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Imperativ uspeha in strah pred neuspehom v šoli: primer nacionalnih preizkusov znanja
v devetem razredu
Nacionalni preizkusi znanja (NPZ) so testi, ki jih sestavljajo strokovnjaki in strokovnjakinje
za določene predmete, učenci/učenke pa jih izpolnjujejo na isti dan po celotni državi. Le-ti so
namreč že od uvedbe predmet razprav v strokovnih in vsakdanjih govorih. Namenjeni so tako
učencem/učenkam kot tudi učiteljem/učiteljicam, staršem, šolam, strokovnim
delavcem/delavkam in šolskemu sistemu na nacionalni ravni. V mojem diplomskem delu pa
se osredotočim predvsem na odnos devetošolcev/devetošolk do NPZ. S pomočjo dveh
raziskovalnih vprašanj, ki sem si ju zastavila na začetku, sem želela ugotoviti kako razumejo
pomen in namen preizkusov, kako se pripravljajo nanje, kakšen pomen imajo zanje osebno
letošnji rezultati preizkusov, ter kakšne so razlike med odnosom učenk in učencev do NPZjev in formalno opredeljeno vlogo teh preizkusov. Nekatere ključne ugotovitve pridobljene s
pomočjo narativne analize med petnajstimi učenci/učenkami na eni izmed osnovnih pokažejo,
da so učenke in učenci sicer seznanjeni s formalno opredelitvijo preizkusov, vendar se na njih
veliko ne pripravljajo (jih ne jemljejo resno). Prav tako pa večine, (razen 4-ih) dosežki na
letošnjih NPZ testih ne skrbijo, saj se jim rezultati ne bodo upoštevali pri vpisu na srednjo
šolo.
Ključne besede: neoliberalizem, imperativ šolskega uspeha, NPZ-nacionalno preverjanje
znanja, strah pred neuspehom, učenci/učenke.

The imperative of success and fear of school failure: an example of national assessment
of knowledge in the ninth grade
The national assessment of knowledge (NPZ) are tests that are made by experts of certain
fields, which are then taken by pupils on the same day throughout the whole country. Since
their implementation, they are the subject of debate in professional and everyday discussions.
They are intended for pupils as well as teachers, parents, schools, professional school workers
and for the school system on the national level. However, in my diploma thesis, I mainly
focus on the attitude of pupils to NPZ-s. With two research questions, which I set out at the
beginning of my research, I wanted to find out how pupils understand the meaning and
purpose of the tests, how they prepare for said tests, what is the personal meaning of the test
results for them and what are the differences between the pupils attitude towards the NPZ and
the formal role of these tests. Some of he key findings obtained with a narrative analysis of
fifteen pupils from the ninth grade in one of the elementary schools show, that pupils are
familiar with the formal definition of tests but they do not take much pre-test preparation
(they do not take them seriously). Most pupils, (except 4 of them) in this year's NPZ-tests do
not worry about their achievements, because their results will not be taken into consideration
for secondary school enrollment.
Key words: neoliberalism, the imperative of school success, NPZ-national assessment of
knowledge, fear of failure, pupils.
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1 UVOD
Nacionalni preizkusi znanja (NPZ) so testi, ki jih sestavljajo strokovnjaki in strokovnjakinje
za določene predmete (slovenščina, matematika, angleščina ipd.), učenci/učenke pa jih
rešujejo istočasno na celotnem območju RS. Njihov namen je preverjanje znanja
učencev/učenk, ki se v določenem obdobju posreduje v skladu z učnimi načrti. NPZ niso
namenjeni le učencem/učenkam, pač pa tudi učiteljem/učiteljicam, staršem, šolam,
strokovnim delavcem/delavkam in šolskemu sistemu na nacionalni ravni (Državni izpitni
center, 2017, str. 3–4). To preverjanje je že od začetka oz. uvedbe pa vse do danes predmet
razprav v strokovnih in vsakdanjih pogovorih.
V diplomskem delu me predvsem zanimajo devetošolci/devetošolke in njihov odnos do
nacionalnih preizkusov znanja. S pomočjo narativne analize, izvedene v devetem razredu na
eni izmed dolenjskih osnovnih šol, poskušam odgovoriti na dve vprašanji, ki sem si ju
zastavila pred izvedbo raziskave. Zanima me predvsem, kako devetošolci/devetošolke
razumejo pomen in namen preizkusov, kako se pripravljajo nanje, kakšen pomen imajo zanje
osebno rezultati preizkusov in kakšne so razlike med odnosom učenk in učencev do NPZ-jev
ter formalno opredeljeno vlogo teh preizkusov. Analiza subjektivnega pomena NPZ bo torej
omogočila kompleksnejšo oceno dejanske vloge NPZ in primerjavo s formalno vlogo teh
preizkusov.
V teoretičnem delu naloge se najprej posvetim neoliberalizmu in imperativu uspeha, pri tem
pa se opiram na Foucaulta, Browna in na Lavala, ki v knjigi Šola ni podjetje poudarja, da
neoliberalizem v izobraževanju ne temelji na vzgoji posameznika kot avtonomnega bitja,
ampak predvsem na vzgoji posameznika kot malega kapitalista ('lastnika samega sebe')
(Laval, 2005, str. 323–326), ter s tem poudarja problem neoliberalnega načina izobraževanja.
V nadaljevanju teoretičnega dela se dotaknem strahu pred neuspehom v šoli, saj je izobrazba
danes razumljena kot popotnica za boljšo in varno prihodnost. Lidija Magajna pravi, da je
'šolski neuspeh' širok koncept, ki ima za vsakega posameznika različne pomene (Magajna in
drugi, 2008, str. 15), avtorja Marsh in Martin pa si na splošno postavljata vprašanje, če je
strah pred neuspehom lahko prijatelj ali sovražnik v smislu, da nas žene v pravo smer ali pa
da otežuje delo v šoli (Marsh in Martin, 2003, str. 31). Kakorkoli, učenci/učenke, ki so
označeni kot neuspešni, so največkrat žrtve družbene neenakosti.
7

Pod točko neuspeha izpostavim dve največji situaciji, kjer se strah pred neuspehom v šoli
neposredno izraža, in sicer pisno preverjanje znanja, ki je lahko tako zunanje kot notranje
(kamor se uvršča tudi NPZ), ter govorni nastop, ki je lahko samo notranja oblika preverjanja
znanja. Tretja točka teoretičnega dela se nanaša na formalno obrazložitev NPZ-jev, kjer
zapišem njihov namen, cilje, večji del pa namenim pomenu preizkusov za učence/učenke,
poznavanje preizkusov s strani staršev ter pomen za učitelje/učiteljice in vodstvo šol.
Izpostavim pa tudi čedalje večji vpliv staršev na otrokovo izobraževanje. Starši mislijo, da se
bo otrokov strah pokazal v prihodnosti, kar dandanes predstavlja odraz slabega starševstva.
Od otrok pričakujejo dobre rezultate tako v šoli kot tudi na NPZ-jih, saj so po njihovem
mnenju le-ti dokaz naučenega. Zaradi slabšega poznavanja delovanja šolskega sistema bi bilo
potrebno več sodelovanja med starši, učitelji, vodstvom šol, kar pa se že kaže z Zvezo aktivov
svetov staršev Slovenije, kjer se pogovarjajo o šolskem sistemu in tudi o izboljšanju pomena
NPZ-jev. Najbolj so do preizkusov kritični učitelji/učiteljice ter vodstvo šol, saj učenci/učenke
NPZ-jev ne jemljejo resno, zato želijo spremembe. Pri zadnji točki teoretičnega dela pa
zapišem nekaj predlogov, kako bi se lahko izognili strahu pred neuspehom, in sicer s pomočjo
staršev, vrstnikov, šolo in motivacijo.
V drugem (empiričnem) delu predstavim rezultate lastne narativne analize, ki sem jo izvedla
med petnajstimi devetošolci/devetošolkami ene izmed osnovnih šol na Dolenjskem, konec
aprila 2018, med njihovo razredno uro. V analizi zapisanih esejev/razmišljanj o NPZ-jih sem
oblikovala šest kategorij, s katerimi sem lažje obrazložila raziskovalna vprašanja. Rezultati so
pokazali, da učenci/učenke na splošno vedo, kaj so NPZ-testi, seznanjeni so z uvedbo in
namenom, velika večina pa se pretirano ne ukvarja z učenjem in pripravami na nacionalne
preizkuse znanja. Izjema so tisti, ki predpostavljajo, da bo uspeh vplival na možnosti vpisa na
želeno srednjo šolo.
Po končani analizi kategorij vse skupaj strnem v zapis, kjer navedem glavne ugotovitve lastne
raziskave, zapišem nekaj besed o analizi, odgovorim na dve zastavljeni raziskovalni vprašanji
ter zaključim s sklepom.
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2 Neoliberalizem in imperativ šolskega uspeha
Izobrazba je razumljena kot ključni pomen za osebno dobro. Gre za vlaganje v človeški
kapital saj le-ta, če je dobra, velja za ključni dejavnik boljše prihodnosti otrok. Slovenske
raziskave pokažejo, da mladi ljudje (iz vseh družbenih razredov) uvrščajo šolske dosežke med
najpomembnejše v njihovem življenju (še posebej dekleta) (Mencin - Čeplak, 2012, str.
1101).

2.1 Kaj je neoliberalizem (v izobraževanju)?
Na vprašanje, kaj je neoliberalizem, lahko že glede na njegovo ime zapišemo, da gre za novo
obliko starega liberalizma (Kodelja, 2016, str. 14). Foucault (20041, str. 25, v Kodelja, 2016
str. 17) je razumel neoliberalizem kot 'reprogramiranje liberalističnega načina vladanja'.
Pravi, da "trg za neoliberalce ni naravna danost, ampak umetna tvorba", ki zahteva določene
pogoje in skrb za svoj obstoj, za neoliberalce pa pravi, da so podjetniki samega sebe
(Foucault, 2015, str. 327). Brown (20152, v Kodelja, 2016, str. 17) po drugi strani razume
neoliberalizem kot racionalnost, ki vse ekonomizira. To pomeni, da človek sam postane tržni
dejavnik, "vsa področja dejavnosti veljajo za trg", entitete, tako zasebne, javne, osebne itd. so
vodene kot podjetje (prav tam). Neoliberalizem pa poleg vseh navedenih stvari vpliva tudi na
sfere učenja/izobraževanja.
Dober vpogled v problematiko neoliberalizma v izobraževanju ponuja knjiga Christiana
Lavala: Šola ni podjetje. Že sam naslov pove, kaj Laval v njej kritizira, torej nevarnost, da bi
šolo organizirali, vodili kot podjetje, cilje izobraževanja pa podredili podjetniški logiki (logiki
dobička, neposredne uporabnosti itd.).
Bolj ko se uveljavljajo neoliberalni pogledi, bolj se šola oddaljuje od

pojmovanja

izobraževanja kot javnega dobrega, izobraževalni sistem pa od človekovih pravic, obveznosti
države, da državljanom/državljankam zagotavlja enake možnosti v izobraževanju itd. Če
izobraževanje ni več javno dobro, kar bi moralo biti, postane zasebna dobrina z ekonomsko

1

Foucault, M. (2004) Naissance de la biopolitique. Pariz: Galimard-Seuil.

2

Brown, W. (2015). Neoliberalism and Democracy – is there no alternative? Undoing the Demos:
Neoliberalism’s Stealth Revolution. New York: Zone Books.
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vrednostjo, ki jo zagotavlja predvsem trg (Laval, 2005, str. 323–326). Torej, če je izobrazba
blago, ni nič več temeljna človekova pravica, šola ni več institucija za izobraževanje in
vzgojo, temveč organizacija, ki se podredi ekonomskim zahtevam (pridobitev kompetenc).
Laval poudarja, da neoliberalizacija izobraževanja ne temelji na vzgoji posameznika kot
avtonomnega bitja, ampak predvsem na vzgoji posameznika kot malega kapitalista ('lastnika
samega sebe'), ki hodi naprej v vrtec, nato šolo, univerzo, da bi akumuliral človeški kapital
(prav tam).
Tekmovanje je ključno regulativno načelo neoliberalnega vladanja. Le-ta oblikuje novo
obliko homo oeconomicusa. Posameznik sam je nosilec človeškega kapitala (veščine,
sposobnosti, znanje), sestavljen iz pridobljenih in prirojenih elementov (Mencin - Čeplak,
2012, str. 1093–1100). V tem primeru sta starševstvo in izobrazba prav tako razumljena kot
vlaganje v otrokov in človeški kapital. Izboljšava človeškega kapitala je glavni cilj določenih
programov, profesionalnih svetovanj, terapij, ki skušajo spodbuditi vedenja med učitelji,
starši, učenci/učenkami, z izboljšavo učenja, boljšega starševstva. Šole tekmujejo med seboj
za boljše učence (predvsem za tiste, ki najbolj obetajo), za boljše učitelje itd. Določene študije
o izobraževanju pa poudarjajo enega izmed nevarnih imperativov neoliberalne izobraževalne
politike, in sicer imperativ zaposljivosti. Spodbujanje veščin in kompetenc, vse večja
usmerjenost na delo in podjetništvo so v središču neoliberalnih izobraževalnih diskurzov.
Študentje/študentke (otroci) so v tem primeru največje žrtve etike tekmovanja (prav tam).
Učni uspeh tiste učence/učenke z najvišjimi ocenami obremenjuje, imperativ uspeha pa vodi v
neuspeh, zato lahko pričakujemo, da bo tekmovalnost, v tem primeru skrhala družbene vezi
(Mencin - Čeplak in Mekina, 2016).
V Lavalovi knjigi Šola ni podjetje se pojavi vprašanje, ali je neoliberalna koncepcija ali
ureditev izobraževanja naša usoda. Zdenko Kodelja (20053 str. 332–334, v Laval 2005, str.
332–334) pravi, da je vpliv mednarodnih institucij pri naših izobraževanih politikah manjši
kot drugod, vendar pa je vseeno prisoten. To se vidi predvsem v tem, da se danes
vseživljenjsko izobraževanje čuti kot nekakšna pravica in ne dolžnost, prav tako pa je
dandanes cilj izobraževanja pridobiti kompetence in ne znanja (prav tam).

3

Kodelja, Z. (2005). Lavalova kritika neoliberalne doktrine izobraževanja. V: Šola ni podjetje. Neoliberalni
napad na javno šolo. Ljubljana: Krtina.
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Če se navežem na zgornji odstavek, v poročilu OECD (Organizacija za gospodarsko
sodelovanje in razvoj) je navedeno, da je potrebno poglobiti razumevanje 'šolske
neuspešnosti' v državah članicah (Magajna in drugi, 2008, str. 17). Leta 2011 so ocenili, da v
slovenskem izobraževalnem sistemu prihaja do ekonomske neučinkovitosti, učenci/učenke pa
dosegajo rezultate, ki so pod povprečjem OECD-držav, torej tudi v Sloveniji beležimo pojav
šolske neuspešnosti zato, bi bilo potrebno izdelati program za reševanje teh problemov. Sami
so ponudili kar nekaj idej, recimo "krčenje števila šol, večanje oddelkov, zmanjševanje
pedagoškega in svetovalnega kadra in prenos finančnih sredstev iz osnovnošolskega in
srednješolskega v visokošolsko oz. univerzitetno izobraževanje" (Štremfel, 2016, str. 134). Ti
predlogi so torej izrazito neoliberalistični – stremijo k zniževanju stroškov izobraževanja,
ključna funkcija izobraževanja je zanje ekonomska, kar implicitno pomeni, da znanje samo po
sebi ni ključna vrednota.

2.2 Šolski neuspeh in strah pred njim
'Šolski neuspeh' je širok koncept, ki ima za vsakega posameznika različne pomene (Magajna
in drugi, 2008, str. 15). Lahko gre za neuspeh učenca/učenke, ki mu/ji ni uspelo priti v višji
razred, imajo slabe ocene, "zapuščajo šolo brez določenih kompetenc in veščin, ki jih zahteva
trg dela" ipd. (prav tam). Marsh in Martin pa si postavljata vprašanje: Strah pred neuspehom
prijatelj ali sovražnik? (Marsh in Martin, 2003, str. 31). Pravita, da se to morda zdi neumno in
verjetno retorično vprašanje, vendar pa je lahko strah pred neuspehom prijatelj za nekatere, v
smislu, da jih žene v tisto pravo smer, ki so si jo zadali na začetku šolskega leta, prav tako pa
lahko predstavlja sovražnika za tiste študente, ki jim otežuje zaostanek v šoli, jih popelje po
čustveni poti padcev in vzponov ter jim povzroča težko in negotovo pot do uspeha (prav tam).
Šolski neuspeh je interpretiran kot simptom moralne krivde (slaba, neodgovorna oseba). Prav
tako pa je šolski neuspeh pomemben del uspeha sistema, saj proizvaja tako uspeh kot neuspeh
(Mencin - Čeplak, 2012, str. 1108–1109).
Nelagodno razmerje med akademskim (šolskim) in družbenim neuspehom zapiše Jackson
(20104 str. 47–48, v Mencin - Čeplak, 2012, str. 1108–1109). Obravnava ju kot konkurenčna
strahova, saj sta nerazdružljiva. Vzemimo za primer primerjavi oznak za slabega študenta.

4

Jackson, Carolyn. (2010). ‘Fear in Education.’ Educational Review, 62(1), 39–52.
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Biti "kul" označuje tistega, ki ne želi doseči dobrega šolskega uspeha, oznaka "neuspešen
učenec" pa vselej pomeni nesposoben, nekompetenten, z nizkim potencialomtorej tisti, ki ne
more doseči dobrega uspeha in nima izbire. Le-ti so največkrat žrtve družbene neenakosti in
imperativa uspeha (prav tam).
Mencin - Čeplak pa opozarja na rezultate raziskave Centra za socialno psihologijo Inštituta za
družbene vede FDV iz leta 2001, da učence in učenke zadnjih razredov osnovne šole "strah
pred neuspehom bremeni bolj kot čas, ki ga preživijo v šoli oziroma ga porabijo za šolsko
delo doma" (Mencin - Čeplak, 2001, str. 9). Znaki strahu se pokažejo velikokrat kot čustveni,
vedenjski in telesni simptomi. Pri strahu pred neuspehom v šoli lahko pride tudi do tako
imenovane šolofobije oz. odklanjanju šole. Mogoče je problem v strogem učitelju, zbadanju s
strani vrstnikov, v depresiji, problemih z učenjem in podobno. Otroci s takšno fobijo se lahko
pritožujejo zaradi telesnih simptomov, tik preden je čas za odhod v šolo (Brandt in O’Conner,
2004). Če je otroku dovoljeno, da ostane doma, simptomi kar hitro izginejo, vendar pa se
naslednje jutro, ko je treba v šolo, lahko znova pojavijo.
V nadaljevanju bom izpostavila dve najpogostejši situaciji, kjer se strah pred neuspehom v
šoli neposredno izraža, in sicer: ustno in pisno preverjanje znanja.
Preverjanje znanja je zbiranje podatkov o znanju učenca/učenke, ki jih izvaja učitelj/učiteljica.
Poznamo notranje (interno) in zunanje (eksterno) preverjanje znanja. Notranja preverjanja so
predvsem tista, ki jih pri pouku izvaja učitelj/učiteljica, sam/sama se odloči, kako bo
preveril/preverila znanje učencev/učenk, bodisi pisno bodisi ustno in to brez kakršnih koli
primerjav z ostalimi učitelji/učiteljicami ter primerjavami z ostalimi ocenami, ki jih imajo
učenci/učenke pri drugih predmetih. Pri zunanjih preverjanjih pa gre predvsem za to, da jih
sestavljajo pedagoški strokovnjaki, vsi učenci/učenke rešujejo iste naloge, šole pa se držijo
pravil izvedbe NPZ-jev, da so potem rezultati metrično preverjeni (Žakelj, 2012, str. 32). Pod
zadnjo kategorijo preverjanj znanja lahko uvrstim tudi nacionalne preizkuse znanja, ki
temeljijo točno na takšnih pogojih.
Pisno preverjane znanja je lahko notranje ali zunanje. Notranje preverjanje učitelju/učiteljici
omogoči oceniti znanje učenca/učenke (Žakelj, 2012, str. 32). Test je ocenjevanje znanja, ki
naj bi ga učenec, dijak oz. študent imel. Po navadi se pojavi stres pred začetkom pisanja, po
končanem testu pa sledi faza olajšanja. V primeru nizke ocene ali neuspešnosti pri testu pa to
lahko vpliva na psihično ravnovesje posameznika, kar zmanjša občutek samospoštovanja.
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Prav tako pa je lahko pisno ocenjevanje zunanja oblika preverjanja znanja, v mojem primeru
je to nacionalni preizkus znanja. Le-ti se pišejo po določenih merilih, ki veljajo za vse učence
devetega razreda osnovne šole, saj na ta način šolski strokovnjaki dobijo predstavo o znanju
učencev/učenk po celotni Sloveniji (Državni izpitni center, 2017).
Pri ustnem preverjanju znanja gre običajno za notranje preverjanje. Ustno preverjanje se
največkrat izvaja pri mlajših šolarjih, saj je potrebno določeno vrsto preverjanja izbrati v
skladu s stopnjo razvoja učencev/učenk (Žakelj, 2012, str. 32) Za nekatere le-to izzove
največji strah pred neuspehom, saj se bojijo napake oz. da se bodo zmotili prav zaradi tega,
ker jih opazuje cel oddelek in se želijo pred njim pokazati v najboljši luči. Gre za tremo pred
nastopom, ki se loteva vsakogar. Posamezniku pred nastopom po navadi začne razbijati srce,
se znoji, ima suha usta, mehka kolena ipd. (Grabnar 1991, str. 225). Velikokrat se zgodi tudi
to, da kdo dobi blokado oz. se mu med nastopom zatakne in ne zna nadaljevati, zato ga zgrabi
panika, saj razmišlja o svoji oceni, reakciji vrstnikov in profesorja/profesorice.

2.3 Nacionalni preizkus znanja (cilji, namen, izvedba)
Nacionalni preizkus je bil uveden leta 2001/2002 (Ivelja, 2015). Gre za pisno preverjanje
znanja, pri katerem učenci/učenke na isti dan po celotni državi, rešujejo enake teste in to pod
enakimi pogoji (Državni izpitni center, 2017, str. 3). Pravilnik o nacionalnem preverjanju
znanja v osnovni šoli (2013)5 v 12. členu določa:
Nacionalno preverjanje znanja se izvede v enem roku, praviloma v mesecu maju. Datume za
izvedbo nacionalnega preverjanja znanja ter datum objave tretjega predmeta v 9. razredu za
posamezno šolo za vsako šolsko leto določi minister s podrobnejšimi navodili o šolskem
koledarju. V roku, določenem s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju, šola posreduje
na RIC podatke o učencih, ki bodo opravljali nacionalno preverjanje znanja.

Testi (ki so samo pisni) se pišejo predvidoma na začetku maja (podatki so sproti objavljeni na
straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in trajajo največ 90 min. Po končani
analizi testov osnovna šola pisno obvesti učence/učenke o dosežkih v odstotnih in absolutnih
točkah. Obvestilo o dosežku pri NPZ, pa je priloženo k spričevalu 6. in 9. razreda (Državni
izpitni center, 2017, str. 4–7).

5

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. (2013). Uradni list RS, št. 30/13 in 49/17. 26 marec.
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Preizkuse sestavljajo šolski strokovnjaki in strokovnjakinje za določene predmete
(slovenščina, matematika, angleščina ipd.). Naloge pa so sestavljene in ocenjevane po
določenih, enotnih merilih. NPZ-ji se opravljajo na koncu 6. in 9. razreda osnovne šole: "ob
koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine" (prav tam, str. 2–5) (tu je
potrebno poudariti, da se na narodno mešanih območjih preverja znanje iz italijanščine ali
madžarščine) ter tujega jezika (angleščine): na koncu 9. razreda pa minister/ministrica za
šolstvo poleg preverjanja znanja slovenščine (italijanščine oz. madžarščine) ter matematike
določi še tretji predmet pisanja. Pisanje NPZ je v 6. in 9. razredu obvezno za vse
učence/učenke. Izjeme so samo tisti učenci/učenke, ki so v prilagojenem izobraževalnem
programu z nižjim izobrazbenim standardom, za katere je sodelovanje prostovoljno, prav tako
je prostovoljno sodelovanje pri NPZ-jih za odrasle in za učence/učenke, za katere slovenščina
ni materni jezik in ki se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu
(prav tam).
Že od same uvedbe NPZ leta 2001/2002 se vlada ukvarja s spremembami tega preverjanja. Na
začetku je bilo nacionalno preverjanje znanja predvideno kot preverjanje znanja po vsakem
triletju tako na zunanji in notranji način. Rezultati NPZ pa so vplivali na končni uspeh pri
predmetu: če je nekdo na NPZ, imel predmet zaključen negativno. Ti cilji so sprožili številne
ugovore in zaplete zaradi prevelikega stresa in obremenitve učencev/učenk. Zaradi tega so
leta 2005/2006 ukinili preverjanje v tretjem razredu in določili, da rezultatih teh preizkusov ne
smejo vplivati na končno oceno pri predmetu in zaključek osnovne šole. Vse to je vodilo do
tega, da se učbeniki in dodatna literatura ni več prodajala v takem obsegu, prav tako pa je
začela padati motivacija za priprave pri učencih/učenkah ter tudi pri učiteljih/učiteljicah
(Ivelja, 2015).
2.3.1 Namen in cilji nacionalnih preizkusov znanja
Namen nacionalnih preizkusov znanja je zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti dela v šoli.
Pomembni so predvsem zato, da preverijo uspešnost učencev/učenk pri doseganju
zastavljenih ciljev, ki so določeni z učnimi načrti. Namenjeni so tako učencem/učenkam, kot
tudi učiteljem/učiteljicam, staršem, šolam strokovnim delavcem in šolskemu sistemu na
nacionalni ravni (Državni izpitni center, 2017, str. 2–4).
Na nek način gre torej za preverjanje znanja učencev/učenk, ki odraža tudi kvaliteto dela
učiteljev/učiteljic, podporo staršev, ravnateljev/ravnateljic ter vseh delavcev šole, ki so
pripomogli uresničevanju učnega načrta. Uspešnost učencev/učenk na državni ravni naj bi bil
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odraz kvalitete učnega načrta ter vodilo pri načrtovanju nadaljnjega izobraževalnega dela.
Dosežki na NPZ pokažejo kvaliteto poučevanja oz. prenašanje znanja s strani
učiteljev/učiteljic (prav tam). Za učence/učenke, ter za njihove starše pa je to dokaz
naučenega skozi celotno osnovno šolo oz. spremljanje šolskega dela (primerjava z vrstniki v
državi ter vpogled v vsebine, ki jih učenec/učenka obvlada slabše ali bolje). Na ta način se
lahko potem tudi lažje odločijo za vpis na srednjo šolo.

2.4 Pomen NPZ za učenke/učence, starše, učitelje/učiteljice in vodstva šol
2.4.1 Učenci/učenke
Ali je uspeh učenca/učenke na NPZ dokaz o naučenem skozi celotno osnovno šolo? Ali gre za
potrditev znanja, ki ga je učenec/učenka pridobil/a v letih izobraževanja in se na ta način
lahko tudi primerja z ostalimi vrstniki po celotni državi? Rezultat vsakega preizkusa znanja
(pisnega ali ustnega), tudi če zaključna ocena od njega formalno ni odvisna, je torej lahko
indikativen za učenko oz. učenca in/ali učiteljico/učitelja (če verjamemo, da je indikator
znanja).
Za nekatere je uspeh na NPZ pomembnejši, spet za druge pa manj. Ravno to bom v svojem
empiričnem delu poskušala raziskati, saj me zanima, v kolikšni meri se učenci/učenke na
splošno zanimajo za nacionalne preizkuse znanja, kako se nanje pripravljajo, kaj jim pomeni
ocena na teh preizkusih ipd.
Pred pisanjem testov obstajajo dileme o tem, kako je z dosežki učencev/učenk na NPZ (ali leti vplivajo na vpis na srednjo šolo ipd.). V priročniku je zapisano, da dosežek pri NPZ v 9.
razredu ne vpliva na ocene, že pridobljene tekom tekočega šolskega leta, ker zajema samo
pisno preverjanje znanja in ne ustnega ali praktičnega, ki so ga izvajali tekom celotnega
šolskega leta učitelji/učiteljice pri posameznih predmetih, torej ni enakovredno ocenjevanje.
Prav tako ne vpliva niti na uspešen/neuspešen zaključek osnovne šole zato na splošno zanj ni
potrebno posebnih priprav (Državni izpitni center, 2017, str. 2–5).
Dosežek NPZ pa lahko vpliva na prehod v srednjo šolo v primeru, ko ima več učencev/učenk
pri vpisu na srednje šole in se nahajajo na spodnji meji enak seštevek ocen iz predmetov 7., 8.
in 9. razreda. Takrat se torej upošteva dosežek pri slovenščini (italijanščini ali madžarščini) in
matematiki v primeru, "če se učenke, učenci in njihovi starši s tem strinjajo" (prav tam). Če se
za to ne odločijo, potem se dosežek iz NPZ pri vpisu preprosto ne upošteva (tudi, če dobijo
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visoke dosežke a se predhodno z upoštevanjem niso strinjali se le-ti ne bodo upoštevali). Prav
tako pa se dosežek upošteva, če učenci/učenke sami izjavijo, da rezultati lahko vplivajo pri
vpisu na srednjo šolo (kljub temu da niso na spodnjih mejah pri izbirnem postopku) (prav
tam). Torej imajo danes učenci/učenke prosto izbiro glede zapisa dosežka iz NPZ v
redovalnico, kar pa na začetku uvedbe NPZ ni bilo možno, saj se je ocena samodejno vpisala
v redovalnico.
Učenci/učenke z boljšim učnim uspehom NPZ jemljejo zelo resno, saj ocena lahko vpliva na
vpis v srednjo šolo. Treba pa je poudariti, da prihaja do velikega razkoraka med ocenami,
pridobljenimi tekom celega šolskega leta, in dosežki na NPZ (ki so velikokrat nižji od že
pridobljenih ocen), do česar pa ne pride nujno zaradi neresnosti učencev/učenk (Ivelja, 2015).
Problem je v tem, da je šola v zadnjih letih postala breme in ne veselje do izobraževanja.
Ocene danes niso več toliko pomembne kot včasih. Pri njih prihaja do razkoraka v kasnejših
letih, saj le-te lahko kažejo nekaj drugega (recimo odličnost) v primerjavi z realnostjo (iskanje
službe). Prihaja do tako imenovane "inflacije najboljših ocen" (Kullman, 2016). Vse več je
takšnih učencev/učenk, ki so odlični, vendar te ocene nimajo velikega pomena v prihodnosti.
Prav tako se učenci/učenke že v osnovni šoli bodisi zaradi želje po uspehu bodisi zaradi
pritiska staršev izčrpavajo do te mere, da po prihodu na srednjo šolo ali fakulteto obupajo.
Velika večina učencev/učenk oz. dijakov/dijakinj pa se po končani srednji šoli ali osnovni šoli
ne more odločiti, kam bi se vpisali in se znajdejo pred praznino (prav tam).
Podobna opažanja so tudi v primeru NPZ. Predvsem učitelji/učiteljice navajajo, da so testi
učencem/učenkam samo dodatno breme na koncu devetega razreda, na katere ne prihajajo
motivirani. V mnenjih učiteljev/učiteljic ene izmed slovenskih osnovnih šol npr. je moč
zaslediti, da na nekatere učence/učenke ti testi zelo slabo vplivajo. Izpostavijo primer učenja
angleškega jezika, za katerega vsi niso nadarjeni, a vseeno pri pouku s trudom dosegajo dobre
rezultate. Ko pride čas NPZ pa so na koncu razočarani, ko dosežejo slabše rezultate, kar vidijo
kot osebni poraz, ki lahko povzroči padec samopodobe (to je najpogosteje pri dekletih). Vse
to pa je zelo podobno zgornjemu zapisu, da torej prihaja do razkoraka med odličnostjo (pri
predmetu med poukom) in realnostjo (na testih NPZ) ("Mnenja o npz", b.d.; Demšar, 2018).
RIC je 20. junija objavil rezultate udeležbe in dosežkov učencev/učenk v 9. razredu na
letošnjih NPZ-jih, kar prikazuje spodnja tabela 2.1.
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Tabela 2.1: Udeležba in povprečni dosežki učencev/učenk 9. razreda na NPZ-jih 2018

Vir: RIC (2018).
Opazimo lahko, da je na letošnjih NPZ-jih največ učencev/učenk kot tretji predmet, ki ga je
izbrala ministrica, pisalo kemijo, glasbeno umetnost, angleščino ter tehniko in tehnologijo,
seveda poleg glavnih dveh predmetov, slovenščine in matematike. Največ točk so dosegli pri
nemščini, angleščini, glasbeni umetnosti, najmanj pa pri kemiji in kemijski tehnologiji. Pri
zgoraj navedenih rezultatih lahko opazim, da so učenci/učenke na letošnjih NPZ-jih v
povprečju dosegli okoli 55,6 % pri vseh predmetih. Rezultati prikazujejo, da so se
učenci/učenke sami na pisanje testov NPZ pripravljali bolj skromno, (kar potrjuje zgornje
razmišljanje učiteljev/učiteljic, da učenci/učenke ne prihajajo motivirani na preizkuse), čeprav
pa je kljub temu moč čutiti nekakšen trud pri pisanju, saj rezultati pri večini predmetov
vseeno presegajo 50 % možnih točk.
2.4.2 Starši in učenci/učenke
Kot sem zapisala že pri neoliberalizmu, se danes zapovedujeta predvsem učinkovitost in
tekmovalnost. Velja trditev, ali si super uspešen ali pa si izločen, na kar so pozorni tudi starši,
ki niso zadovoljni, če otrok zgolj samo opravlja šolo. Otroci se v takšnih primerih začnejo
bati, da bi izgubili starševsko ljubezen, zato se borijo zanjo in za njihovo pohvalo.
Kvaliteta zgodnje oskrbe otrok kot investiranje v človeški kapital je tema številnih raziskav.
Nasveti za dobro starševstvo poudarjajo zgodnjo skrb za otrokov kognitivni, emocionalni in
socialni razvoj, pomen vključevanja staršev v otrokovo izobraževanje. Prava izbira
izobraževalne organizacije, dodatne izobraževalne aktivnosti, spodbuda pri učenju veljajo za
kriterije in dejavnike dobre vzgoje otrok. Res pa je, da prihajajo starši iz različnih družbenih
razredov, z različnimi prepričanji ipd., zato so njihova pričakovanja glede izobraževanja
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različna. Za otroke staršev s terciarno ali celo s sekundarno izobrazbo je po navadi že
predvideno, da se bodo po končani osnovni šoli vpisali v gimnazijo, med tem ko je za ostale
gimnazija kot nagrada, da so pametni in delavni (Mencin - Čeplak, 2012, str. 1095–1100).
Mladi (tudi otroci) se jasno zavedajo pričakovanj svojih staršev. Veliko otrok poudari, da je
pritisk s strani staršev včasih preveliko breme, saj le-ti prevečkrat kontrolirajo njihovo šolsko
delo, slabe ocene pa interpretirajo kot intelektualni manjvrednost otroka. Starši se bojijo, da se
bo otrokov strah v šoli pokazal tudi v njihovi prihodnosti, prav tako pa je to dokaz slabega
starševstva. Otrokov uspeh v šoli postane nekakšno merilo uspešnosti dobrega starševstva
(ljubezni, skrbi), torej so tako starši kot tudi učitelji izpostavljeni nenehnemu pritisku (biti
boljši!) (prav tam, str. 1104–1105).
Na tej točki bi rada izpostavila raziskavo Mateje Škalič iz leta (2015 6, v Cebek in Šoštarič
2016, str. 12–13), ki je v svojem magistrskem delu raziskovala mnenja staršev do NPZ. Njen
vzorec je znašal 209 staršev, ki so bili v veliki večini mnenja, da je NPZ dober pokazatelj
znanja njihovih otrok, vendar pa ne pokaže vsega znanja, ki so ga otroci pridobili v osnovni
šoli, saj gre samo za pisno in ne tudi ustno in praktično preverjanje znanja ter, da je NPZ v 6.
razredu preprosto nesmiseln. Ugotovila je tudi, da velika večina pa od svojih otrok pričakuje
najboljše uspehe pri vseh predmetih na NPZ (prav tam).
2.4.3 Starši in sodelovanje s šolo, učitelji/učiteljicami
Ena izmed glavnih reformnih prizadevanj v izobraževanju danes je predvsem sodelovanje
staršev s šolo in obratno, ker naj bi prevelike razlike med šolo in starši povzročile negativne
posledice pri vzgojno-izobraževalnem procesu učenca/učenke. Če je sodelovanje pozitivno, so
starši pozitivno naravnani do šole, šolskega procesa, kar posledično vpliva na dobre rezultate
tako učencev/učenk in učiteljev. Motivacija za šolo pri učencih/učenkah narašča, so bolj
samozavestni, odločni. ipd. (Kolar, 2005, str. 24–25).
V primeru nacionalnih preizkusov znanja je pomembno, da so starši seznanjeni s samo
vsebino, namenom, cilji, saj na osnovi tega otrokom lažje predstavijo pomembnost
preizkusov.

6

Škalič, M. (2015). Stališča staršev do nacionalnega preverjanja znanja ob koncu drugega
vzgojnoizobraževalnega obdobja (magistrska naloga). Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Maribor.
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V diplomskem delu Metode Kolar sem zasledila zapis sociologa Lareaua (20007, v Kolar,
2005 str. 25–26), ki je problematiko sodelovanja med starši in šolo bolj podrobno raziskoval.
Ugotovil je, da na ta odnos pomembno vplivata izobrazba in socialni status staršev: tisti z
višjo izobrazbo in socialnim statusom bolj podpirajo otroke pri izobrazbi, jim nudijo še
dodatna izobraževanja, medtem ko tisti z nižjo izobrazbo tega ne počnejo. Kot drug dejavnik
navede dohodek in materialne vire, kot tretjega pa rutino in slog staršev (prav tam).
Danes prihaja do številnih nesoglasij med starši in učitelji. Starši pogosto pritiskajo na učitelje
z grožnjami, prosijo za boljše ocene svojih otrok oz. preprosto povedano, krivijo učitelje za
neuspeh otroka. Potrebno bi bilo ravno nasprotno, da znajo skupaj z njimi deliti odgovornost
za delo z učenci/učenkami (Bergant, 2014, str. 2).
Kljub temu da so jim bile dodeljene določene formalne možnosti vključevanja v delovanje
šole (npr. svet staršev), še vedno (starši) ne vedo kaj dosti o izobraževanem in pedagoškem
procesu (Košak, 2013). Vse bolj so mnenja, da je z "učitelji nekaj narobe" (Zgonik, 2014) (če
dobijo otroci recimo slabo oceno se morajo učitelji/učiteljice opravičevati staršem), da šola ni
več to, kar je bila včasih. Ne zavedajo se, da so za družino značilna drugačna merila od
univerzalnih, ki jih ima šola, zato učitelji/učiteljice ne morejo otrok obravnavati, tako kot jih
obravnavajo oni doma. Obstaja določen most (meja) med družino in šolo/družbo (prav tam).
Ravno zato so prizadevanja za bolj poglobljena sodelovanja med šolo in starši ter obratno
tako pomembna.
Zveza aktivov svetov staršev Slovenije deluje že nekaj let. Pomembni so za ozaveščanje in
informiranje staršev, sodelovali pa so tudi pri razpravi o nacionalnih preverjanjih znanja.
Sami so mnenja, da so NPZ-ji neizkoriščena priložnost, saj je po eni strani z njimi veliko dela,
po drugi pa njihovi podatki niso dobro izkoriščeni. "Smisel NPZ je v izboljševanju
poučevanja: na posamezni šoli, pri posameznem učitelju in na državni ravni pri spremembah
učnih načrtov. Na državni ravni se to še ni zgodilo. To je velika škoda. Koliko jih znajo
izkoristiti na posameznih šolah, je precej odvisno od šole, ravnatelja, tudi staršev" (Merljak,
2016).

7

Lareau, A. (2000). Home adventage. Sicial Classand Parental Intervention in Elementary Education. Oxford:
Rowman & Littleﬁeld Publishers, Inc.
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Svet se zaveda, da so v veliki meri za neuspehe pri NPZ-jih krivi tako starši, učitelji,
ravnatelji in šolska oblast, torej z eno besedo odrasli. Je pa res, da se zadnjih nekaj let odvijajo
pogovori o NPZ preko medijev v smislu, zakaj so sploh pomembni, in kot vemo, otroci niso
izolirani od pogovorov in mnenj staršev, kar lahko povzroči, da se negativna razmišljanja o
preizkusih ustalijo v njihovih glavah ter tako pridobijo negativen odnos in se zato posledično
ne zavzamejo za preizkuse, kot bi se morali. Predvsem motivacija za NPZ je torej eno izmed
glavnih vprašanj Zveze aktivov svetov staršev Slovenije-kako jo doseči!? (prav tam).
2.4.4 Učitelji/učiteljice in vodstvo šol
Kot sem že zapisala, NPZ učiteljem/učiteljicam omogoča oceniti, koliko so se učenci/učenke
naučili tekom let v osnovni šoli. Še vedno pa obstajajo določene težave v zvezi z nacionalnimi
preizkusi znanja, ki se jih zaveda predvsem Svet učiteljev in bi to želeli tudi razjasniti. Lansko
leto, so se s pismom obrnili na ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec
Brenčič, v katerem želijo izvedeti, kdaj bo prišel novi pravilnik o NPZ-jih v njihove roke;
zakaj si učenec/učenka v devetem razredu še vedno ne sme sam izbrati tretjega predmeta, še
posebej, če se mu ocena od preizkusov vpiše zaradi vpisa na srednjo šolo, saj to še vedno
določi minister; kako bo v naslednjem letu-ali se bodo ocene vpisale v redovalnico oz.
upoštevale za vse ipd. (Š.P, 2017). Želijo torej, da se jim jasno predstavi načrte zvezi z NPZ.
Čeprav NPZ-ji omogočajo splošno oceno znanja učencev/učenk po državi in tako prispevajo k
spreminjanju učnih načrtov, pa učitelji/učiteljice ter vodstvo šol navajajo kar nekaj negativnih
strani, ki na nek način te pozitivne lastnosti izničijo. Učiteljice angleščine npr. poudarjajo, da
pisanje NPZ iz angleščine zelo odstopa od standardov saj se preverja znanje, ki ga
učenci/učenke pridobijo drugje (televizija, internet, pogovori) in ne znanje, ki ga dobijo v šoli.
Poudarjajo tudi na neenakost učbenikov, ki jih imajo v osnovnih šolah. Različne osnovne šole
imajo različne učbenike za učenje angleškega jezika, naloge v NPZ pa so sestavljene na način
za vse učence/učenke po državi enako ("Mnenja o npz", b.d.). Če torej ni enotnih učbenikov
na vseh slovenskih osnovnih šolah, tudi rezultati potem ne morejo biti relevantni.
Na splošno pa učitelji/učiteljice ter vodstva šol ugotavljajo, da učenci in učenke NPZ ne
jemljejo resno, saj nimajo bistvenega pomena za vpis na srednje šole, so preprosto brez
vrednosti in ne vplivajo na ocene učencev/učenk. Poudarjajo tudi na to, da se delajo
primerjave med tistimi učenci/učenkami, ki prihajajo iz mesta in podeželja, kar se ne bi smelo
pojavljati. Priznavajo, da so učitelji/učiteljice in ravnatelji/ravnateljice tisti, ki se z rezultati
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največkrat obremenjujejo, čeprav dosežki na NPZ ne odražajo pravega znanja (bodisi zaradi
učenikov, bodisi zaradi nezanimanja na priprave za preizkuse učencev/učenk), ter da imajo
šole in starši prav tako velike stroške z nakupom dodatnih učbenikov zaradi NPZ. Med
izvajanjem NPZ-jev jih moti, da je pouk takrat oviran, saj testi zahtevajo določen protokol in
št. učiteljev/učiteljic, ki morajo biti prisotni, šole pa imajo teste NPZ čedalje bolj za nekakšno
tekmovanje med seboj. Ena izmed učiteljic slovenskega in angleškega jezika OŠ Poljane pa
zapiše tudi, kako učitelji/učiteljice NPZ-je čedalje bolj vidijo kot nadzor nad njihovim delom
na preverjanja pa več ne gledajo kot na možnost za izboljšavo njihovega dela ("Mnenja o
npz", b.d.; Demšar, 2018).
Pri teh ugotovitvah pa bi rada vključila tudi zapis razredničarke devetega razreda osnovne
šole, kjer sem izvajala raziskavo. Učiteljica zapiše: "Učenci vedo, da v 6. in 9. razredu pišejo
NPZ-je in jih to niti ne skrbi, saj tudi sami iz tega ne delamo drame. Bolj kot učence, NPZ
skrbi starše in še bolj učitelje, ker potem analiziramo vzroke za uspeh oz. neuspeh" (Učiteljica
B.P.P, osebno komuniciranje, 2017, 25. april)8. Zgornja izjava torej potrdi, da se
učitelji/učiteljice z dosežki res obremenjujejo bolj kot pa učenci/učenke.
Glede na zgornje negativne izjave glede NPZ-jev učitelji/učiteljice predlagajo predvsem ali
ukinitev le-teh, pisanje poenostavljenih preizkusov (za vse enake učbenike, spremeniti obliko
in vsebino pri slovenščini), da bi v prihodnje mogoče razmišljali o sprejemnih izpitih na
srednje šole ("Mnenja o npz", b.d.; Š.P, 2017, Demšar, 2018) ali pa vsaj boljšo seznanitev
učiteljev/učiteljic z načrti ministrice za izobraževanje, znanost in šport.
Na splošno pa se predlogi glede izboljšanja NPZ nanašajo na ponovni vpis ocen v
redovalnico, še posebej zaradi dokazovanja (z rezultatom NPZ) ukazovalnim staršem, koliko
dejansko otrok zna in ne zna (Ivelja, 2015).
Na osnovi zgornjih izjav in člankov je mogoče sklepati, da so učitelji/učiteljice in vodstvo šol
kritični do NPZ-jev. Želijo torej izboljšave ali celo ukinitev teh preizkusov.

8

Celotna izjava učiteljice je zapisana v empiričnem delu.
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2.5 Pomoč pri premagovanju strahu pred neuspehom
Glede na to, da v diplomskem delu omenim tudi strah pred neuspehom v šoli, se mi je zdelo
(v zadnje poglavje teoretičnega dela) smiselno na kratko zapisati nekaj predlogov za
premagovanje strahu. V tem primeru bi rada omenila knjigo z naslovom Ahilov sindrom 
kako premagati skrivni strah pred neuspehom. Kljub temu, da je knjiga bolj psihološko
usmerjena sem se odločila, da vseeno zapišem enega izmed ključnih poudarkov v knjigi, ki
pravi, da ljudje potrebujemo priznanje svojih sposobnosti, a če tega ni, v našem okolju kulture
vlada strah pred neznanjem, ki ga spremlja sram, zato se izogibamo situacijam, v katerih bi se
nam drugi posmehovali (Petruska, 1996, str. 13–84).
Zato bi kot prve, ki lahko pomagajo pri premagovanju strahu pred neuspehom v šoli in tudi
pri pisanju NPZ navedla predvsem starše. Le-ti, bi morali spremljati otrokovo delo v šoli, biti
v stiku z učitelji/učiteljicami ter delavci šole, da otroka spodbujajo in pomagajo pri šolskih
obveznostih, saj lahko otroci (tudi na takšen način) z njihovo pomočjo, pridejo do priznanja
svojih sposobnosti, kar pa se lahko pokaže v dobrih ocenah ali celo v dobrem dosežku na
NPZ.
V današnjih časih smo prišli do procesa, kjer starši podpirajo svoje otroke, otroci pa
izpolnjujejo njihove želje (recimo njihovo željo po vpisu na določeno srednjo šolo, imeti same
petice ipd.). Mirjana Ule (2015) zapiše, da danes otroci svoj občutek neuspeha pojasnjujejo z
argumentom, da bi bili lahko boljši. Verjetno do tega pride predvsem zaradi pritiska staršev.
Starši v veliko primerih ob novici o neuspehu svojega otroka v šoli velikokrat reagirajo z jezo,
kar pa otroke ne motivira, ampak jih še dodatno obremenjuje. Starši bi morali razmisliti in
velikokrat ukrepati na pozitiven način, torej ga spodbujati in mu pomagati, da pride do
želenega cilja.
Kot drugi dejavnik bi izpostavila šolo, ki ni samo institucija, kjer se otroci in mladostniki
izobražujejo, ampak je tudi varovalni dejavnik, še posebej za tiste, ki jim v šoli ne gre prav
dobro. Sestavljajo jo vsi strokovni delavci šole od učiteljev, do svetovalcev, ki lahko otroka
naučijo, kako lahko premaga strah pred neuspehom in pred šolo.
Vrstniki so po mojem mnenju tudi tisti, ki bi morali pomagati in podpirati sošolce, da bi lahko
napredovali v naslednji razred skupaj z njimi.
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Ne glede na vse našteto pa je motivacija eden izmed najpomembnejših dejavnikov. Ima velik
vpliv na pridobivanje dobrih ocen (kot inteligenca) in je dejavnik uspešnega učenja oz.
predstavlja veselje do učenja (Kullman, 2016). Lahko je notranja, kjer otrok najde spodbude
za učenje znotraj samega sebe, cilj mu pomeni znanje. Zunanja pa predstavlja predvsem
spodbudo s strani staršev, učiteljev, tekmovanj ipd. (Razdevšek - Pučko 2013).
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Rezultat vsakega preizkusa znanja, tudi če končna ocena od njega formalno ni odvisna, je
lahko indikativen za učenko oz. učenca in/ali učiteljico/učitelja (če verjamemo, da je indikator
znanja). V diplomskem delu me predvsem zanimajo devetošolci/devetošolke in njihov odnos
do nacionalnih preizkusov znanja. Le-ti so namreč že od uvedbe predmet razprav v strokovnih
in vsakdanjih pogovorih, v diplomskem delu pa bom poskušala ugotoviti, v kakšni meri je
odnos učenk in učencev do NPZ-jev skladen z namenom, s katerim so bili uvedeni.
Diplomsko delo temelji na narativni analizi, ki sem jo izvedla med učenci/učenkami devetega
razreda ene izmed slovenskih osnovnih šol konec aprila 2018 med njihovo razredno uro.
Analiza subjektivnega vrednotenja NPZ bo torej omogočila kompleksnejšo oceno dejanske
vloge NPZ in primerjavo s formalno vlogo teh preizkusov.

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Na začetku pisanja diplomskega dela sem si zastavila dve glavni raziskovalni vprašanji, na
katera skušam v diplomskem delu odgovoriti. To sta:
Kakšen odnos imajo devetošolke in devetošolci do nacionalnih preizkusov znanja: kako
razumejo pomen in namen preizkusov, kako se pripravljajo nanje, kakšen pomen imajo
zanje osebno rezultati preizkusov?
Kakšne so razlike med odnosom učenk in učencev do NPZ-jev in formalno opredeljeno
vlogo teh preizkusov?

3.3 METODA RAZISKOVANJA
3.3.1 Vrsta raziskave
Ker sem imela z učenci in učenkami na razpolago le 45 min (šolsko uro), sem se poslužila
narativne analize oz. analize pripovedi. Gre torej za kvalitativno raziskavo. Delo, ki sem ga
opravila na eni izmed slovenskih osnovnih šol po predhodnem dogovoru z učiteljico in
ravnateljico, je bilo terensko. Vzorec devetošolk in devetošolcev je bil nenaključen (15
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sodelujočih), z zapisanimi eseji/razmišljanji pa sem prišla do novega gradiva in želenih
podatkov.
3.3.2 Merski instrumenti in viri podatkov
Uporabila sem narativno analizo/ analizo pisne pripovedi o odnosu do nacionalnih preizkusov
znanja. Učencem in učenkam sem v razredu razdelila navodila za pisanje (ki sem jih priložila
tudi v prilogo pod točko Priloga A). Na začetku so imeli prostor, da so zapisali svoje
izmišljeno ime, spol, uspeh v prvem ocenjevalnem obdobju in kam se želijo vpisati po
končani osnovni šoli. Poudarila sem, da so ti podatki anonimni in da jih bom uporabila
izključno le za svojo diplomsko nalogo. Po demografskih podatkih sem jim zastavila
vprašanja, ki so jih imeli zapisane tudi na listu papirja pred seboj. Spraševala sem jih ali
poznajo namen in uvedbo preizkusov, kako se na njih pripravljajo, kaj si na splošno
predstavljajo kot uspešno rešen NPZ, kako zelo pomemben je za njih dosežek na letošnjih
NPZ-jih in kaj jim predstavlja NPZ uspeh v primerjavi s šolskim uspehom. Na prazen list
papirja pa so nato lahko zapisovali svoje odgovore v obliki eseja/ razmišljanja. Na ta način
sem torej prišla do obsežnejšega števila podatkov v krajšem času, kot pa če bi izvedla
intervjuje z vsakim posebej (Priloga A).
3.3.3 Zbiranje podatkov
Zbiranja podatkov sem se lotila na Dolenjskem (v novomeški regiji) v eni izmed manjših
osnovnih

šol

izven

mesta.

Izbrani

učenci

in

učenke

v

mojem

primeru

so

devetošolci/devetošolke, do katerih sem prišla s predhodnim dogovorom s tajnico šole, ki mi
je uredila dovoljenje za izvajanje analize s strani ravnateljice in učiteljice devetega razreda,
brez kakšnega koli dopisa s strani fakultete in mentorice, saj je analiza anonimna ter seveda
samo srečanje z učenci/učenkami.
Analizo sem opravila 25. 4. 2018 na osnovni šoli v času njihove razredne ure. Za zbiranje
podatkov sem imela na voljo le 45 min (eno šolsko uro). V navodilih sem jim jasno
obrazložila, da so podatki anonimni in, da mi bodo z odgovori v veliko pomoč pri izdelavi
diplomske naloge, tako da sem na koncu prejela vseh 15 zapisanih esejev/razmišljanj, katerih
dolžina je bila v povprečju ena popisana A4-stran. Ti zapisi služijo kot empirični podatki v
moji diplomski nalogi. Tudi učiteljica je zapisala svoj pogled na nacionalne preizkuse znanja,
kar sem z veseljem tudi uporabila v svojem diplomskem delu.
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3.3.4 Populacija in vzorčenje
Populacija je homogena, saj sem opravila analizo med petnajstimi učenci (7) in učenkami (8)
devetega razreda, ki so enake starosti in končujejo osnovno šolo. Vzorec je namenski, saj sem
ciljala samo na populacijo devetošolcev in devetošolk ter na njihovo mnenje o nacionalnih
preizkusih znanja. Čeprav jih je v razredu vse skupaj 17, pa jih je bilo na dan analize v
razredu le 15, torej je sodelovalo vseh 15 prisotnih. Svoj pogled na vprašanja in raziskavo, ki
jo izvajam, je pisno podala tudi učiteljica devetega razreda.
3.3.5

Interpretacija tabele 3.1

Spodnja tabela 3.1 prikazuje demografske podatke učencev/učenk. Razred devetošolcev in
devetošolk obiskuje 17 učencev in učenk, vendar jih je bilo na dan zbiranja podatkov v šoli
samo 15. Glede na to, da je zbiranje podatkov anonimno, sem od učencev/učenk želela, da
zapišejo svoje izmišljeno ime, spol, kakšen uspeh so imeli v prvem ocenjevalnem obdobju in
v katero srednjo šolo si želijo po končani osnovni šoli. V raziskavi je sodelovalo 8 deklet in 7
fantov.
5 izmed njih je navedlo, da so bili v prvem ocenjevalnem obdobju odlični, od tega 4 dekleta in
en fant. 4-je so navedli, da so prav dobri (3 dekleta in 1 fant). 5 od 15 je bilo v prvem
ocenjevalnem obdobju dobrih (od tega 4 fantje in 1 dekle) eden, in to fant, pa je zapisal, da je
v prvem ocenjevalnem obdobju imel uspeh zadosten.
Od 5, ki so zapisali, da so odlični, se 4 želijo vpisati v gimnazijski program. (Dve si želita na
gimnazijo Želimlje, ena na klasično gimnazijo, fant si želi na tehniško gimnazijo, ena izmed
deklet pa si želi na kemijsko šolo). Tisti, ki so zapisali, da so prav dobri, si želijo predvsem na
splošno gimnazijo (1 m.), ekonomsko gimnazijo (1 ž.), športno gimnazijo (1 ž.), in na šolo za
farmacijo (1 ž.). Pri tistih, ki imajo dober uspeh, si dva izmed fantov želita na lesarsko šolo,
eden na zdravstveno, drugi na kmetijsko, dekle pa se želi vpisati na šolo za farmacijo. Fant, ki
je zapisal, da ima zadosten uspeh, želi šolanje nadaljevati na strojni šoli kot mehatronik.
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Tabela 3.1: Demografski podatki učenk in učencev

Oznaka zgodbe

Spol

Uspeh v 1.
Ocenjevalnem
obdobju

Želena srednja
šola

Izmišljeno ime

A

ženski

odličen

kemijska šola

B

ženski

odličen

klasična gimnazija

C

ženski

odličen

Gimnazija Želimlje

Č

ženski

odličen

Gimnazija Želimlje

D

moški

odličen

tehniška gimnazija

E

ženski

prav dober

športna gimnazija

F

ženski

prav dober

farmacijafarmacevtski tehnik

Kolinka

G

ženski

prav dober

ekonomska
gimnazija

Neill

H

moški

prav dober

splošna gimnazija

I

moški

dober

lesarska šola

J

moški

dober

kmetijska šola

K

moški

dober

lesarska šola

L

moški

dober

zdravstvena šola

M

ženski

dober

farmacijafarmacevtski tehnik

Mika

N

moški

zadosten

strojna šolamehatronik

Martin

Marjanca
Šumi
Lastovka
Mikica
STOLP
Nikolina

YIAY
Trot
Tine
Nejko
Lojz

3.4 ANALIZA ESEJEV/RAZMIŠLJANJ
Po dobljenih rezultatih sem se lotila analize esejev/razmišljanj. Odločila sem se, da učence in
učenke razporedim padajoče glede na uspeh, in sicer so na vrhu tabele tisti, ki imajo odličen
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uspeh, pod njimi so učenci s prav dobrim uspehom, dobrim in nato še eden z zadostnim
uspehom, kar pa prikazuje tabela 3.1 pod točko populacija in vzorčenje. Sestavkov učencev
sem se lotila na način kodiranja po kategorijah. Vsak sestavek sem označila s črko (torej A, B,
C …), vsako izjavo posameznika pa sem označila s številko, npr. A1  prva izjava
učenca/učenke A, D4  četrta izjava učenca/učenke D ipd. Analizo sem nadaljevala na način
zapisovanja pojmov. V bistvu gre za krajšanje ter povzemanje daljših zapisov učencev ter
učenk v njihovih esejih/razmišljanjih. Vse to pa sem strnila še v kategorije, ki jih je na koncu
analize bilo skupaj šest. Spodnja tabela 3.2 predstavlja primer kodiranja po kategorijah.
Tabela 3.2: Prikaz kodiranja izjav učenca/učenke A

Številka izjave

Izjava

A1

Uvedli so jih zato, da bi
preverili naše znanje, in
njihov namen je, da nam
pomagajo pri vpisih.

Pojem

uvedbaznanja

Kategorija

preverjanje
UVEDBA IN NAMEN
NPZ

namen- pomoč pri vpisu.

A2

Priprave na NPZ-je pri
meni potekajo tako, da si
pogledam bivše teste, da
mi bo lažje.

priprave
testi.

A3

NPZ-ji mi predstavljajo
le to, da vidim, koliko
sem se naučila v zadnjih
letih osnovne šole.

samoocena
skozi OŠ

A4

Ne pomeni mi največ, saj
tudi, če ga sedaj maja
dobro ne odpišem, mi ne
bo nič slabega.

Ne pomeni ji največ, saj
uspeh iz NPZ-jev ne bo
vplival na ostale stvari.

POMEN USPEŠNOSTI
NA PRIHAJAJOČEM
NPZ ZA
UČENKO/UČENCA

A5

Bolj mi je pomemben
šolski uspeh, saj ti ta
pomaga priti v želeno
šolo.

Bolj pomemben šolski
uspeh kot pa uspeh na
NPZ.

POMEMBNOST
USPEHA NA NPZ-JIH
VS. ŠOLSKI USPEH
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s

starejšimi

naučenega

PRIPRAVE NA NPZ

SPLOŠNO MNENJE O
POMENU USPEHA NA
NPZ

Po končani analizi vseh petnajstih sestavkov učencev in učenk na način, kot je prikazan zgoraj
(glej tabelo 3.2), sem izpostavila vseh šest kategorij in jim pripisala pojme oz. skrajšane
verzije zapisanih izjav, ki jim pripadajo. Pri pojmu pa sem v oklepaju navedla črko in številko
izjave učenca/učenke ter zraven zapisala še nekodirano obliko njihovega zapisa. Takšen način
kodiranja mi je bil osebno v veliko pomoč, saj sem tako prišla do želenih podatkov, vse
skupaj pa mi je omogočilo lažje analiziranje. Primer kodiranja sem navedla v prilogi pod
oznako Priloga B.

3.5 ANALIZA PO KATEGORIJAH
Rezultate svoje raziskave bom obrazložila po kategorijah, ki sem jih oblikovala pri obdelavi
rezultatov. V obrazložitvah bom zapisovala njihova izmišljena imena ter oznake oz. črke in
številke izjav učenca/učenke za jasnejšo predstavo, na koncu vsake kategorije pa bom zapisala
sklep ugotovitev. Po končanih analizah vseh šest kategorij pa bom v krajši sestavek zapisala
glavne ugotovitve ter odgovorila na raziskovalna vprašanja.
3.5.1 KATEGORIJA 1: SPLOŠNO POZNAVANJE NPZ
Pri prvem vprašanju na navodilih za pisanje sem želela izvedeti, kaj učenci/učenke vedo o
uvedbi in namenu NPZ, kar sem v oklepajih v navodilih za pisanje tudi označila in poudarila.
Trije od 15 učencev/učenk pa so pri tem vprašanju zapisali še splošno poznavanje NPZ (kaj
poleg uvedbe in namena vedo o preizkusih). Verjetno so spregledali bistvo vprašanja in so
tako odgovarjali na splošno o NPZ kot tudi o uvedbi in namenu posebej pod isto točko. Lahko
pa, da vprašanje nisem ustrezno zastavila, zato sem se odločila, da njihovih izjav ne bom
spregledala in bom na podlagi tega oblikovala prvo kategorijo, tj. splošno poznavanje NPZ.
Izvedela sem torej, da Šumi (B) na splošno ve, kaj se piše pri NPZ v 6. in 9. razredu in sicer:
(B1): "NPZ-ji se pišejo v 6. in 9. razredu, in sicer se v 6. piše slovenščina, matematika in
angleščina, v 9. pa slovenščina, matematika, angleščina in še en izbran predmet."
Lastovka (C1) je mnenja, da so ti preizkusi problem tako za učence/učenke in za državo,
YIAY (H1) pa pravi, da so ti preizkusi testi, ki se jih rešuje tako v 6. in 9. razredu OŠ.
Sklep analize kategorije 1: V tej kategoriji sem dobila tri skupine pogledov na nacionalne
preizkuse znanja in sicer: na splošno vedo kdaj in kaj se piše pri NPZ-jih v 6. in 9. razredu,
ter, da so ti preizkusi problem za učence/učenke in za celotno državo. Ker so samo trije od 15
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učencev zapisali še splošno poznavanje NPZ, sem vseeno oblikovala prvo kategorijo, saj so
vse izjave učencev/učenk zelo pomembne pri mojem diplomskem delu, zato jih iz svoje
analize nisem izključila.
3.5.2 KATEGORIJA 2: UVEDBA IN NAMEN NPZ
Druga kategorija se nanaša na prvo vprašanje o namenu in uvedbi NPZ. Od učencev/učenk
sem torej želela izvedeti, ali vedo, zakaj so bili preizkusi uvedeni in čemu služijo. Od vseh
zapisanih esejev/zgodb sem pod to kategorijo zapisala 20 izjav, saj so se nekateri o tej temi
razpisali bolj kot drugi.
V 10 izjavah poudarjajo zelo podobne razloge, in sicer, da so bili NPZ-ji uvedeni zaradi
preverjanja znanja v 6. in 9. razredu osnovne šole; so dokaz pridobljenega znanja v osnovni
šoli; Nikolina (E1): ("NPZ se mi zdi kot priložnost, da pokažem svoje znanje, ki sem ga
pridobivala v osnovni šoli."); ter navsezadnje, da gre na splošno za pregled stanja nad
znanjem učencev/učenk s strani države; Neill (G1): ("Po mojem mnenju so bili NPZ-ji
uvedeni, da bi država videla, kakšno znanje imajo učenci (ali napredujemo, smo slabši od
prejšnjih let, boljši ipd.")
V petih izjavah je moč zaslediti, da učenci/učenke omenijo učitelje/učiteljice. Zapisi se torej
nanašajo na to, da so preizkusi prav tako pregledi znanja učencev/učenk s strani
učiteljev/učiteljic.
Šumi: (B2): "Uvedeni so bili zato, da imajo potem učitelji pregled nad znanjem nas
devetošolcev skozi celo OŠ."
Kolinka: (F1:) "NPZ-ji so namenjeni učencem 6. in 9. razreda, da preverijo svoje znanje, kaj
vse do tukaj že znajo, kako so se učili."
NPZ-ji so po mnenju učencev tako preverjanje znanja učencev/učenk na državni ravni kot tudi
potrditev dobrega poučevanja in prenašanja znanja na njih s strani učiteljev/učiteljic v letih
osnovnošolskega izobraževanja. Če so torej slabši učitelji/učiteljice, je posledično tudi slabši
uspeh učencev/učenk na nacionalnih preizkusih znanja. Lastovka (C3): "Učenci s slabšimi
učitelji posledično dosegajo slabši uspeh na NPZ-jih."
Mnenje o smislu NPZ je bilo omenjeno le v štirih izjavah. Poudarjajo predvsem, da so
smiselni, saj pomagajo pri vpisu na srednjo šolo.
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Nejko (K1): "NPZ-ji so testi, ki jih pišemo in pomagajo pri vpisu v srednjo šolo."
V petih izjavah pa je zapisano, da so NPZ-ji brezsmiselni, brez pomena, brez veze ipd. Martin
(N2): "Smisla ne vidim, saj mi ni všeč, da si lahko na podlagi tega sprejet v srednjo šolo, če
imaš recimo vedno isto število točk in ocene, a NPZ je potem boljši."
Sklep analize kategorije 2: Po končani analizi druge kategorije lahko sklenem, da so
učenci/učenke na splošno seznanjeni z uvedbo in namenom NPZ. Poudarjajo, da je le-to
uvedeno za preverjanje znanja učencev/učenk s strani države o tem, kaj so se naučili v
osnovni šoli. Je pa res, da veliko učencev in učenk NPZ vrednoti kot nesmiselno in na splošno
brez pomena. Smiselno je samo za tiste, ki jim bodo rezultati NPZ pomagali v želeno srednjo
šolo (4 izjave), za ostale pa so samo nekakšni preizkusi znanja, pridobljenega v osnovni šoli.
3.5.3 KATEGORIJA 3: PRIPRAVE NA NPZ
V sklopu raziskave sem z drugim vprašanjem želela izvedeti, kako se učenci/učenke na
splošno pripravljajo na nacionalni preizkus znanja in zakaj. Pri tem vprašanju sem pridobila le
petnajst izjav, torej od vsakega samo krajši odgovor in ne daljši zapis.
Velika večina, kar 10, jih je zapisalo, da se prav posebej na preizkuse ne pripravljajo. Rešijo
nekaj starejših testov, ki jih dobijo v šoli, da si seveda lahko lažje predstavljajo, kako
preverjanje zgleda, prav tako pa se o tem pogovarjajo in ponavljajo snov z učitelji v šoli, kar
je razvidno v izjavah:
Neill (G2): "Jaz se na NPZ posebej ne pripravljam, se pa v šoli z učitelji pogovarjamo in
ponavljamo snov iz prejšnjih let ter rešujemo starejše teste NPZ."
Stolp (D2): "Na NPZ se ne pripravljam posebno veliko, ponovim snov in si pogledam kakšen
NPZ iz prejšnjih let."
Samo v štirih izjavah je po zapisanem sodeč moč opaziti, da jim NPZ pomeni kar veliko, saj
se željo izkazati, predvsem pa jim je pomemben uspeh zaradi vpisa na želeno srednjo šolo.
Trot (I2): "Na teste se pripravljam z reševanjem starejših NPZ-jev in učenjem doma, ker se
želim na njih izkazati."
Lastovka: C6: "Na NPZ-je se v 6. razredu nisem pretirano pripravljala, zdaj pa se bom, saj
sem v vpisnico napisala upoštevanje rezultatov."
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Dva izmed vseh učencev/učenk pa se na NPZ sploh ne pripravljata. Eden od njiju zapiše
samo: Tine (J2): ("Sploh se nič ne učim za NPZ.") brez kakršne koli obrazložitve, drugi pa se
ne pripravlja, ker ve, da bo sprejet v srednjo šolo tudi brez dobrega uspeha na NPZ-jih.
Martin (N3): "Za njih se ne bom pripravljal veliko, saj mi nič ne pomagajo pri vpisu v srednjo
šolo, saj je prostor neomejen."
Sklep analize kategorije 3: Glede na zgornje rezultate sem ugotovila, da se večina
učencev/učenk pretirano ne ukvarja z učenjem in pripravami na nacionalne preizkuse znanja.
Vse, kar storijo, je to, da pregledajo starejše NPZ-teste in se skupaj z učitelji pogovarjajo o leteh. Kot sem že zapisala v teoretičnem delu, za nacionalno preverjanje znanja niso potrebne
nobene posebne priprave, saj ni namen ocenjevati znanje posameznih učencev (Državni
izpitni center, 2017, str. 5) in pridobljeni rezultati empiričnega dela, predstavljeni zgoraj, to
trditev tudi potrjujejo. Le štirim učencem rezultati na NPZ res nekaj pomenijo in se bodo na
njih dobro pripravili, ne samo s pregledovanjem starejših testov, ampak tudi z učenjem doma,
bodisi zaradi želje po dobrem dosežku bodisi zaradi vpisa na želeno srednjo šolo. Dva izmed
učencev/učenk pa sta celo zapisala, da se na preizkuse sploh ne bosta pripravljala. To verjetno
pomeni, da jima starejši testi, ki jih prinesejo učitelji v šolo za vajo, predstavljajo le še neko
dodatno »navlako« in jih ne želita niti pregledati, kaj šele, da bi se iz njih kaj koristnega
naučila.
3.5.4 KATEGORIJA 4: SPLOŠNO MNENJE O POMENU USPEHA NA NPZ
V četrti kategoriji so učenci/učenke s svojimi zapisi izrazili razmišljanje o tem, kaj za njih na
splošno predstavlja uspešno rešen NPZ. Tu imam prav tako zabeleženih petnajst izjav, torej
od vsakega posameznika po eno.
V 10 primerih zapišejo zelo podobna razmišljanja, in sicer da je uspešno rešen NPZ predvsem
samoocena naučenega v osnovni šoli, potrditev znanja, zadovoljstvo in dokaz o znanju, kar
potrjujejo spodnje izjave:
Stolp (D3): "Uspešno rešen NPZ predstavlja predvsem potrditev znanja, torej da sem se v 9
letih veliko naučil."
Neill (G3): "Uspešno rešen NPZ pomeni kar veliko, torej da znam in razumem snov, ki jo
jemljemo, veliko pomeni pa tudi za vpis v srednjo šolo in se moraš potruditi."
Lastovka (C7): "Zame uspešen NPZ predstavlja nad 80 %, osebno pa si želim doseči tudi 90
% ali celo vseh 100 %."
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Za pet učenk/učencev je predstava o uspešno rešenem NPZ brez pomena, uspeh (dober ali
slab) ne predstavlja nič, saj pravijo, da o ničemer ne odloča, Mikica: (Č3): ("NPZ-ji ne
pomenijo nič posebnega, saj o ničemer ne odločajo."), jih na splošno ne zanima oz. preprosto
povedano nimajo predstave o uspešno rešenem NPZ.
Sklep analize kategorije 4: Pridobljeni odgovori učencev/učenk na vprašanja iz četrte
kategorije zelo presenetijo, saj jih večina (kar 10) zapiše, da je NPZ samoocena naučenega v
osnovni šoli, potrditev znanja, ki so ga pridobili ipd. Presenetijo me predvsem zato, ker so pri
prejšnji kategoriji v večini odgovarjali, da se na preizkuse ne pripravljajo, razen tistih, ki jim
bo ocena pomagala pri vpisu na srednjo šolo. V tem primeru pa jih večina odgovori, da je na
splošno uspešno rešen preizkus pregled njihovega znanja. Torej jim glede na zgornje
odgovore le ni vseeno za dosežke, pridobljene na NPZ. Res, da jim ne bodo pomagali pri
vpisu, jim pa dajejo povratno informacijo o znanju, ki so ga dobili v celotnem
osnovnošolskem izobraževanju, ki pa jim večinoma, vsaj v tem primeru, na splošno pomeni
kar precej.
3.5.5 KATEGORIJA 5: POMEN USPEŠNOSTI NA PRIHAJAJOČEM NPZ ZA
UČENKO/UČENCA
Glede na to, da je bila četrta kategorija splošni pogled na uspešno rešen NPZ, pa me je pri
naslednjem vprašanju zanimal predvsem osebni pogled na to, kako pomemben je uspeh na
prihajajočih preizkusih za vsakega učenca in učenko posebej, torej njihova pričakovanja in
želje glede uspeha na letošnjih preizkusih. Tu imam zabeleženih 14 izjav, s tem da oseba BŠumi in oseba E-Nikolina svojega mišljenja pri tem vprašanju nista zapisali, oseba CLastovka pa je podala dve misli. Možno je, da sta osebi B in E vprašanje spregledali ali pa
preprosto nanj nista želeli odgovoriti. Ostalih 13 je podalo takšno mnenje:
Osem zapisanih izjav je zelo podobnih po svoji vsebini  uspeh na letošnjih NPZ-jih osmim
osebam ni pomemben. Večinoma zapišejo, da ne bo vplival na vpis na srednjo šolo,
Marjanca: (A4): ("Ne pomeni mi največ, saj tudi če ga ne odpišem dobro, mi ne bo nič
slabega".), je potrata denarja in časa, YIAY (H5): ("Sam uspeh na NPZ pa mi ni pomemben,
saj menim, da je to potrata denarja in časa za državo."), trije pa samo jedrnato zapišejo, da
NPZ za njih ni pomemben, brez kakršnih koli obrazložitev.
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Čisto nasprotnega mnenja so štirje učenci/učenke, ki jim je uspeh na letošnjih preizkusih zelo
pomemben predvsem zaradi: uspeha na državni ravni, ki ga bodo videli na izbrani srednji šoli,
da dokažejo svoje znanje, za vpis na srednjo šolo in zaradi primerjave po znanju z drugimi
učenci/učenkami po državi, kar potrdita spodnji izjavi:
Lastovka (C8): "NPZ je po svoje pomemben, saj bodo tako na Gimnaziji Želimlje videli moje
znanje na državni ravni."
Martin (N5): »"Uspeh mi je kar pomemben, da bom videl, na kakšni stopnji sem v primerjavi
z drugimi, saj me to res zanima."
V dveh izjavah od vseh 13 se učenec oz. učenka nista mogla odločiti, ali jima uspeh kaj
pomeni ali ne. Prvi je zapisal, da je preizkus brez pomena, razen ob dobrem uspehu,
Mikica (Č4): ("Uspeh mi ni pomemben, če bom pisala pa zelo dobro, bom vesela".) Spet
drugemu pa uspeh pomeni srednje, in sicer samo za pregled znanja, ki ga je pridobil.
Sklep analize kategorije 5: Peto kategorijo lahko zaključim s spoznanjem, da večini uspeh
na letošnjem NPZ ni pomemben, saj jim ne bo pokvaril povprečja pri sprejemu na srednje
šole, pomeni jim potrato denarja oz. je na splošno nesmiselno preverjanje znanja. Samo štiri
izjave temu mnenju nasprotujejo, saj jim uspeh pomeni veliko zaradi vpisa na šolo, potrditve
znanja. Dva učenca/Dve učenki se ne moreta odločiti, ali jima je rezultat pomemben ali ne,
dveh izjav oseb B in E pa žal nisem pridobila.
Primerjava sklepa četrte in pete kategorije: Odgovori me tudi tukaj malo presenetijo. V
prejšnji kategoriji je namreč v večini izjav (10) zapisano, da je uspešen test NPZ na splošno
samoocena ob koncu osnovne šole, v 5. kategoriji pa samo 4 učenci/učenke poudarijo
pomembnost preizkusov za njih osebno, ostali pa so ali nevtralni ali pa jim uspešnost na
letošnjih NPZ-jih ne pomeni veliko.
To lahko pomeni, da se zavedajo, kako pomembni so nasploh lahko preizkusi, vendar zanje
osebno letos NPZ nima velike pomembnosti, predvsem zaradi tega, ker niso zabeležili
upoštevanja uspeha za vpis na srednjo šolo.
Kot je zapisano v pravilih Državnega izpitnega centra, ocena NPZ vpliva na vpis le v primeru,
če ima večje število učencev/učenk enako število točk iz predmetov 7., 8. in 9. razreda in še to
le v primeru, če učenci/učenke sami pristanejo na to, da se pri vpisu na srednjo šolo rezultati
lahko upoštevajo (Državni izpitni center, 2017, str. 2–5). Zato je večina vprašanih v mojem
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primeru sproščenih pri pisanju, saj se z ocenami in uspehom na preizkusih ne obremenjujejo
tako kot tisti štirje, ki trdijo, da jim uspeh na NPZ veliko pomeni.
Kot drugo pa ima večina učenk/učencev v tem oddelku prav dober, dober in zadosten uspeh,
zato svojega izobraževanja ne bodo nadaljevali na gimnazijah, temveč večinoma na poklicnih
šolah, in jih sprejem ne skrbi.
3.5.6 KATEGORIJA

6:

POMEMBNOST

USPEHA

NA

NPZ-JIH

VS.

ŠOLSKI USPEH
V zadnji, šesti, kategoriji sem želela izvedeti, koliko učencem/učenkam pomeni uspeh na NPZ
v primerjavi s šolskim uspehom. V tej kategoriji so se vsi kar precej razpisali. Zabeleženih
imam 17 izjav, torej to pomeni, da so nekateri zapisali več mnenj o primerjavi uspeha na NPZ
s šolskim uspehom.
V kar 16 izjavah sem zasledila enako razmišljanje, saj poudarjajo, da jim je osebno bolj
pomemben šolski uspeh kot pa uspeh na NPZ. Razlogi za to so: šolski uspeh je pomembnejši
za napredovanje v srednjo šolo kot pa samo enkraten test na koncu osnovne šole (kar
zabeležijo trije izmed njih); NPZ je sestavljeno na državni ravni, kar se učencem ne zdi prav,
saj bi bilo povprečje boljše, če bi posameznik izbral predmete, ki mu bolje ležijo; NPZ ni
ocenjeno (če seveda sam ne izbereš te možnosti), zato učencev pri pisanju nič ne omejuje;
šolski uspeh je na splošno bolj pomemben. To potrjujejo spodnji zapisi:
Lastovka (C10): "Ne zdi se mi prav, da pišemo predmete, ki jih da država, saj bi bilo bolje, če
bi posameznik izbral predmete, v katerih je boljši."
Mikica (Č5): "Bolj pomemben mi je šolski uspeh, saj vpliva na to, ali se boš lahko vpisal na
želeno srednjo šolo, v primerjavi z NPZ-ji, ki pa niso tako zelo pomembni."
Neill (G5): "NPZ je od ocenjevanja v šoli drugačen, ker moraš zanj vedeti vse za nazaj, v šoli
pa se naučiš počasi in pišeš le določeno snov, zato mislim, da je bolj pomemben šolski
uspeh."
Med vsemi 16 izjavami pa se kljub pripisovanju večjega pomena šolskemu uspehu najdeta
dve izjavi, v katerih se učenec/učenka prizadevata tudi za dober uspeh na NPZ. Če
povzamem, želita dokazati, da sta v vseh letih osnovnega šolanja pridobila veliko znanja in da
bosta dobro rešila NPZ, kljub temu da jima uspeh pri tem ne bo pomagal pri vpisu v srednjo
šolo.
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Stolp (D5): "Zame je pomembnejši šolski uspeh, vendar pa se prizadevam tudi za dober uspeh
na NPZ."
Nikolina (E5): "NPZ mi na splošno pomeni manj kot ocenjevanje v šoli, vendar se bom
vseeno potrudila."
Samo ena izjava je takšna, kjer se učenec/učenka ni mogel odločiti, kateri uspeh je
pomembnejši, zato je v njej zapisano, da med obema ni velike razlike.
Trot: (I6): "Pri primerjavi NPZ in šolskega uspeha ni velike razlike zame."
Prav tako pa je samo v eni izjavi od vseh 17 kot pomembnejši prepoznan uspeh na NPZ kot
šolski uspeh.
Šumi: B6: "Kljub temu pa mislim, da je uspeh na NPZ pomembnejši od šolskega uspeha, saj
pokaže, koliko znanja si pridobil v osnovni šoli."
Sklep analize kategorije 6: Glede na predhodne rezultate (od tega, da jim NPZ predstavlja
samooceno naučenega v celotnem osnovnošolskem izobraževanju, do tega, da jim uspeh na
letošnjih preizkusih ni pomemben), me pridobljeni rezultati pod to kategorijo niso presenetili.
Veliki večini je najpomembnejši šolski uspeh, saj jim le-ta pomaga pri vpisu če
predpostavljajo, da bodo na želeno srednjo šolo sprejeti, ne da bi potrebovali oceno iz NPZjev in se tako sploh ne obremenjujejo. Me pa preseneča odgovor ene izmed učenk, da ji NPZ
uspeh pomeni več od šolskega. Presneti me predvsem zato, ker je v prejšnjih odgovorih
zapisala, da se nanj veliko ne pripravlja, prav tako pa ji uspešno rešen NPZ ne pomeni veliko.
Glede na to, da se prejšnji odgovori ne ujemajo z zadnjim menim, da se je mogoče pri
zadnjem vprašanju vseeno malce zamislila nad pisanjem NPZ-ja in spoznala, da je tudi ta test
zanjo zelo pomemben.

3.6 GLAVNE UGOTOVITVE RAZISKAVE
Učenci/učenke na splošno vedo, kaj je NPZ, kdaj se piše in seveda kaj se preverja. Torej so v
večini seznanjeni z uvedbo in namenom NPZ. Menijo, da država zapravi veliko denarja
čeprav uspeh na NPZ ne vpliva ne na končni uspeh ne na možnosti vpisa na srednjo šolo.
Velika večina učencev/učenk se ravno zato pretirano ne ukvarja z učenjem in pripravami na
nacionalne preizkuse znanja, razen s pregledovanjem starejših testov in pogovori z učitelji pri
pouku. Bolj motivirani za učenje in pripravo na NPZ-je so tisti učenci/učenke, ki so zapisali,
da se jim uspeh upošteva pri vpisu na želeno srednjo šolo. Na splošno si večina kot dobro
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rešen NPZ predstavlja potrditev pridobljenega osnovnošolskega znanja, osebno pa jim uspeh
na letošnjih NPZ-jih v večini ni pomemben, saj ne bo vplival na povprečje, ki ga rabijo za
sprejem na srednjo šolo. Pomemben je samo tistim, ki so zabeležili, da se jim bo uspeh
upošteval pri vpisu. Izkaže se, da je veliki večini pomembnejši šolski uspeh od uspeha na
NPZ, saj so to ocene, ki so jih pridobivali vsa leta, zato en sam test, ki je na koncu osnovne
šole, ne odtehta vseh testov in ocenjevanj v osnovni šoli.

3.7 RAZPRAVA O REZULTATIH
Kot sem zapisala že na začetku analize, je v raziskavi sodelovali 15 učencev/učenk, od tega 8
deklet in 7 fantov.
Od vseh 15 je izstopalo predvsem mnenje ene izmed učenk (Lastovka-C), ki je odlična učenka
in si želi na Gimnazijo Želimlje, zato ji uspeh pomeni zelo veliko. Želi doseči 80, 90 ali celo
vseh 100 % na NPZ-jih, da bo na državni ravni dovolj visoko in jo bodo opazili na gimnaziji.
Je torej ena izmed tistih, ki izjavljajo, da se bolj podrobno pripravljajo na preizkuse. Nekatere
slovenske raziskave pokažejo, da mladi ljudje (iz vseh družbenih razredov) šolske dosežke
uvrščajo med najpomembnejše v svojem življenju (še posebej dekleta) (Mencin - Čeplak,
2012, str. 1101), kar se izkaže tudi v zgornjem primeru. Lastovka-C je ena izmed deklet, ki se
želi vpisati na gimnazijo, ima odličen uspeh, glede na tabelo, ki ureja demografske podatke
učencev/učenk po uspehu padajoče, pa opazim, da ima odličen in prav dober uspeh več deklet
in da se želijo vpisati v gimnazijske programe. Torej se rezultati moje raziskave ujemajo z
ostalimi slovenskim raziskavami.
Štirje od petnajstih (1 dekle in 3 fantje), so bili pri izražanju svojega mnenja bolj skromni. To
so tisti, ki so odgovarjali na vprašanja z jedrnatimi odgovori, npr: (NPZ-ji so brezzvezni, me
ne zanimajo ipd.) in zraven niso obrazložili, zakaj tako razmišljajo. Gre za učence in učenko z
dobrim uspehom, ki si želijo v poklicne šole in jih uspeh na NPZ-jih sploh ne skrbi. Kot
zapišem že v teoretičnem delu, je trenutno problem v tem, da je šola v zadnjih letih postala
breme in pri učencih ne vzbuja veselja do izobraževanja. Ocene učencem danes niso več
toliko pomembne kot včasih (Kullman, 2016), kar lahko opazim pri teh štirih
učencih/učenkah. Pomembno jim je predvsem, da zaključijo osnovno šolo ne glede na uspeh,
da opravijo srednjo šolo in se zaposlijo. Odgovarjanje na vprašanja se jim je zdelo nesmiselno
in so se verjetno s takšnimi odgovori želeli čim prej rešiti pisanja. Je pa res, da so mi tudi na
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takšen način prav tako pomagali, saj je v raziskavi vsako mnenje učenke/učenca zelo
pomembno.
Najbolj od vseh pa me je presenetil zapis enega od učencev, ki se v tabeli po uspehu znajde
čisto na zadnjem mestu (zadosten), Martin(N). Ne glede na to, da ima slabši uspeh od ostalih,
je po zapisanem mnenju sodeč takoj za osebo C. Dobro pozna namen NPZ in čeprav se nanj
ne pripravlja veliko, mu uspeh vseeno pomeni nekakšen dokaz samemu sebi, na kakšni stopnji
je njegovo znanje v primerjavi z ostalimi učenci/učenkami po državi, kar je prikazano v
spodnji tabeli (3.3) na način odprtega kodiranja.
Tabela 3.3: Izjava (5) učenca Martina
Uspeh

mi

je

kar

pomemben, da bom videl,
N5

na kakšni stopnji sem v
primerjavi z drugimi, saj
me to res zanima.

Uspeh

na

NPZ-jih

pomemben
primerjave

je

zaradi
z

drugimi

POMEN USPEŠNOSTI
NA PRIHAJAJOČEM NPZ
ZA UČENKO/UČENCA

otroci po državi.

Raziskave sem se lotila slab teden pred pisanjem prvega NPZ (slovenščine), saj me je
zanimalo, ali je vnema za pisanje učencev/učenk takrat kaj večja. Zgornji rezultati torej
predstavljajo, kaj se v glavah učencev/učenk dogaja en teden pred pisanjem preizkusa. Ker pa
se je zdela tema o NPZ zanimiva tudi učiteljici devetega razreda, je tudi ona z veseljem
zapisala svoj pogled na situacijo, ki sem ga prav tako vključila v svoje delo. Poudarja
predvsem, da učenci/učenke vedo, da se NPZ piše v 6. in 9. Razredu, da jih testi ne skrbijo
preveč, je pa res, da se kljub bahanju o neučenju za preizkuse, na testih zelo trudijo. Učiteljica
devetega razreda (Učiteljica B.P.P, osebno komuniciranje, 2017, 25. april) zapiše:
Učenci vedo, da v 6. in 9. razredu pišejo NPZ in jih to niti ne skrbi, saj tudi sami iz tega ne
delamo drame. V 6. razredu so učenci še malo prestrašeni zaradi uradnega imena in
formalnega postopka, v 9. razredu pa že vejo, da ni nobenih posledic tega testa. Bolj kot
učence NPZ skrbi starše in še bolj učitelje, ker potem analiziramo vzroke za uspeh oz.
neuspeh. Devetošolci se prej na veliko bahajo, da bodo lenarili ipd., v realnosti pa se skoraj
vsi zelo trudijo celo uro. Prav tako pa je prvi dan NPZ vnema večja kot pa zadnji.

Vsakemu izmed učencev/učenk ter seveda tudi učiteljici sem neizmerno hvaležna za pomoč,
ki so mi jo izkazali s svojimi zapisi, na nek način pa sem se jim oddolžila s tem, saj sem jim
prinesla nekaj sladkarij, da je bila potem njihova vnema za pisanje toliko večja.
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3.8 Odgovor na 1. raziskovalno vprašanje:
Kakšen odnos imajo devetošolke in devetošolci do nacionalnih preizkusov znanja: kako
razumejo pomen in namen preizkusov, kako se pripravljajo nanje, kakšen pomen imajo
zanje osebno rezultati preizkusov?
Iz raziskave, ki sem jo izvedla v osnovni šoli med petnajstimi učenci/učenkami devetega
razreda, in glede na pridobljene rezultate zgoraj lahko zapišem odgovor na prvo zastavljeno
vprašanje mojega diplomskega dela.
Učenci/učenke dobro razumejo pomen, uvedbo in namen NPZ. Kot glavni razlog za uvedbo
navedejo predvsem preverjanje osnovnošolskega znanja učencev/učenk s strani države, s tem
da se jih peščica dotakne tudi pomena poučevanja učiteljev/učiteljic, torej prav tako potrditev
dobrega poučevanja in prenašanja znanja na učence/učenke s strani učiteljev/učiteljic. Res pa
je, da se pisanje NPZ zdi smiselno le tistim, ki jim rezultati lahko pomagajo pri vpisu na
srednjo šolo.
Velika večina učencev/učenk se pretirano ne ukvarja z učenjem in pripravami na nacionalne
preizkuse znanja. Vse, kar storijo, je to, da pregledajo starejše primere NPZ in se skupaj z
učitelji/učiteljicami pogovarjajo o le-teh. Samo štirim od vseh petnajstih preverjanje pomeni
veliko in se nanj pripravljajo intenzivneje.
Ugotavljam tudi, da večini učencev/učenk uspeh na letošnjem preverjanju ni pomemben, saj
jim ne bo pokvaril možnosti za sprejem na srednje šole, torej zanje osebno ti rezultati nimajo
pomena. Samo v štirih izjavah je moč zaslediti drugačno mnenje, saj jim uspeh zaradi vpisa v
šolo pomeni veliko, dokaz znanja. Čeprav se zavedajo, da je NPZ nekakšen pregled znanja
skozi celotno osnovno šolo, se letošnja generacija na prihajajočih NPZ-jih s temi rezultati
osebno ne bo obremenjevala.
Na splošno je torej odnos devetošolcev/devetošolk do NPZ tako pozitiven (pregled znanja;
pomoč pri vpisu; samoocena naučenega; dokaz znanja, pridobljenega v devetih letih ipd.) kot
tudi negativen (država zapravi veliko denarja; izguba časa; brez pisanja predmetov, ki jim
bolje ležijo; večji poudarek na šolskem uspehu kot uspehu na NPZ ipd.). V moji raziskavi so
učenci/učenke v povprečju bolj za to, da se preizkusov ne bi pisalo; ker so nesmiselni; na njih
se ne pripravljajo veliko; jim ne pomenijo kaj dosti; bolj kot NPZ jim je pomemben šolski
uspeh. Je pa res, da je bila raziskava izvedena med petnajstimi devetošolci/devetošolkami na
eni izmed osnovnih šol v Sloveniji, zato mojih rezultatov ne morem posplošiti na celotno
populacijo devetošolk/devetošolcev v Sloveniji.
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3.9 Odgovor na 2. raziskovalno vprašanje:
Kakšne so razlike med odnosom učenk in učencev do NPZ-jev in formalno opredeljeno
vlogo teh preizkusov?
Glede na odgovore pri prvem raziskovalnem vprašanju in formalnih aktiv iz teoretičnega dela
sklepam, da je odnos učencev in učenk do NPZ v primerjavi s formalno opredeljeno vlogo
bolj negativen kot pozitiven in deloma tudi protisloven. Formalna opredelitev NPZ je sama po
sebi sestavljena zelo pozitivno.
V formalni opredelitvi je poudarjeno, da so testi potrebni za zagotavljanje in ugotavljanje
kakovosti šolskega dela in preverjanja uspešnosti učencev/učenk pri doseganju zastavljenih
ciljev, ki so določeni z učnimi načrti. Preizkusi so namenjeni tako učencem/učenkam kot tudi
učiteljem/učiteljicam, staršem, šolam strokovnim delavcem in šolskemu sistemu na nacionalni
ravni. (Državni izpitni center, 2017, str. 3–4). Razlike med formalno opredelitvijo in zapisi
učencev/učenk na tej točki ni, saj se zavedajo uvedbe in namena NPZ, nekateri celo omenijo
pomembnost testov za učitelje/učiteljice.
Razlike se pojavijo na točki, kjer se učenci/učenke formalnega pomena pisanja NPZ sicer
zavedajo, vedo, da so pomembni tako za njih kot tudi za učitelje/učiteljice, vendar pa testov
vseeno ne jemljejo resno, kar prikazujejo tako rezultati moje raziskave, kot tudi dosežki na
letošnjem NPZ, ki jih je objavil RIC. Učenci v Sloveniji so na NPZ v povprečju pri vseh
predmetih skupaj dosegli 55,6 % točk. Najslabše so učenci/učenke reševali preizkus iz
slovenščine (51 %) in tehniko in tehnologijo, kjer niso dosegli niti 50 % točk (RIC, 2018).
V priročniku Državnega izpitnega centra je prav tako zapisano, da se dosežki na NPZ
upoštevajo, če učenci/učenke sami ali s starši izjavijo, da rezultati lahko vplivajo pri vpisu na
srednjo šolo (Državni izpitni center, 2017, str. 3–4). Učenci, vključeni v to raziskavo, v večini
tega ne želijo izkoristiti, saj so samo štirim dosežki pomembni zaradi vpisa v srednjo šolo.
Ključna ugotovitev pri 2. raziskovalnem vprašanju je torej, da imajo učenci/učenke pretežno
pozitiven odnos do NPZ, sicer poznajo formalno obliko NPZ (so z njo dobro seznanjeni),
vendar pa je ne jemljejo resno (kar se pokaže v zgornjih ugotovitvah), zato se odnos
učencev/učenk in formalna vloga NPZ v tem primeru ne ujemata, sta si v protislovju.
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4 SKLEP
Moj glavni cilj v diplomski nalogi je bil ugotoviti odnos devetošolk in devetošolcev do
nacionalnega preizkusa znanja, saj je le-ta že od uvedbe predmet razprav v strokovnih in
vsakdanjih pogovorih. Osredotočila sem se na dve raziskovalni vprašanji, ki sem si ju
zastavila na začetku diplomske naloge in raziskave, ki sem jo izvedla. Zanimali so me
predvsem odnosi učencev/učenk do NPZ. Glede na rezultate lastne (narativne) analize med
petnajstimi devetošolci in devetošolkami ene izmed slovenskih osnovnih šol in literature sem
torej prišla do sledečih ugotovitev.
Učenci/učenke dobro razumejo pomen, uvedbo in namen NPZ, saj navajajo, da gre pri
preizkusih za preverjanje osnovnošolskega znanja s strani države, nekaj pa se jih zapiše tudi
da so prav tako pomembni za učitelje/učiteljice, kjer prihaja do podobnosti med formalno
opredelitvijo in njihovimi zapisi.
Na preizkuse se pretirano ne ukvarjajo sami, vse, kar storijo, je to, da pregledajo primere NPZ
iz prejšnjih let in se skupaj z učitelji/učiteljicami pogovarjajo o le-teh, razen tista manjšina
učencev/učenk, ki jim preizkusi pomenijo veliko in se intenzivneje pripravljajo nanje.
Kljub temu da se zavedajo, da je NPZ nekakšen pregled vsega osnovnošolskega znanja, se
letošnja generacija na NPZ-jih s temi rezultati osebno ne obremenjuje, saj jim ne bodo
pokvarili možnosti za sprejem na srednje šole. Samo pri manjšini (pri štirih) je moč zaslediti
drugačno mnenje, saj jim uspeh pomeni veliko zaradi vpisa na srednjo šolo.
Pri

pregledu

in

analizi

vseh

izjav

sem

prišla

do

spoznanja,

da

je

odnos

devetošolcev/devetošolk do NPZ tako pozitiven kot tudi negativen. Kljub negativnemu
odnosu, ki ga imajo do preverjanja, pa sem ugotovila, da so vseeno kar dobro seznanjeni z
vlogo/namenom, ki ga preizkusi imajo, kar pomeni, da so jim (učitelji/učiteljice, starši,
vodstvo šol itd.) dobro pojasnili zadeve, saj so njihovi zapisi podobni formalni opredelitvi
nacionalnih preizkusov znanja. Neskladje se v mojem primeru pojavi predvsem v točki, kjer
se otroci zavedajo in poznajo uvedbo ter namen preizkusov (formalno opredelitev), a jih z
rezultati, ki jih na njih dosegajo, ne jemljejo resno.
V diplomskem delu se večkrat dotaknem tudi strahu pred neuspehom v šoli, saj se mi je tema
zdela zanimiva predvsem v povezavi z NPZ. Le-te včasih poimenujejo kot »majhno maturo«,
41

na katero pa se dijaki v večini veliko pripravljajo in jim ogromno pomeni za vpis na fakultete.
Pri raziskavi sem ugotovila, da strahu (pri sodelujočih učencih/učenkah v raziskavi) pred
neuspehom pri NPZ ni. Glede na izjave sem dobila vtis, da se večina s strahom pred
neuspehom na NPZ ne obremenjuje oz. o tem sploh ne razmišlja. Takšen vtis sem dobila
predvsem pri odgovorih, da se jih večina (razen štirih) pretirano ne pripravlja na teste, so jim
nesmiselni, rezultati pa jih ne skrbijo, ker nimajo omejitev pri vpisu na srednje šole.
Odsotnosti strahu pred neuspehom pri NPZ se najbolj pokaže predvsem v odgovorih, da jim je
bolj pomemben šolski uspeh kot pa uspeh na NPZ, saj le-ta nima velike vrednosti pri
zaključevanju osnovne šole, razen v določenih primerih, in se s strahom, kot navajam v
teoretičnem delu srečujejo predvsem pri ustnem in pisnem ocenjevanju znanja v razredu.
Pojavlja pa se tudi odprto vprašanje na temo tekmovalnosti, ki naj bi bila, kot sklepam na
osnovi virov, ena od ključnih značilnosti na področju izobraževanja v neoliberalizmu. Na
osnovi rezultatov svoje raziskave sklepam, da za učence/učenke uspeh na NPZ ni predmet
tekmovanja, čeprav so tudi rezultati na NPZ predmet individualnega razvrščanja in primerjave
in čeprav menijo, da so izraz njihovega znanja. Sklepam torej lahko, da je tekmovanje za
uspeh v šoli predvsem pragmatičen – pomemben je uspeh pri tistih preizkusih, ki vplivajo na
končni uspeh pri posameznem predmetu na možnosti vpisa na srednjo šolo.
Glede na to, da je moja raziskava izvedena samo med petnajstimi devetošolci/devetošolkami
na eni izmed osnovnih šol v Sloveniji rezultatov ne morem posplošiti na celotno populacijo
devetošolk/devetošolcev v Sloveniji. Vključuje samo mnenja učencev/učenk, kar je bil tudi
namen moje raziskave. Mogoče takšno mnenje prevladuje tudi drugod med preostalimi
devetošolci/devetošolkami, možno pa je, da so v nekaterih oddelkih, regijah, območjih
Slovenije bolj naklonjeni pisanju testov in se v nasprotju z mojimi rezultati bolj prizadevajo
za višje dosežke na nacionalnih preizkusih znanja.
Do večjega pregleda nad stanjem oz. odnosom učencev/učenk v devetem razredu do NPZ bi
lahko prišli z raziskavami (narativnimi analizami) v osnovnih šolah po različnih regijah
celotne Slovenije. Tako bi dobili pregled nad odnosom do NPZ med tistimi, ki živijo bodisi
na podeželju bodisi v mestu ter nato rezultate primerjali.
Zaradi vseh odprtih vprašanj glede NPZ, tako med starši, učitelji/učiteljicami in seveda
učenci/učenkami bi bilo prav tako smiselno v prihodnje izvesti ali razširiti raziskavo še v
smislu vključevanja, opažanj, izkušenj in občutij staršev, učiteljev/učiteljic, vodstva šol. Njih
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bi s pomočjo intervjujev ali narativne analize lahko vprašali po mnenju na tak način kot jaz v
svojem diplomskem delu devetošolke in devetošolce.
Menim torej, da je na temo NPZ še veliko odprtih vprašanj in premalo literature, saj gre za
področje izobraževanja, ki se skoraj vsako leto spreminja. Tako kot zapišem v teoriji, bi se
lahko osredotočili na motiv preizkusov, spremenili namen oz. uporabnost in bolje izkoristili
vrednost NPZ.
Glede na vse pridobljene rezultate in opažanja menim, da bo NPZ še dolgo časa ena izmed
glavnih tem pogovorov o spremembah v šolskem sistemu, dokler ne bo (v raziskavi
prikazana) negativna percepcija NPZ, tako učencev/učenk, kot tudi učiteljev/učiteljic, staršev
in vodstva šol, postala pozitivna.
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PRILOGE
Priloga A: Razmišljanje o NPZ-jih-vprašanja in navodila za pisanje
učencem/učenkam
RAZMIŠLJANJE O NPZ-JIH =)
Živijo! Sem Maruša Gorenc, študentka Analitske sociologije na Fakulteti za
družbene vede v Ljubljani. Tema moje diplomske naloge je odnos osnovnošolk in
osnovnošolcev do NPZ-jev, zato potrebujem vašo pomoč. Vljudno vas prosim, da
napišete, kaj menite o teh preizkusih znanja, kako pomembni so za vas in zakaj.
Pišete lahko strnjeno, torej kot esej, da pa ne bi pozabili kaj bi rada izvedela od
vas, sem spodaj zapisala nekaj splošnih vprašanj. Vaši odgovori so anonimni,
uporabila pa jih bom izključno samo za izdelavo svoje diplomske naloge. Najlepše
se vam zahvaljujem za pomoč.=)
Zapiši:
Izmišljeno ime: ___________________________
Spol: _________________
Uspeh
v
prvem
ocenjevalnem
obdobju
letu:__________________________________

v

tem

šolskem

V katero srednjo šolo se želiš vpisati? _____________________________
Vprašanja
1. Kaj na splošno veš o Npz-jih (zakaj so jih uvedli) in kakšen smisel/namen vidiš v
njih?
2. Kako se pripravljaš na Npz-je in zakaj?
3. Kako si na splošno predstavljaš uspešno rešen Npz in zakaj?
4. Kako zelo pomemben je zate uspeh na letošnjih Npz-jih in zakaj?
5. Kaj pa ti predstavlja uspeh na Npz-jih v primerjavi s šolskim uspehom in
zakaj?
Prostor za pisanje-odgovarjanje na vprašanja + (obrni list):
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Priloga B: Primer odnosnega kodiranja po kategorijah
1. Primer 2. kategorija: UVEDBA IN NAMEN NPZ
Uvedba- preverjanje znanja, namen- pomoč pri vpisu ( A1: »Uvedli so jih zato, da bi
preverili naše zanje in njihov namen je, da nam pomagajo pri vpisih«).
Uvedba za preverjanje znanja učencev na državni ravni in potrditev za učitelje (C2:
»Po mojem mnenju so bili NPZ-ji uvedeni, da preverijo znanje učencev na državni ravni, kar
je tudi potrdilo o metodah, znanju in poučevanju učitelja«.)
2. Primer: 4. kategorija: SPLOŠNO MNENJE O POMENU USPEHA NA NPZ
Uspešno rešen npz predstavlja zelo veliko (C7: »Zame je uspešno rešen NPZ tisti, ki
predstavlja nad 80%, osebno pa si želim doseči tudi 90% ali celo vseh 100%«.)
NPZ je potrditev znanja izpred devetih let (D3: »Uspešno rešen NPZ predstavlja predvsem
potrditev mojega znanja, torej, da sem se v 9ih letih veliko naučil«.)
3. Primer: 6. kategorija: POMEMBNOST USPEHA NA NPZ-JIH VS. ŠOLSKI USPEH
Več ji pomeni uspeh na NPZ-jih kot šolski uspeh, zaradi pregleda nad znanjem skozi OŠ
(B6: »Kljub temu pa mislim, da je uspeh na NPZ-jih pomembnejši od šolskega uspeha, saj
pokaže, koliko znanja si pridobil v osnovni šoli«).
Bolj pomemben šolski uspeh (F5: »Uspeh na NPZ-jih mi ni toliko pomemben, bolj mi je
šolski uspeh v posameznih razredih, saj določene stvari za NPZ-je do sedaj že pozabimo«).
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