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POVZETEK 

 

V diplomskem delu so obravnavane izkušnje učiteljev iz Slovenije in zamejstva o disleksiji – 

specifični učni težavi, ki predvsem prizadene razvoj pismenosti ter veščin, povezanih z 

jezikom. V teoretičnem delu so obravnavane težave učencev z disleksijo, učiteljevo 

pridobivanje znanj o disleksiji in učiteljevo delo z učenci z disleksijo ter zakonska ureditev 

področja disleksije v šolstvu v Sloveniji in Italiji. V empiričnem delu so prikazani rezultati 

raziskave o učiteljevih izkušnjah z učenci oz. osebami z disleksijo, učiteljevem prepoznavanju 

disleksije, pridobivanju znanj o disleksiji, o razumevanju možnosti prilagajanja dela z učenci 

z disleksijo v razredu in o zakonskih predpisih prilagoditev dela z učenci v Sloveniji in Italiji. 

V raziskavi je sodelovalo 88 učiteljev iz Slovenije in zamejstva, ki poučujejo otroke od 7. do 

15. leta starosti. Učitelji so izpolnili anketni vprašalnik, sestavljen za namen raziskave. 

Rezultati so pokazali, da učitelji v Sloveniji in zamejstvu disleksijo povezujejo predvsem s 

težavami na področju branja in pisanja, večina pa jih že ima izkušnje s poučevanjem učenca z 

disleksijo. Večina učiteljev iz Slovenije in večina učiteljev nižjih razredov iz zamejstva bi 

disleksijo pri učencu (po njihovem mnenju) prepoznala, kar pa ni navedla večina učiteljev 

višjih razredov iz zamejstva. Nekoliko več kot polovici učiteljev iz Slovenije in manj kot 

polovici učiteljev iz zamejstva ni oz. ne bi bilo težko poučevati učenca z disleksijo. Večina 

učiteljev iz Slovenije in zamejstva v času šolanja ni pridobila (dovolj) znanj o disleksiji, 

dodatnih izobraževanj o disleksiji pa se je udeležila večina učiteljev iz zamejstva, ne pa iz 

Slovenije. Skoraj vsi učitelji iz Slovenije in zamejstva prilagajajo delo učencem z disleksijo, 

do njih nimajo drugačnega odnosa kot do ostalih učencev v razredu, odgovornost za delo s 

temi učenci pa v največji meri pripisujejo svetovalnim službam. Večina učiteljev iz zamejstva 

je seznanjena z zakonskimi prilagoditvami za delo z učenci z disleksijo, ki jih predvideva 

šolski sistem v Italiji, večina učiteljev iz Slovenije pa z omenjenimi prilagoditvami, ki veljajo 

v Sloveniji, ni seznanjena. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: disleksija, poučevanje učencev z disleksijo, učiteljevo razumevanje 

disleksije, učiteljeve izkušnje z disleksijo, zakonske osnove za delo z učenci z disleksijo 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation examines how Slovene teachers and Slovene teachers in Italy deal with 

dyslexia - a specific learning disability which mainly affects the development of literacy and 

skills related to language. The theoretical part focuses on dyslexic students’ difficulties, 

teachers’ acquisition of knowledge about dyslexia, teaching methods applied to dyslexic 

students and dyslexia regulations in force in Slovenia and Italy. The empirical part presents 

the research results relating to teachers' experience with dyslexic students, teachers’ ability to 

recognise signs of dyslexia and their acquirement of knowledge about this specific disability. 

Furthermore it focuses on the extent to which teachers adapt their teaching methods with 

dyslexic students and on teachers’ knowledge on Italian and Slovene regulations governing 

the adaptation of methods for dyslexic students. The research was carried out by submitting a 

questionnaire to 88 teachers from Slovenia and Slovenian teachers in Italy who teach children 

aged 7 to 15. The results show that teachers in Slovenia and Italy primarily associate dyslexia 

with difficulties in reading and writing and the majority of them has already experienced 

teaching dyslexic students. Unlike the majority of higher grades Slovene teachers in Italy, 

most teachers from Slovenia and lower grades Slovene teachers in Italy are confident that 

they can recognize a dyslexic student. Slightly more than half of the Slovene teachers and less 

than half of the Slovene teachers in Italy do not, or would not find it difficult to teach dyslexic 

students. Most of the teachers did not receive (enough) knowledge about dyslexia during their 

studies, while most of the Slovene teachers in Italy attended additional training courses on 

this specific disability. Almost all teachers adapt their teaching methods to dyslexic students 

and have no different attitude towards them in the classroom, but they mainly place the 

responsibility for working with these students to advisory services. The majority of Slovene 

teachers in Italy is familiar with regulations, which are foreseen by the educational system in 

Italy, concerning the adaptation of teaching methods for dyslexic students. On the contrary, 

most of the Slovene teachers are not familiar with the said regulations in force in Slovenia. 

 

KEY WORDS: dyslexia, teaching dyslexic students, teacher's understanding of dyslexia, 

teachers' experience with dyslexia, a legal basis for dealing with dyslexic students 
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I. UVOD 

 

Po ugotovitvah raziskav (Gerber, Reiff, Henry in Ginsberger, 1997, v Magajna, 2010a) 

uspešni odrasli z disleksijo kažejo željo po uspehu, imajo jasno zastavljene cilje, h katerim so 

usmerjeni, ter so pripravljeni svojo izkušnjo z disleksijo pretvoriti v pozitiven in produktiven 

izid. Posamezniki z disleksijo postanejo zaradi te odločitve bolj vztrajni, razvijejo vrsto 

mehanizmov obvladovanja težav, ustvarjalnost in boljše ujemanje z okoljem. 

 

Zakaj se diplomskega dela lotevam tako? 

 

Biti učenka z disleksijo ni bilo enostavno. Trud, ki sem ga morala vlagati v svoje delo, je bil 

večji od truda, ki so ga v šolsko delo vlagali moji sošolci. Spraševala sem se, zakaj ne znam 

še brati, ko drugi že tekoče berejo. Pri pisanju sem delala napake. Do tretjega razreda moji 

učitelji sploh niso vedeli, da imam disleksijo. Takrat se o njej še ni toliko govorilo. Kljub 

vsem težavam, ki sem jih s časom znala obvladati, sem bila v šoli uspešna in s svojo 

ambicioznostjo in vztrajnostjo uspešno maturirala. Odločila sem se, da bom postala učiteljica 

in se vpisala na Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani.  

 

Biti učiteljica in imeti disleksijo prav gotovo ni lahko. »Če imate in doživljate disleksijo, je 

zelo pomembno, da veste, kaj pomeni disleksija tako v splošnem kot tudi v individualnem 

smislu« (Magajna, 2010a, str. 4). O tem sem se začela spraševati šele po vpisu na fakulteto. 

Kljub temu, da sem veliko ovir disleksije že premostila in se zavedam svojih težav, kar je 

ključno za odpravo težav pri disleksiji, pri branju in pisanju včasih naredim še kakšno napako, 

pa tudi pravopisnih napak učencev včasih ne opazim. A to mi ne predstavlja več ovir v 

poslanstvu, ki sem ga izbrala. Prepričana sem, da bom kljub disleksiji v svojem poklicu 

uspešna in da mi bo moja specifična učna težava pravzaprav pomagala pri opravljanju svojega 

poklica. Iz izkušenj, ki sem jih že imela s poučevanjem, sem opazila, da imam kot oseba z 

disleksijo do učencev, ki imajo podobne težave kot jaz, pogosto več senzibilnosti in 

razumevanja, kot kolegi, ki teh težav nimajo. Svojo izkušnjo želim torej pretvoriti v pozitiven 

in produktiven izid.  

 

Na svetu je več ko 300 milijonov mladih oseb z disleksijo ter drugimi specifičnimi učnimi 

težavami (Košak Babuder idr., 2010). Uspeh, samozavestnost in dobra prilagojenost mnogih 
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posameznikov z disleksijo dokazuje, da ni vse tako »usodno« in »mračno«, saj lahko 

posamezniki v življenju uporabijo svoja močna področja, pri čemer pa potrebujejo podporo 

učiteljev in staršev. Na življenjski poti osebe z disleksijo kljub temu pogosto premagujejo 

številne ovire, ki pa jih tudi zaradi poglobljenih znanstvenih spoznanj s tega področja 

učiteljem in staršem omogočajo boljše razumevanje omenjene težave in njenih značilnosti 

(Reid, 2007). 

 

Osebe z disleksijo imajo težave pri sprejemanju podatkov s poslušanjem, s spoznavnimi 

procesi, povezanimi s spominom in organizacijo podatkov, pri izkazovanju znanja in 

razumevanja v pisni obliki, pri organiziranju pisnega izražanja in pri pravilnem in tekočem 

branju in pisanju. Posamezniki z disleksijo imajo nekaj skupnih značilnosti, ki se kažejo 

predvsem pri učenju in pismenosti ter pogostih težavah pri branju in pisanju tudi v kasnejših 

obdobjih. Kljub temu pa se na področju učnih težav, kot v izkušnjah spoprijemanja z njimi, 

vsaka osebe z disleksijo bistveno razlikuje od druge. Zato je pri poučevanju oseb z disleksijo 

treba upoštevati njihove značilnosti, ki se kažejo v specifičnih težavah pri učenju in se 

ugotavljajo preko celostne in podrobne diagnostične ocene. Pri izdelavi le-te ima pomembno 

vlogo tako strokovnjak, kot tudi razredni učitelj, svetovalni delavci, drugi strokovnjaki in 

starši. Za izbiro ustrezne oblike pomoči je pomembno prilagoditi načine dela konkretnemu 

posamezniku (Reid, 2002, 2007). 

 

Šola je za učence z disleksijo lahko zelo »utrujajoča« izkušnja, saj s hitro utrudijo (Reid, 

2002). Poleg tega številni učenci, dijaki in študenti s specifičnimi učnimi težavami niso 

deležni ustrezne obravnave in razumevanja strokovnih delavcev v procesu izobraževanja 

(Košak Babuder idr., 2010). Kljub temu imajo posamezniki z disleksijo veliko pozitivnih 

lastnosti, ki jih je treba znati ceniti. Številnim učencem, ki so bili v šoli neuspešni zaradi 

disleksije, v poklicu kljub temu uspe. Nekateri celo nadaljujejo z učenjem tudi kasneje in 

napredujejo vse življenje. Zato je potrebna tudi zgodnja intervencija, vodenje, spodbujanje in 

cenjenje njihovega napredka (Reid, 2002). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Croselli; diplomsko delo 

3 

II. TEORETIČNI DEL 

 

1 Opredelitev splošnih in specifičnih učnih težav  

 

V začetnem delu diplomskega dela sem najprej opredelila splošne in specifične učne težave. 

Med temi me je natančneje zanimala disleksija, ki sodi med specifične učne težave. 

 

Otroci s posebnimi potrebami sestavljajo od 20 % do 25 % populacije vseh učencev (Kavkler 

in Magajna, 2008). »V skupini otrok s posebnimi potrebami je največ otrok z učnimi 

težavami, tako splošnimi kot specifičnimi in sicer 20 % šolajoče populacije. […] Med učenci 

z učnimi težavami je okrog 10 % učencev, ki imajo specifične učne težave in od teh jih je le 

2–4 % v šolajoči populaciji tistih, ki imajo izrazite specifične učne težave ali primanjkljaje na 

posameznih področjih učenja« (Kavkler in Magajna, 2008, str. 23). Splošne in specifične učne 

težave bom v nadaljevanju natančneje opredelila. 

 

Med splošne učne težave sodijo težave, pri katerih je zaradi najrazličnejših neugodnih vplivov 

okolja (ekonomska in kulturna prikrajšanost, problemi večjezičnosti in večkulturnosti, 

pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje ipd.), nekaterih notranjih dejavnikov (splošno 

upočasnjen razvoj kognitivnih sposobnosti) ali neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij 

(strah pred neuspehom, nezrelost, pomanjkanje motivacije in učnih navad itd.) usvajanje in 

izkazovanje znanja ali veščin ovirano in učna storilnost bistveno znižana (Kavkler in 

Magajna, 2008). 

 

Specifične učne težave ali specifične motnje učenja pa so vezane na eno ali več področij 

učenja, kot so branje, pisanje, računanje, pravopis itd. (Kavkler in Magajna, 2008). Te 

vključujejo zelo raznoliko skupino težav, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali 

v izrazitih težavah na področju pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, 

branja, pisanja, pravopisa, računanja, socialne kompetentnosti in čustvenega dozorevanja. 

Primanjkljaji vplivajo na posameznikovo sposobnost interpretiranja zaznanih informacij in/ali 

povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin (branja, pisanja, 

pravopisa, računanja). Motnje učenja, ki sodijo v to skupino, so notranje, nevrofiziološke 

narave in niso posledica vidnih, slušnih, motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Croselli; diplomsko delo 

4 

čustvenih motenj, neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavijo skupaj z njimi 

(Magajna idr., 2008). 

 

Specifične učne težave glede na specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov 

in na ravni vizualno-motoričnih procesov delimo v dve skupini. V prvo sodijo motnje branja 

(disleksija), pravopisne težave (disortografija) idr. učne težave na področju jezika. V drugo 

skupino pa sodijo težave pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), 

načrtovanju in izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) in težave na področju socialnih 

veščin (Kavkler, 2002). 

 

Učne težave se v času šolanja razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od preprostih 

do kompleksnih, od kratkotrajnih (prehodnih) do tistih, ki so vezane na čas šolanja ali tistih, 

trajajo vse življenje. Skupina oseb z učnimi težavami je zato raznolika. Nekateri so neuspešni 

le pri enem ali dveh predmetih, drugi pa pri večini predmetov. Pri učencih s specifičnimi 

učnimi težavami, se lahko izrazijo tudi druge vrste težav, kot so pretirana nemirnost, beganje 

od ene dejavnosti k drugi, pomanjkanje zanimanja (Kavkler in Magajna, 2008). Omenjene 

težave se lahko opazijo že pred vstopom v šolo, pojavijo pa se lahko nenadoma ali se razvijejo 

postopoma. 

 

Nerazumevanje specifičnih težav otrok in mladostnikov z disleksijo lahko pogojuje tudi 

njihovo socialno izključevanje. Posamezniki s specifičnimi učnimi težavami so pogosteje 

manj izobraženi, manj socialno sprejeti, pogosteje brezposelni in z manj materialnimi 

sredstvi, z izrazitejšimi zdravstvenimi, čustvenimi idr. težavami (Kavkler, 2002). Ker sodi 

disleksija med specifične bralno-napisovalne težave, bom v nadaljevanju omenjeno skupino 

težav bolj poglobljeno predstavila. 

 

Slabše branje in pisanje sta lahko posledica splošnih ali specifičnih učnih težav. Na razvoj 

veščin branja poleg notranjih (nevrofizioloških) dejavnikov vplivajo tudi okolje, način 

poučevanja ter posameznikova pripravljenost, volja in prizadevanje (Magajna idr., 2008). Pri 

organizaciji pomoči osebam s temi težavami je treba upoštevati, da večino težav pri branju 

predstavljajo težave v zvezi s prepoznavanjem besed in predelovanjem glasov. Specifične 

bralno-napisovalne težave so najpogostejše in najbolj raziskane specifične motnje učenja. V 

literaturi se zanje uporabljajo različni izrazi: disleksija ali legastenija za bralne težave, 

disgrafija za težave pri pisanju, disortografija za težave pri pravopisu, specifične motnje 
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šolskih veščin itd. Izraz »učenci s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja« se 

uporablja za označevanje učencev z višjo stopnjo težavnosti, ki vključuje del zmernih, 

predvsem pa težje in najtežje specifične učne težave, zaradi katerih so ti vključeni v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (prav tam). Za učence z višjo stopnjo 

težavnosti, med katere lahko sodijo tudi nekateri učenci z disleksijo z izrazitejšimi težavami, 

ki jim jih ta specifična motnja povzroča, je navadno značilno: pomanjkljivo obvladovanje 

temeljnih spretnosti, kot je npr. pismenost, ki jim lahko obtežuje sledenje in napredovanje; 

težave pri napredovanju na področju specifičnih primanjkljajev, kljub ciljno usmerjenim 

oblikam pomoči in/ali različnim alternativnim pristopom in poskusi kompenziranja 

primanjkljajev; težave učencu lahko povzročijo dodatne frustracije in mu škodujejo pri 

samospoštovanju, kar ga lahko privede do splošne nemotiviranosti za učenje, izostajanja od 

pouka, čustvenih in/ali vedenjskih težav (prav tam).  

 

V raziskavi diplomskega dela me je med specifičnimi učnimi težavami natančneje zanimala 

disleksija, zato ji bom namenila naslednje poglavje. 

 

2 Disleksija kot vrsta specifičnih učnih težav  

 

2.1 Opredelitev disleksije 

 

Učitelji, starši in učenci disleksijo pogosto napačno razumejo in jo zamenjujejo z drugimi 

specifičnimi učnimi težavami. Disleksijo pogosto razumejo kot bolezen, verjamejo, da je 

vzrok učno neuspešnost učencev z disleksijo njihova lenoba ali nemotiviranost, da imajo 

učenci z disleksijo nižje intelektualne sposobnosti ali da se težave, ki jih oseba ima zaradi 

disleksije pri npr. branju in pisanju, z njegovim razvojem izzvenijo (Raduly-Zorgo, 2009, v 

Magajna, 2010a). 

 

Pred opredelitvijo katerekoli motnje ali težave se mi zdi pomembno, da se najprej vprašamo o 

izvoru besede. Zato bom v nadaljevanju opredelila pomen besede disleksija. 

 

Izraz disleksija izhaja iz grščine in dobesedno pomeni težavo (dis) z besedami ali jezikom 

(leksis) ter neposredno označuje motnje branja (Magajna, 2010a). Že iz same opredelitve pa je 
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razvidno, da ne zajema le branje, temveč tudi druge vidike jezika. Pogosto pa se v slovenskem 

prostoru za disleksijo uporablja tudi izraz legastenija (prav tam).  

 

Pri samem razumevanju in opredelitvi določenega pojava pa ima bistveni pomen njegova 

opredelitev, zato je pomembno, da jo učitelji poznajo in razumejo. Strokovnjaki disleksijo 

opredeljujejo na različne načine (Magajna, 2010a). Njihove opredelitve pa večinoma  izhajajo 

iz dveh modelov, in sicer medicinskega in socialnega, ki ju bom v nadaljevanju tudi 

predstavila.  

 

V zadnjih desetletjih je področje posebnih potreb, specifičnih in splošnih učnih težav in tudi 

disleksije, doživelo velik razmah in spremembe, med katerimi tudi prehod od medicinskega 

modela k socialnemu modelu obravnavanja le-teh (Magajna, 2010b). Medicinski model se 

osredotoča na medicinsko pogojenost motenj in oviranosti posameznika, ki je upravičen do 

specialnih oblik pomoči, katerih izvajalci so strokovnjaki, kliniki idr. izvedenci, ki nudijo 

rehabilitacijske usluge (prav tam). Socialni model pa pojmuje težave pri učenju kot oviranost, 

ki zahteva določene prilagoditve znotraj družbe. Izvajalci prilagoditev so osebe, ki izvajajo 

službene pomoči v večinskih sistemih z usposabljanjem v poučevanju/podpori za posebne 

potrebe. Prilagoditve, dobra poučevalna praksa, raznovrstni načini poučevanja, podporna 

tehnologija idr. načini podpore so ključni dejavniki za odstranjevanje ovir in zagotavljanje 

uspeha. Uveljavitev teh prilagoditev je osnovna (državljanska) pravica (prav tam). Večina 

sodobnih načrtov diagnostičnega ocenjevana in podpore specifičnih učnih težav, še posebej 

disleksije, ki je najpogostejša oblika motenj, se skuša prilegati socialnemu modelu, a se pri 

praktični aplikaciji tega modela pojavljajo problemi in dileme, kajti se načini podpore in 

pomoči v realni praksi ne prilegajo tesno ne enemu ne drugemu modelu (Smythe, 2004, v 

Magajna, 2010b). V nadaljevanju bom navedla nekaj opredelitev disleksije, ki izhajajo iz 

medicinskega modela razumevanja disleksije.  

 

Medicinski model opredelitve disleksije sem zasledila pri Davisu (2008), ki pravi, da je 

disleksija je »sindrom«, ki ima več »simptomov«. Avtor trdi, da so najverjetneje zaradi tega 

strokovnjaki različnih področji podali različne opredelitve.  

 

Disleksija je najpogostejša nevrofiziološko pogojena motnja, za katero so značilne motnje v 

delovanju spoznavnih (kognitivnih) procesov (Magajna idr., 2008). Pri posamezniku z 

disleksijo so moteni procesi predelovanja jezikovnih informacij – težave pri prepoznavanju 
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posameznih glasov ali fonemov, težave s sintetiziranjem, analiziranjem ter odstranjevanjem 

glasov idr. enot govornega toka (prav tam). Motnjo je včasih težko prepoznati, ker se pri 

vsakem človeku z disleksijo simptomi različno kažejo (Magajna, 2010a). Motnje so 

vseživljenjske, kar pomeni, da z leti ne izzvenijo (prav tam).  

 

Evropska zveza za disleksijo (EDA, 2007, v Magajna, 2010a) disleksijo opredeljuje kot 

različnost nevrološkega izvora, ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa in 

pisanja. Za osebe z disleksijo je torej značilna specifična motenost v delovanju centralnega 

živčnega sistema, ki je povezana s težavami fonološkega (glasovnega) procesiranja, 

delovnega pomnjenja, hitrega poimenovanja, operiranja z zaporedji, težave pri avtomatizaciji 

veščin. Disleksija ni pogojena z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi posameznika in z 

njegovim socialno-ekonomskim položajem. Raznolikost jezikov in kultur v Evropi in različne 

možnosti znotraj vzgojno-izobraževalnih sistemov vplivajo na izkušnjo disleksije pri otrocih 

in na njihovo poklicno uspešnost. Po mnenju raziskovalcev so vzroki disleksije številni, med 

temi tudi genetski dejavniki. 

 

Organizacija za disleksijo odraslih razloge za disleksijo prepoznava v kombinaciji 

posameznikovih primanjkljajev v glasovnem, vizualnem in slušnem predelovanju informacij 

(Reid, 2002). Posameznik z disleksijo ima težave pri priklicu besed in hitrosti predelovanja 

informacij ter pri usvajanju branja, pisanja in črkovanja. Omenjenim kognitivnim 

primanjkljajem botruje vrsta bioloških vzrokov. Odrasli, mladostniki in otroci z disleksijo se 

lahko naučijo strategij in alternativnih učnih metod za premagovanje težav. Ker se osebe z 

disleksijo razlikujejo po tem, kako se določene težave pri njih izrazijo, potrebujejo drugačno 

pomoč in obravnavo (prav tam).  

 

Rayner in Pollatsek (1989, v Pivk, 2010) disleksijo glede na vzrok delita na pridobljeno in 

razvojno. Po njunem mnenju naj bi prva nastala zaradi možganskih poškodb leve hemisfere, 

ki so lahko posledica kapi, nesreče ali travme v obdobju pred rojstvom. Te naj bi povzročile 

težave jezika in izražanja. Avtorja naštevata še več vrst pridobljene disleksije: površinska, 

globinska, fonološka, vizualna, črkovalna, direktna in disleksija na področju pozornosti. Po 

njuni opredelitvi pa razvojna disleksija naj ne bi bila posledica poškodb, pri tej še navajata, da 

jo ima več moških kot žensk in več levičarjev kot desničarjev. 
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V pravkar naštetih opredelitvah izstopajo nekateri izrazi, kot so npr. simptom, sindrom, 

nevrofiziološko pogojena motnja, motenost v delovanju centralnega živčnega sistema, 

genetski dejavniki, biološki vzroki, možganske poškodbe, zaradi katerih bi za te opredelitve 

lahko uvrstimo znotraj medicinskega modela razumevanja disleksije. Teh sem v literaturi 

zasledila precej, bolj malo pa je opredelitev disleksije, ki bi jih uvrstila v socialni model. 

Definicija Britanske zveze za disleksijo, ki jo bom navedla v nadaljevanju, se še vedno 

naslanja na medicinski model, vendar ima tudi nekatere prvine socialnega modela. 

 

Britanska zveza za disleksijo (British Dyslexia Association, 2008, v Magajna, 2010a) 

disleksijo opredeljuje kot specifično učno težavo, ki prizadene razvoj pismenosti in veščin, 

povezanih z jezikom. Gre za kombinacijo zmožnosti in težav, ki vplivajo na učni proces 

branja in/ali pravopisa ter pisanja. Prisotna je že ob rojstvu in na posameznika vpliva vse 

življenje. Posamezniki z disleksijo imajo težave pri predelovanju glasov, hitrem 

poimenovanju, delovnem oz. kratkoročnem pomnjenju, hitrosti procesiranja, razvoju 

avtomatizacije veščin, pravilnem zaporedju, slušni in/ali vidni zaznavi, govorjenem jeziku in 

motoričnih spretnosti. Te težave posameznika ovirajo predvsem na področju veščin, 

povezanih z jezikom, njegove sposobnosti pa so vsaj povprečne na drugih področjih, ki so 

neodvisna od uporabe jezika. Disleksija je zlasti povezana z obvladanjem in uporabo pisnega 

jezika, ki vključuje abecedni, številčni in glasbeni sistem simbolov. Neugodne učinke težav 

disleksije lahko ublažimo s specifičnimi oblikami obravnave in ukrepi, ki vključujejo rabo 

informacijske tehnologije, učne podpore in svetovanja (Kruh, 2011; Magajna, 2010a).  

 

O prilagoditvah in dobri poučevalni praksi govori predvsem zadnji del pravkar navedene 

definicije Britanske zveze za disleksijo, zaradi česar bi ta del lahko uvrstila v socialni model. 

Za učitelje se mi zdi pomembnejše, da poznajo načine, s katerimi lahko neugodne učinke 

disleksije pri učencih ublažijo, kot pa, da poznajo vzroke njenega nastanka. Bolj k socialnemu 

modelu bi uvrstila tudi opredelitev, ki jo bom navedla v nadaljevanju. 

 

Disleksija najbolj zaznamuje otroke v šolskem obdobju, saj se v obdobju usvajanja veščin, pri 

katerih imajo posamezniki z disleksijo težave, začnejo kazati prva odstopanja teh otrok v 

primerjavi z njihovimi vrstniki. Večkrat se zgodi, da starši in učitelji disleksije pri otroku ne 

prepoznajo, saj je lahko pri nekaterih predmetih uspešen in bister, a ima težave pri branju 

in/ali pisanju. Zato mnogi učitelji in starši mislijo, da je otrok len in se ne potrudi dovolj. 

Pogosto verjamejo, da bo otrok napredoval, če se bo pri učenju branja dovolj potrudil. Večina 
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šolskih otrok, ki se uči branja, ima določene začetne težave, ki s časom izzvenijo, za 

posameznike z disleksijo pa je značilno, da se njihove težave ne zmanjšujejo (Davis, 2008).  

 

Davis (2008) se v navedeni opredelitvi sprašuje o težavah oseb z disleksijo, ki jih družba, pa 

tudi starši in učitelji, večkrat ne znajo prepoznati, zaradi česar se težave posameznika še 

stopnjujejo. V navedeni opredelitvi se avtor ne sprašuje o vzrokih težav, ampak o posledicah, 

ki vplivajo na psihosocialno prilagajanje in vključevanje posameznika z disleksijo, kar 

omenjeno opredelitev uvršča v socialni model. 

 

V opredelitvah, ki izhajajo iz medicinskega modela, je bilo med drugim govora o 

nevrološkem izvoru disleksije, delovanju centralnega živčnega sistema oseb z disleksijo ter o 

možganskih poškodbah, genetskih dejavnikih in bioloških vzrokih, ki naj bi posredno ali 

neposredno vplivali na pojav disleksije pri nekaterih posameznikih. Prav tako je bilo pri 

osebah z disleksijo je bilo opravljenih več študij o njihovem možganskem delovanju, ki jih 

bom opisala v nadaljevanju.  

 

Raziskovalci so najprej predpostavili, da naj bi imele osebe z disleksijo morda možganske ali 

nevrološke okvare ali pa prirojene težave, ki naj bi vplivale na delovanje miselnih procesov, 

potrebnih za branje in pisanje. Zanimiva je opredelitev disleksije Ortona (1920, v Davis, 

2008), ki jo je opredelil kot »križno lateralizacijo možganov«. Po njegovem mnenju naj bi 

leva stran možganov opravlja to, kar bi morala desna in obratno. Kmalu pa je ugotovil, da ta 

teorija ne drži in ustvaril drugo, po kateri naj bi bila disleksija »mešana dominantnost 

možganskih hemisfer«, kar naj bi pomenilo, da desna stran možganov le včasih opravlja to, 

kar bi morala leva in obratno.  

 

Možgani oseb z disleksijo naj bi se po ugotovitvah študij v njihovi anatomiji, organizaciji in 

funkcioniranju razlikovali od možganov oseb, ki nimajo disleksije (Magajna, 2010a). 

Različna možganska organizacija naj bi privilegirala drugačen način predelovanja informacij 

in povzročila netipičen način učenja predvsem uspešnih posameznikih z disleksijo, za katere 

je značilen divergentni način reševanja problemov, vidno prostorsko mišljenje in sistematično 

pomnjenje (Reid, 2007). Po ugotovitvah drugih raziskav naj bi imeli nekateri posamezniki z 

disleksijo lahko težave v delovanju leve hemisfere, zaradi katerih bi jim morda povzročale 

težave naloge, ki jih vodi leva možganska polobla, npr. mehanično pomnjenje, avtomatizacija 

veščin in postopkov, kratkotrajno in delovno pomnjenje, bralna natančnost, pisanje, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Croselli; diplomsko delo 

10 

črkovanje, glasovno zavedanje, obdelovanje zaporedij idr. dejavnosti na področju pismenosti 

(Reid, 2002, 2007). Nekatere odrasle osebe z disleksijo morda razvijejo potenciale na njihovih 

močnih področjih in na teh lahko dosegle tudi izjemne uspehe (prav tam). 

 

Zaznavno ali senzorno predelovanje informaciji je začetna zelo pomembna stopnja učnega 

procesa (Reid, 2002). Nekateri učenci z disleksijo imajo lahko težave z učenjem, s 

poslušanjem, zaradi morebitne izgube pozornosti in/ali težje zapomnitve ustnih navodil, 

zaporedij dogodkov, imena oseb in krajev (prav tam). To lahko povzroči izgubo teh podatkov, 

še preden imajo možgani možnost predelave in razumevanja teh informacij, zaradi česar naj 

bi bilo po mnenju avtorja šibko slušno predelovanje informacij. Ker se različni predeli 

možganov povezujejo, so medsebojno odvisni in sodelujejo, učenje predstavlja dinamičen 

proces. Pri nekaterih učencih z disleksijo naj interakcija in proces ne bi potekala usklajeno. 

Avtor dodaja še, da naj bi imele nekatere osebe z disleksijo težave tudi pri vidnem 

(zaznavnem) predelovanju informacij (prav tam). 

 

Po hipotezi o cerebralnem primanjkljaju (Fawcett in Nicolson, 2004, v Reid, 2007) pa naj bi 

bilo za nekatere otroci z disleksijo značilna nezrelost v delovanju malih možganov, ki 

opravljajo številne funkcije, povezane z motorično kontrolo, gibanjem in ravnotežjem ter s 

hitrostjo procesiranja, fonološkim zavedanjem in vizualnim procesiranjem (Reid, 2007). 

 

Tako kot o možganskem delovanju oseb z disleksijo sem zasledila tudi nekaj podatkov o 

genetskih dejavnikih, ki lahko vplivajo na pojav disleksije pri nekaterih posameznikih. Po 

ugotovitvah raziskav se namreč v nekaterih družinah pogosteje pojavlja kot v drugih, iz česar 

lahko sklepamo, da je disleksija do neke mere genetskega izvora. Dokaze o tem, da je 

disleksija genetsko pogojena, so prispevale študije dojenčkov, družinskih članov oseb z 

razvojno disleksijo in molekularno-genetske študije (Wood in Grigorenko, 2001, v Kavkler in 

Magajna, 2008; Magajna, 2010a). Po študiji Gilgerja, Penningtona in de Friesa (1991, v Reid, 

2007) pa obstaja 40 % tveganja, da bo imel sin disleksijo, če ima disleksijo oče. 

 

V nadaljevanju bom predstavila podatke o pogostosti pojava disleksije v svetovni, evropski, 

slovenski in italijanski šolski populaciji. 
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2.2 Pogostost disleksije 

 

Pogostost disleksije v šolski populaciji v svetu znaša okoli 10 %, deleži oseb z disleksijo v 

različnih držav pa nihajo od 1,3 % do 10 % (Salter in Smythe, 1997, v Magajna, 2010a). 

Razlike v pogostosti disleksije med različnimi državami so posledica jezikovne strukture 

določenega jezika, ki vpliva na naravo in izraženost težav (Magajna, 2010a). Za angleški jezik 

je npr. značilno slabše ujemanje med glasovi in črkami, zato so glavni problem oseb z 

disleksijo težave v zavedanju glasov. Obratno pa npr. velja za madžarski jezik, pri katerem je 

ujemanje med črkami in glasovi zelo visoko. Disleksija se zaradi jezikovnih posebnosti 

pogosteje pojavlja v Nigeriji, Rusiji, Veliki Britaniji in Združenih državah ter na Danskem, 

Finskem, Islandiji in v Estoniji, kjer navajajo podatek o 10 % teh učencev (Magajna, 2010a; 

Vovk-Ornik, 2010). Manj pogosto se disleksija pojavlja v Italiji, na Slovaškem in na 

Norveškem (Magajna 2010a). Na pogostost ugotavljanja pojava disleksije vplivajo tudi način 

opredelitve disleksije, uporabljeni preizkusi za njeno ugotavljanje, kriteriji za usmerjanje 

otrok z disleksijo in pričakovanja do otrok v določenih šolskih sistemih (Magajna 2010a; 

Vovk-Ornik, 2010).  

 

Večina držav članic Evropske Unije navaja, da je v celotni šolajoči populaciji 4 % otrok s 

posebnimi potrebami (Vovk-Ornik, 2010). Podatki za Slovenijo kažejo, da je bilo npr. v 

šolskem letu 2007/2008 5,17 % učencev s posebnimi potrebami v celotni šoloobvezni 

populaciji (prav tam). Od leta 2005 do leta 2009 je Zavod Republike Slovenije za šolstvo 

izdal največji delež odločb o usmeritvi za skupino otrok s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (35,8 %), sledijo otroci z več motnjami (25,4 %), otroci z motnjami v 

duševnem razvoju (11,3 %), dolgotrajno bolni otroci (9,2 %), otroci z mejnimi intelektualnimi 

sposobnostmi (5,2 %), otroci z govorno-jezikovnimi motnjami (5,2 %), gluhi in naglušni  

(3 %) in gibalno ovirani otroci (3 %). V najmanjšem deležu so zastopani slepi in slabovidni 

(1 %) ter otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami (0,6 %) (prav tam). 

 

Podatki v Italiji dokazujejo, da ima disleksijo približno 4 % učencev celotne šolske populacije 

(Iossa, 2008). To dejansko pomeni, da ima v povprečju disleksijo en učenec na razred (s 

približno 25 otroki). Vsako leto ugotovijo približno 25.000 novih primerov učencev z 

disleksijo, pri 60 % teh pa se poleg disleksije pojavljajo še težave na področju pisanja, in sicer 

disgrafija ali disortografija, ter težave na področju računanja – diskalkulija (prav tam). 
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3 Težave oseb z disleksijo 

 

Znaki, na osnovi katerih lahko predpostavimo, da ima oseba morda disleksijo, se lahko pri 

posamezniku pokažejo že v zgodnjem otroštvu, prepoznamo pa jih lahko tudi v kasnejših 

razvojih obdobjih posameznikovega življenja. Različni avtorji so navedli znake, na podlagi 

katerih lahko v različnih obdobjih posameznikovega življenja predpostavljamo, da ima 

disleksijo. V nadaljevanju bom opisala, kateri znaki opozarjajo na disleksijo v predšolskem 

obdobju (zgodnje otroštvo), v začetnem obdobju šolanja (srednje in pozno otroštvo), v 

obdobju kasnejšega šolanja (mladostništvo) ter v obdobju odraslosti. 

 

3.1 Znaki, ki opozarjajo na možnost pojavljanja disleksije 

 

Nekateri otroci lahko že v predšolskem obdobju kažejo določene znake, ki opozarjajo na 

možnost pojava disleksije (Černe, 2008; Reid, 2002). Med temi znaki so lahko govorno-

jezikovne težave, ki se lahko kažejo v počasnejšem razvoju govora (govor se začne razvijati 

po tretjem letu starosti), skromnem izražanju in uporabi zelo enostavnih stavkov, težavah pri 

izgovarjavi glasov, težavah pri usvajanju, razumevanju, priklicu in uporabi besed, besednih 

zvez, pojmov ter besed s prenesenim pomenom in težavah pri hitrem poimenovanju 

predmetov. Na možnost pojava disleksije lahko opozarjajo še težave nekaterih predšolskih 

otrok na fonološkem področju, ki se lahko kažejo kot npr. težave pri prepoznavanju glasov v 

besedi in besed v stavku, težave pri učenju rim, težave zaradi zamenjave črk in/ali podobno 

zvenečih besed. Znaki, na podlagi katerih lahko sklepamo o možnosti pojava disleksije pri 

predšolskemu otroku so lahko še težave s kratkotrajnim spominom ter s priklicem ustrezne 

besede, kljub temu da je ta že uskladiščena v možganih. Zgodi se, da jo prikličejo šele 

kasneje, ko se pogovarjajo o drugih vsebinah in pri tem pogovoru so manj uspešni, ker se še 

vedno ukvarjajo z iskanjem besede, ki se je ne morejo spomniti. Nekateri predšolski otroci, 

pri katerih se je v kasnejšem obdobju pokazalo, da so imeli disleksijo, so imeli težave pri 

učenju zaporedij (meseci, dnevi, črke, števila), težave s koordinacijo, težave z 

finomotoričnimi spretnostmi (npr. zavezovanje vezalk), manjši obseg pozornosti, bili so 

nemirni in impulzivni ter manj vztrajni pri določenih nalogah (prav tam). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Croselli; diplomsko delo 

13 

Nekateri predšolski otroci z disleksijo manj posegajo po slikanicah, manj sprašujejo po 

besedah in črkah, zapisana in povedana sporočila so zanje manj zanimiva (Černe, 2008; Reid, 

2002).  

 

Po lestvici tveganja za pojavljanje disleksije, ki ji je predstavila M. Bogdanowicz (2002, v 

Kruh, 2011) so lahko nekateri znaki, ki omogočajo zgodnje odkrivanje disleksije v začetku 

šolanja, povezani s težavami na različnih področjih, ki jih bom opisala v nadaljevanju.  

 

Na področju grobe motorike lahko pri nekaterih otrocih z disleksijo opazimo naslednje znake 

(Bogdanowicz, 2002, v Kruh, 2011): 

- težave pri aktivnostih, ki zahtevajo ravnotežje (drsanje, vožnja s kolesom …); 

- okornost pri teku in skakanju; 

- težave z metanjem in lovljenjem žoge; 

- odklanjanje sodelovanja pri motoričnih igrah; 

- slabo izvajanje motoričnih vaj.  

 

Na področju fine motorike ali drobnih ročnih spretnosti lahko opazimo (Bogdanowicz, 2002, 

v Kruh, 2011):  

- težave pri izvrševanju natančnih gibov pri opravljanju osnovnih dnevnih aktivnostih 

(npr. pri rezanju s škarjami, zavezovanju vezalk, zapiranju gumbov);  

- težave z obvladovanjem pravilnih gibov med pisanjem in risanjem; 

- težave z uporabo dominantne roke (otrok uporablja obe roki).  

 

Na področju vidnega zaznavanja lahko pri nekaterih otrocih z disleksijo, ki v tem obdobju že 

začenjajo z branjem oz. z izbranimi dejavnostmi, opazimo naslednje znake (Bogdanowicz, 

2002, v Kruh, 2011):  

- težave s pisanjem in/ali branjem, ki se lahko kažejo kot težave pri zapomnitvi črk, 

zrcalno pisanje črk in številk, preslikava besed od desne proti levi, težave z 

razločevanjem in pomnjenjem črk istih oblik, ki so drugače obrnjene npr. b – p – d – 

g, in/ali črk podobnih oblik npr. m – n, l – t, a – o;  

- težave pri učenju branja, ki se lahko kažejo kot počasno branje s pretežno uporabo 

črkovanja, zamenjavo zlogov v besedah in nerazumevanje prebranega;  

- težave z razlikovanjem posameznih elementov iz celote in/ali njihove sinteze nazaj v 

celoto in podobnih ali enakih oblik, le drugače ležečih v ravnini; 
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- odklonilen odnos do igre s kockami in/ali sestavljankami. 

 

Na področju jezikovnega procesiranja in izražanja lahko pri nekaterih otrocih z disleksijo, ki 

že začenjajo z branjem oz. posameznimi jezikovnimi dejavnostmi, opazimo (Bogdanowicz, 

2002, v Kruh, 2011):  

- težave pri razlikovanju podobnih glasov (npr. g – k, z – s), zaradi katerih ne slišijo 

razlike med podobno zvenečimi besedami (npr. gos – kos, Zora – Sora); 

- težave z razločevanjem in razčlenjevanjem besed na glasove (npr. miza – m-i-z-a); 

- težave s spajanjem glasov v besedo (npr. k-o-s – kos); 

- težave s pomnjenjem zaporedij (npr. besed ali števil, imen delov dneva, imen dnevnih 

obrokov v zaporedju, dni v tednu, letnih časov itd.) in/ali kratkih pesmi; 

- težave z besednim izražanjem, pri katerem se lahko pojavljajo napake pri tvorjenju 

povedi (npr. slovnične napake, nepravilen besedni red), in/ali težave s pravilno 

uporabo krajevnih predlogov; 

- težave z prepoznavanjem in tvorjenjem rim; 

- govorne težave npr. zaradi napačne izgovarjave glasov in besed in/ali premetavanja 

črk in zlogov v besedah (npr. »kraktor« namesto »traktor«). 

 

Na področju pozornosti pri nekaterih otrocih z disleksijo lahko opazimo (Bogdanowicz, 2002, 

v Kruh, 2011):  

- težave pri usmeritvi pozornosti;  

- pozornost je popuščajoča (na začetku so bolj pozorni, s časom pa postajajo vedno 

manj pozorni). 

 

Na področju orientacije lahko pri nekaterih otrocih z disleksijo opazimo (Bogdanowicz, 2002, 

v Kruh, 2011): 

- težave z orientacijo v prostoru, ki se lahko kažejo kot težave z označitvijo leve – desne 

smeri na sebi in/ali v prostoru; 

- težave z orientacijo v času, ki se lahko kažejo v nepravilnem določanju letnega časa, 

dneva v tednu. 

 

V šolskem obdobju se težave, ki so lahko povezane z disleksijo, kažejo predvsem na področju 

branja, pisanja in spomina ter tudi pri organizaciji učenja in motoričnem razvoju. Omenjene 

vrste težav bom v nadaljevanju natančneje opisala.  
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Pri nekaterih učencih z disleksijo lahko na to specifično učno težavo opozarjajo nekateri znaki 

na področju branja (Reid, 2002): 

- težave v prepoznavanju glasov, kombinaciji črk, ki jih sestavljajo, in težave pri 

njihovem pomnjenju ter ustrezni uporabi v besedi; 

- težave pri usvajanju glasov in črk iz zaporedja v besedi; 

- nadomeščanje ene besede z drugo pri glasnem branju, npr. avto namesto kombi; 

- težave pri prepoznavanju in tvorjenju rim, npr. pri pomnjenju otroških rim in 

pomnjenju zaporedja rime; 

- branje je počasno in zatikajoče. 

 

Primanjkljaji na področju jezikovnega procesiranja pri osebah vključujejo npr. težave z 

razlikovanjem, spajanjem, razločevanjem in/ali razčlenjevanjem glasov, črk, zlogov in/ali 

besed, še posebej fonološki primanjkljaj, ki zajema težave pri glasovnem zavedanju in 

prepoznavanju črk, zlogov, glasov, besed, lahko nakazujejo na težave pri branju (Snowling, 

2000, 2001, v Aubery, 2010). Težave z branjem so pri starejših otrocih z disleksijo pogosto 

povezane tudi primanjkljaji, ki zajemajo slušno procesiranje nejezikovnih glasov (npr. 

razlikovanje glasov, pomnjenje specifičnih besed ali številk in vzorcev glasov, sposobnost za 

glasbeno izražanje), primanjkljaji na področju pomnjenja, motoričnih spretnosti in ravnotežja. 

 

Pri pisanju lahko imajo učenci z disleksijo naslednje težave (Reid, 2002): 

- težko si zapomnijo pravopisna pravila; 

- delajo fonološke napake pri črkovanju; 

- črke ne pišejo v pravem zaporedju; 

- nedosledno uporabljajo velike in male črke; 

- imajo odpor do pisanja daljših besedil; 

- imajo odpor do obsežnejšega pisanja, kar ima za posledico pisni izdelek, ki ni v 

sorazmerju z otrokovo sposobnostjo ustnega izražanja in dejanskega razumevanja 

teme; 

- včasih imajo nenavadno držo peresa in nenavadno držo pri sedenju. 

 

Težave učencev z disleksijo se torej izražajo predvsem pri učenju branja in pisanja (Kruh, 

2011), ki mu je namenjen pomemben del obveznega osnovnošolskega izobraževanja v prvih 

razredih osnovne šole.  
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Učenci z disleksijo imajo pogosto težave tudi na področju pomnjenja (Reid, 2002), ki se 

kažejo predvsem pri kratkoročnem ali delovnem spominu, kar lahko povzroči težave v 

pomnjenju seznamov in navodil, lahko pa tudi pri dolgoročnem spominu. Težave s 

pomnjenjem se v obdobju opismenjevanja lahko kažejo pri zapomnitvi imen črk, 

medsebojnem ločevanju črk, pomanjkanju zmožnosti priklica določenih glasov, pomanjkanju 

zmožnosti celotne obnove prebrane vsebine, pozabljanju besed in/ali zamenjavi vrstnega reda 

besedila pri pisanju npr. nareka (Žerdin, 2003). 

 

Učenci z disleksijo lahko imajo težave tudi na področju matematike (Cvet, 2010; Hodge, 

2000, v Mikulčič, 2008). Težave največkrat nastajajo zaradi pomanjkljive predstave o 

matematičnih pojmih ter zaradi težav s priklicem aritmetičnih dejstev in postopkov. S temi 

težavami se sooča približno 90 % učencev z disleksijo, ne pa pri vseh, saj  posamezni učenci z 

disleksijo na tem področju lahko celo nadarjeni. Učenci z disleksijo imajo pri matematiki 

lahko težave pri uporabi posameznih izrazov, pri predstavljanju določenih pojmov, dolžin ali 

smeri. Omenjena skupina učencev lahko ima zaradi slabšega kratkoročnega spomina težave 

pri reševanju zahtevnejših in daljših postopkov računanja (prav tam). M. Cvet (2010) omenja 

tudi, da za učence z disleksijo predstavlja velik stres tudi učenje poštevanke. Učenci, ki 

poštevanko slabo usvojijo, bodo imeli težave tudi pri reševanju zahtevnejših matematičnih 

problemov. 

 

Reid (2002) omenja tudi, da imajo učenci z disleksijo lahko težave pri organizaciji učenja, 

npr. pri organizaciji časa učenja, pri pripravi gradiva, opreme in predmetov, potrebnih za 

učenje. 

 

Nekateri učenci z disleksijo imajo težave v motoričnem razvoju, ki se kažejo v koordinaciji 

gibov (večkrat se spotaknejo in padejo) in fini motoriki (težave pri zavezovanju vezalk na 

čevljih) (Reid, 2002). 

 

Nekatere težave oseb z disleksijo se kažejo tudi v času študija.  

 

»Univerzitetni študenti in odrasli z disleksijo imajo lahko težave (Magajna, 2010a, str. 7): 

- z načrtovanjem, organizacijo ter upravljanjem časa, materialov in nalog; 

- z organizacijo pisnega in ustnega jezika, zaradi česar se izogibajo pisanju; 
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- z učenjem povezav med črkami in glasovi; 

- z učenjem tujega jezika, čeprav so pogosto zelo kompetentni pri ustnem izražanju; 

- s pomnjenjem številskih dejstev; 

- pri pisnih izdelkih se zanašajo, da bodo drugi popravili njihove napake; 

- pri branju lahko tudi prikrivajo probleme; 

- pri pravilnem izvajanju matematičnih operacij.« 

 

Težave oseb z disleksijo pri branju, pisanju, spominu, organizaciji učenja idr. so notranje 

pogojene in so posledica kognitivnih primanjkljajev (Magajna idr., 2008), in sicer 

primanjkljajev na področjih vidnega in slušnega procesiranje, procesiranja zaporedij, 

sočasnega predelovanja informacij, hitrosti predelovanja informacij in pozornosti (Košir idr., 

2008). Te težave se lahko pojavljajo kljub ustreznim miselnim sposobnostim in motiviranosti 

oseb ter ustreznemu pričakovanju in spodbudam okolja (Magajna idr., 2008). 

 

Znaki disleksije se pri posameznih osebah razlikujejo in so različno intenzivni. Za učni 

napredek in kakovosten predvsem socialni, čustveni in osebnostni razvoj posameznika pa je 

še posebej pomembno zgodnje odkrivanje disleksije, saj strokovnjaki in drugi odrasli s tem 

lahko omogočimo ustrezno pomoč in podporo in mu prihranimo razočaranja in stiske (Kruh, 

2011). Kako se bo posameznik (uspešno ali neuspešno) psihosocialno prilagodil na svoje 

težave, ki jih ima zaradi disleksije, pa je odvisno od različnih dejavnikov, ki jih bom v 

nadaljevanju podrobneje predstavila. 

 

4 Psihosocialno prilagajanje oseb z disleksijo 

 

Med osebami s specifičnimi učnimi težavami so velike individualne razlike v uspešnosti 

prilagajanja (Magajna, 2006). Nekateri posamezniki se kljub težavam uspešno prilagodijo, 

drugi pa imajo več težav, ki se z odraščanjem lahko stopnjujejo, še posebej, če so socialno 

izključeni, ekonomsko ali izobrazbeno prikrajšani, brezposelni; zanje so tudi sicer značilne 

različne socialno-čustvene težave.  
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4.1 Neuspešno psihosocialno prilagajanje posameznikov z disleksijo 

 

Pri nekaterih posameznikih z disleksijo se učne težave lahko stopnjujejo in poglabljajo 

(Magajna, 2006). Pomanjkljivi zapiski so lahko posledica počasnega pisanja in/ali težav pri 

organizaciji učencev z disleksijo, zaradi katerih se ti učenci težje učijo, kar morda povzroči 

dodatno stopnjevanje frustracij. Šolske in družbene zahteve, ki so zanje pogosto neustrezne, 

saj jih niso sposobni ustrezno izpolniti, povzročajo nasprotovanje, upor in izbruhe jeze ali 

druge načine sproščanja nakopičene tesnobe in napetosti (prav tam). »V praksi se pogosto 

dogaja, da učenca, ki ima težave, ignorirajo ali celo odklanjajo, učenec se počuti prizadetega, 

utišanega, zavrnjenega, nezaželenega. Tako se ne počuti samo pri sošolcih, temveč lahko tudi 

pri odraslih na šoli« (Magajna idr., 2008, str. 82). 

 

V nižjih razredih osnovne šole lahko učencem z disleksijo njihove težave povzročijo 

nezadovoljstvo in/ali odpor do šole (Reid, 2007), v višjih razredih pa tudi vedenjske težave in 

agresivno vedenje. Svoje stiske zaradi učnih težav učenci z disleksijo lahko ponotranjijo tako, 

da postanejo anksiozni, potrti ali celo depresivni (Božič, 2002).  

 

Nekateri posamezniki z disleksijo pa so kljub svojim težavam lahko zadovoljni in življenjsko 

uspešni, o značilnostih teh posameznikov pa bom podrobneje spregovorila v nadaljevanju.   

 

4.2 Uspešno psihosocialno prilagajanje posameznikov z disleksijo 

 

Osebe z disleksijo, ki so bile kljub težavam uspešne, so poročale, da je zanje pomemben in 

značilen občutek kontrole nad svojim življenjem, da poznajo svoja močna področja in interese 

(Magajna, 2006). Te osebe so v življenju dajale prednost vedenjem, ki so jim omogočala, da 

so kljub težavam učinkovito funkcionirale in se uspešno znašle v izbranih šolskih področjih in 

poklicnih okoljih (prav tam).  

 

Tudi študije (Goldberg in Higgins, 2005, v Magajna, 2006), v katerih so spremljali izide 

motenj, so med odločilne lastnosti za uspešno poklicno in življenjsko prilagoditev oseb z 

disleksijo izpostavile zavedanje svojih težav (motnje), proaktivnost, vztrajanje, postavljanje 

ciljev, uporabo sistemov podpore in strategij čustvenega obvladovanja težav. Tudi v drugih 

raziskavah (Magajna, 2006) so identificirali nekatere dejavnike, ki pri učencih s specifičnimi 
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učnimi težavami delujejo rizično, in tiste, ki pri omenjenih učencih delujejo varovalno na 

razvoj čustvenega prilagajanja, na funkcioniranje njihove družine, na opustitev šolanja, na 

mladostno prestopništvo, na razvoj zasvojenosti, na njihovo zaposlitev in na njihovo 

samostojno funkcioniranje (prav tam). Domače in šolsko okolje bo za učenca z disleksijo 

delovalo varovalno, če bo v njem dobil občutek stabilnosti in varnosti, ob ustreznem načinu 

komunikacije, ob visoki ravni čustvene podpore in uspešnem reševanju konfliktov. 

Pomembno je, da otrok s specifičnimi učnimi težavami občuti dovolj podpore in da so viri 

pomoči zanj dosegljivi. Doživljanje varnosti in zaščite lahko otroku z disleksijo dajejo tudi 

ugoden socialno ekonomski status, njemu ustrezna pričakovanja, stališča in prepričanja ter 

ustrezni načini nagrajevanja (spodbujanja). Pomembno je tudi, da jim učitelji v šoli 

prilagajajo oblike in metode dela (prav tam). 

 

»Uspešno premagovanje učnih težav zahteva, da se učne težave opredelijo kot premagljive, da 

se verjame, da so premagljive oz., da jih je mogoče omiliti. Pomembno je, da se na učenca z 

učnimi težavami ne gleda kot na nasploh neuspešnega posameznika, temveč kot na nekoga, ki 

potrebuje pomoč za to, da bi si pridobil nove kompetentnosti za obvladovanje učnih težav oz. 

za učenje sploh« (Magajna idr., 2008, str. 76). 

 

L. Meltzer, Reddy, L. Sales Pollica, in B. Roditi (2004, v Magajna, 2006) so izvedli raziskavo 

z učenci s specifičnimi učnimi težavami na predmetni stopnji in jih razdelili v dve skupini. V 

prvi skupini so bili učenci, ki so se zelo trudili, so bili uspešni in so imeli pozitivno 

samospoštovanje. V drugi skupini pa so bili učenci, ki so same sebe zaznavali kot šibke in 

začenjali razvijati znake nemoči. Zelo uspešni odrasli z disleksijo so pri razlaganju svoje 

uspešnosti izpostavili pomembne notranje odločitve in spoznanja, ki so vplivale na izbiro 

takih vedenj, ki so kljub težavam omogočala napredovanje. Med te so sodili sprejemanje ter 

zavedanje motnje in prevzemanje odgovornosti za svoje nadalje učenje in življenje. Tudi Reid 

(2002) omenja pozitivne učinke zavedanja motnje, saj zavedanje svojih šibkih in močnih 

področij osebam z disleksijo lahko izboljša njihov občutek lastne vrednosti. Tudi Raskind, R. 

J. Goldberg, E. L. Higgins in Herman (1999, v Magajna, 2010b) pravijo, da posameznikovo 

rezilientnost (prožnost) pri odzivanju na težave krepi poznavanje in razumevanje sebe ter 

zavedanje svojih šibkih in močnih področij. Samozavedanje in zavedanje specifičnosti 

problema omogočata zaznavanje težav kot jasnih in omejenih problem, kar zmanjšuje 

doživljanje tesnobe in potrtosti (prav tam). L. Magajna (2006) povzema ugotovitve 
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sodobnejših avtorjev, ki poudarjajo, da imajo osebe z disleksijo tudi posebne zmožnosti in 

močna področja, ki jih je dobro prepoznati in uporabiti pri usmerjenju oseb z disleksijo. 

 

Na splošno imajo osebe z disleksijo bolj razvito domišljijo kot osebe brez disleksije, lažje 

vzpostavljajo nepričakovane medsebojne povezave med podatki in informacijami, imajo 

razvitejšo sposobnost divergentnega razmišljanja, razmišljajo na umetniški način, so lahko 

zelo ustvarjalne, imajo dobro razvite vidne predstave (razmišljanje v slikah), sočasno lahko 

predelujejo različne informacije (razmišljajo in/ali delajo o več stvari istočasno) idr. (Davis, 

2008; Magajna, 2010a). Disleksija se torej lahko kaže kot skupek posameznikovih 

nadarjenosti, motenj, spretnosti in težav (prav tam). 

 

Nadarjenost na področju prostorskega razmišljanja osebam z disleksijo omogoča, da lahko 

postanejo uspešni inovativni podjetniki, inženirji, arhitekti, oblikovalci, umetniki, obrtniki, 

matematiki, fiziki, zdravniki (posebno kirurgi, ortopedi) ter zobozdravniki, njihova močna 

področja pa niso omejena le na te poklice (Magajna, 2010a). Za uspešno psihosocialno 

prilagajanje je pomembno, kako se na posameznikove težave odzivajo zanj pomembni ljudje, 

npr. učitelji, sošolci in starši (Singer, 2005).  

 

4.3 Psihosocialno prilagajanje oseb z disleksijo v večjezičnem okolju 

 

Kot otrok sem odraščala v dvojezičnem okolju, doma smo govorili slovensko, v širši okolici 

pa italijansko. Tudi učitelji iz Italije, ki so sodelovali pri izpolnitvi anketnega vprašalnika v 

raziskovalnem delu diplomskega dela, poučujejo v dvojezičnem (za nekatere učence tudi 

večjezičnem) okolju. Zaradi tega bi rada izpostavila, kako večjezičnost lahko vpliva na 

disleksijo. 

 

Dvojezični ali večjezični otroci lahko imajo širok spekter veščin razmišljanja (Usmani, 1999, 

v Reid, 2007), saj so lahko sposobni razmišljati na več načinov. Če se učitelj ne zaveda ali ne 

razume kulturnih vrednot dvojezičnosti, so lahko veščine razmišljanja dvojezičnih učencev 

neopazne. Ocenjevanje in poučevanje učencev z disleksijo je lahko v dvojezičnem in 

večjezičnem okolju zelo zahtevno, saj jim lahko razmišljanje in učenje v dveh ali več jezikih 

povzroči še več težav, kot jih zaradi njihove disleksije sicer imajo.  
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5 Izobraževanje (bodočih) učiteljev za delo z učenci z disleksijo  

 

Ustrezno izobraževanje in usposabljanje učiteljev za delo z učenci z disleksijo je pomembno, 

saj omogoča boljše razumevanje disleksije in izbiro učinkovitejših načinov pomoči učencem z 

disleksijo (Kavkler, 2010; Kruh, 2011). Hitro odkrivanje je za učence z disleksijo pomembno, 

saj omogoča njihovo takojšnje prilagajanje poučevanja in dela z njimi. Zato je pomembno, da 

se z omenjenimi vsebinami seznanijo že študentje, ki se izobražujejo za učiteljski poklic.  

 

(Bodoči) učitelji so lahko temeljna znanja za opravljanje njihovega poklica pridobili v času 

šolanja ali na izobraževanjih. V nadaljevanju me je podrobneje zanimalo, kolikšno možnost 

imajo učitelji iz Slovenije in zamejstva, da v času študija pridobijo znanja o disleksiji. 

 

5.1 Pridobivanje znanj o disleksiji v času študija za učiteljski poklic 

 

Kakšne so moje izkušnje pri pridobivanju informacij o disleksiji v času študija? Za 

opravljanje učiteljskega poklica sem se izobraževala na Pedagoški fakulteti Univerze v 

Ljubljani, in sicer v »starem« (»nebolonjskem«) programu razredni pouk. Znanje o disleksiji 

sem pridobila že v prvem letniku, in sicer na seminarskih vajah pri predmetu Razvojna 

psihologija. Za seminar o disleksiji smo se študentke iz »moje« seminarske skupine na mojo 

pobudo in po posvetovanju z asistentko odločile same in ga izvedle. Če bi za to temo ne dala 

sama iniciative, bi o disleksiji v prvem letniku mojega študija najverjetneje ne slišala. V 

drugem in tretjem letniku sem nekaj informacij o disleksiji zasledila pri predmetih Teorija 

vzgoje in Pedagoška psihologija, vendar so bile te le bežne in niso bile dovolj poglobljene. 

Nekaj več informacij o disleksiji sem dobila šele v četrtem letniku pri predmetu Pedagogika 

otrok z motnjami v razvoju, a je bilo teh (pre)malo.  

 

Za ugotavljanje, kakšna znanja bodoči učitelji lahko pridobijo o disleksiji v času šolanja za 

opravljanje njihovega poklica, sem se odločila za analizo predmetnikov, ki jih študentom 

ponujajo programi izobraževanja. Analizirala sem predmetnike študija tako v Sloveniji kot v 

zamejstvu, saj so v raziskavi, ki sem jo izvedla za namen diplomskega dela, sodelovali učitelji 

nižjih in višjih razredov iz Slovenije in zamejstva. 
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Za ugotavljanje znanj o disleksiji, ki jih lahko pridobijo bodoči učitelji iz Slovenije, sem za 

učitelje nižjih razredov iz Slovenije pregledala predmetnik starega štiriletnega programa 

razredni pouk ter novega prvostopenjskega štiriletnega študijskega programa razredni pouk 

in drugostopenjskega enoletnega magistrskega študijskega programa poučevanje na razredni 

stopnji Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
1
. Za učitelje višjih razredov iz Slovenije pa 

predmetnik starega štiriletnega programa matematika in fizika ter novega prvostopenjskega 

štiriletnega študijskega programa dvopredmetni učitelj in drugostopenjskega enoletnega 

magistrskega študijskega programa predmetno poučevanje prav tako ljubljanske Pedagoške 

fakultete. Bodoči učitelji iz zamejstva se lahko, kakor sem se jaz, odločijo za vpis na enega od 

programov, ki jim jih ponujajo slovenske univerze, izobražujejo pa se lahko tudi na univerzah 

v Italiji, glede na dostopnost in bližino pa najverjetneje na Univerzi v Trstu ali Vidmu. Za 

ugotavljanje znanj o disleksiji, ki jih lahko pridobijo učitelji nižjih razredov iz zamejstva, ki 

se odločijo za študij v Italiji, sem pregledala predmetnike starega štiriletnega in novega 

petletnega programa za osnovnošolsko izobraževanje, namenjenega učiteljem šol s 

slovenskim učnim jezikom v Italiji Univerze v Vidmu (it. scienze della formazione primaria – 

currculum »Per le scuole con lingua di insegnamento Sloveno«). Za učitelje višjih razredov iz 

zamejstva, ki se odločijo za študij v Italiji, pa sem pregledala program t. i. formativno 

aktivnega usposabljanja
2
. 

                                                 

1
 Bodoči učitelji nižjih razredov iz Slovenije se najverjetneje za učiteljski poklic izobražujejo na eni od treh 

Pedagoških fakultet (v Ljubljani, Mariboru ali Kopru), ki ponujajo program razredni pouk, bodoči učitelji višjih 

razredov iz Slovenije pa se lahko izobražujejo tudi na drugih fakultetah, npr. na Filozofski fakulteti, Biotehniški 

fakulteti, Akademiji za glasbo, Fakulteti za matematiko in fiziko, Fakulteti za šport idr. (Valenčič Zuljan, Cotič, 

Fošnarič, Peklaj in Vogrinc, 2011). 

2
 Učitelji višjih razredov iz zamejstva, ki se odločijo za študij v Italiji, so se po starem sistemu lahko izobraževali  

na starih štiriletnih univerzitetnih programih, za naziv potreben za poučevanje pa so morali njihovo študijsko pot 

nadaljevati na dvoletni t. i. visoki šoli za poučevanje na drugi stopnji – it. »Scuola di Specializzazione 

all'insegnamento secondario« (v nadaljevanju SSIS). Po novem sistemu pa se lahko izobražujejo na triletnih 

prenovljenih programih prve stopnje, namenjenih splošnim študijem jezikoslovnih, literarnih, družboslovnih, 

matematičnih, naravoslovnih, športnih idr. ved, znanja predvsem na področju pedagoških, psiholoških, 

didaktičnih, metodoloških ved pa naj bi med drugimi pridobili na novih dvoletnih programih magistrske stopnje, 

poučujejo pa lahko šele po opravljenem enoletnem programu t. i. formativno aktivnega usposabljanja – v it. 

»corso di tirocinio formativo attivo« (v nadaljevanju TFA). Ustanove SISS so bile ukinjene v š. l. 2008/2009, 

zato predmetniki niso več dostopni in si jih nisem mogla ogledati. Zaradi posodobitve, tudi magistrski programi 

za izobraževanje bodočih učiteljev višjih razredov v Italiji, niso še dostopni, saj so šele v fazi odobritve s strani 

ministrstva. Programi prve stopnje v Italiji, na katerih se lahko izobražujejo bodoči učitelji višjih razredov, so 

namenjeni splošnemu izobraževanju na področju posamezne vede in niso namenjeni izobraževanju teh učiteljev 
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Pri analizi obveznih predmetov v predmetniku starega oz. novega programa, namenjenega 

pretežno učiteljem nižjih razredov iz Slovenije
3
, sem ugotovila, da so učitelji, ki so se 

izobraževali po starem štiriletnem programu razredni pouk, med študijem najverjetneje več 

informaciji o disleksiji pridobili šele v četrtem letniku pri predmetu Pedagogika otrok z 

motnjami v razvoju, ki mu je bilo za predavanja in seminarske vaje skupno namenjenih 60 ur. 

Študenti, ki se izobražujejo po novem štiriletnem programu, pa podrobnejše informacije o 

disleksiji pridobijo prav tako šele v četrtem letniku pri predmetu Inkluzivna vzgoja in 

izobraževanje, kateremu je za predavanja in seminarske vaje namenjenih 90 ur. V novem 

programu je torej predmetu, ki vključuje najverjetneje tudi znanja o disleksiji, namenjenih 

nekaj več ur, zaradi česar bi lahko imeli študenti novih programov morda več priložnosti 

slišati o tej specifični učni težavi. Študenti, ki se izobražujejo po novem enoletnem programu 

druge stopnje poučevanje na razredni stopnji, najverjetneje ne dobijo specifičnih informacij o 

disleksiji, kajti med obveznimi predmeti nisem zasledila nobenega, ki bi se nanašal na 

področje specifičnih učnih težav. 

 

Pri analizi obveznih predmetov v predmetniku starega oz. novega programa, namenjenega 

pretežno učiteljem nižjih razredov iz zamejstva
4
 sem ugotovila, da so učitelji, ki so se 

izobraževali po starem programu, znanja o disleksiji morda pridobili že v tretjem letniku 

študija pri obveznem predmetu Specialna pedagogika (it. »Pedagogia speciale«), kajti 

predvideva vsebine o učencih s specifičnimi učnimi težavami, ki je obsegal 25 ur. Študentje, 

ki se izobražujejo po novem petletnem magistrskem programu za osnovnošolsko 

izobraževanje, pa bodo znanja o disleksiji najverjetneje lahko dobili že v drugem letniku pri 

predmetu Specialna pedagogika, ki obsega 56 ur predavanj, predvideva pa še laboratorijske 

vaje, za katere pa na predmetniku ni zapisano predvideno število ur. V tretjem letniku bodo 

                                                                                                                                                         

na področju poučevanja, zato se mi pregled predmetnikov teh programov ni zdel smiseln.  Zato sem si ogledala le 

predmetnike programa TFA.  

3
 Podatke za učitelje iz Slovenije bodisi višjih kot nižjih razredov sem pridobila dne 22. 2. 2013 na spletnih 

straneh Pedagoške Fakultete Univerze v Ljubljani: http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=149 in 

http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=136.  

4
 Podatke sem pridobila dne 22. 2. 2013 na spletni strani Fakultete za izobraževalne vede Univerze v Vidmu: 

http://www.uniud.it/didattica/facolta/formazione/scienze_della_formazione_primaria-VO/insegnamenti.htm in 

http://offerta.uniud.it/it/didattica/informazioni-amministrative/informazioni-sul-corso/piano-di-studio/piano-di-

studio-26.  

http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=149
http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=136
http://www.uniud.it/didattica/facolta/formazione/scienze_della_formazione_primaria-VO/insegnamenti.htm
http://offerta.uniud.it/it/didattica/informazioni-amministrative/informazioni-sul-corso/piano-di-studio/piano-di-studio-26
http://offerta.uniud.it/it/didattica/informazioni-amministrative/informazioni-sul-corso/piano-di-studio/piano-di-studio-26
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študentje morda pridobili znanja o disleksiji pri predmetu Otroška nevropsihiatrija (it. 

»Neuropsichiatria infantile«), kajti predvideva tudi vsebine o učnih težavah, v petem letniku 

pa najverjetneje pri predmetu Specialna didaktika (it. »Didattica speciale«), ki predvideva tudi 

vsebine o specifičnih učnih težavah. V predmetniku novega programa sta torej še dva obvezna 

predmeta več kot v predmetniku starega programa, pri katerih bodo najverjetneje tudi bodoči 

učitelji iz zamejstva lahko pridobili znanja o disleksiji.  

 

Iz analize je razvidno, da bodo učitelji nižjih razredov iz zamejstva o disleksiji najverjetneje 

slišali prej kot učitelji nižjih razredov iz Slovenije, kajti je v predmetniku za učitelje nižjih 

razredov iz zamejstva obvezni predmet z vsebinami o učencih s specifičnimi učnimi težavami 

oz. učnimi težavami predviden po starem programu v tretjem letniku, po novem pa že v 

drugem, v predmetniku programa namenjenega učiteljem nižjih razredov iz Slovenije pa šele 

v četrtem letniku. Učitelji nižjih razredov iz Slovenije bodo o disleksiji najverjetneje imeli 

priložnost slišati le pri enem obveznem predmetu, bodisi po starem kot po novem programu, 

učitelji nižjih razredov iz zamejstva pa bodo po starem programu o disleksiji najverjetneje 

slišali le pri enem obveznem predmetu, po novem programu pa pri treh obveznih predmetih.  

 

Pri analizi obveznih predmetov v predmetniku starega oz. novega programa, namenjenega 

pretežno učiteljem višjih razredov iz Slovenije, sem ugotovila, da so učitelji, ki so se 

izobraževali po starem programu med študijem morda dobili znanja o disleksiji v tretjem 

letniku pri predmetu Psihologija za učitelje, ki obsega 90 ur, kajti naj bi bile tu omenjene tudi 

vsebine o učencih s posebnimi potrebami. Po novem programu pa študenti morda nekaj znanj 

o disleksiji dobijo prav tako v tretjem letniku pri predmetu Psihologija za učitelje, ki traja 

skupno 90 ur, najverjetneje pa bodo znanja o disleksiji pridobili v četrtem letniku pri 

predmetu Inkluzivna vzgoja in izobraževanje, ki obsega 60 ur. Študenti drugostopenjskega 

programa poučevanje na predmetni stopnji pa o disleksiji najverjetneje ne bodo slišali, kajti 

na predmetniku nisem zasledila nobenega predmeta z vsebinami o specifičnih učnih težavah. 

Zaradi tega je torej bolj verjetno, da bodo bodoči učitelji višjih razredov iz Slovenije pridobili 

znanja o disleksiji na prenovljenemu študijskemu programu kot tisti, ki so se izobraževali/se 

izobražujejo po starem programu. Pri pregledu obveznih predmetov na predmetniku programa 

TFA
5
, namenjenega tudi učiteljem višjih razredov iz zamejstva, sem ugotovila, da bodo 

                                                 

5
 Podatke sem pridobila dne 22. 2. 2013 na spletni strani Fakultete za izobraževalne vede Univerze v Vidmu: 

http://www.uniud.it/didattica/offerta/formazione-insegnanti/orari.  

http://www.uniud.it/didattica/offerta/formazione-insegnanti/orari
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znanja o disleksiji najverjetneje pridobili pri predmetu Specialna pedagogika in didaktika (it. 

»Pedagogia e didattica speciale«), ki obsega 30 ur. Iz navedenega je razvidno, da se bodo 

učitelji višjih razredov iz Slovenije in iz zamejstva v času študija najverjetneje seznanili s 

temeljnimi spoznanji o disleksiji.  

 

Ker nisem dobila italijanskih predmetnikov drugostopenjskih magistrskih programov za 

poučevanje, ki naj bi bili namenjeni tudi učiteljem višjih razredov iz zamejstva, saj so šele v 

fazi odobritve s strani ministrstva, nisem primerjala predmetnikov namenjenih učiteljem 

višjih razredov iz Slovenije s predmetniki namenjenimi učiteljem višjih razredov iz 

zamejstva, tako kot sem storila za predmetnike namenjene učiteljem nižjih razredov. 

 

Učitelji, ki zaključijo študij, lahko izobraževanje nadaljujejo tudi na drugostopenjskih 

programih, ki so namenjeni splošnim in specifičnim učnim težavam, kot so specialno 

rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, inkluzivno pedagoško delo, 

socialna pedagogika ter različne enoletne programe izpopolnjevanja za delo z OPP (Kavkler, 

2010), na katerih lahko dobijo dodatne kompetence iz znanja tudi o disleksiji. Tudi v Italiji 

imajo učitelji iz zamejstva možnost, da nekaj več znanj o disleksiji pridobijo npr. na programu 

400 ur za izobraževanje t. i. podpornega učitelja (it. »Modulo 400 ore per il sostegno - scuola 

primaria«). Poleg tega imajo možnost, da se udeležujejo tudi izobraževanj o disleksiji. O 

izobraževanjih, namenjenih učiteljem na področju disleksije, pa bom več napisala v 

nadaljevanju.  

 

5.2 Učiteljevo pridobivanje znanj o disleksiji na izobraževanjih 

 

Potreba po dobrem in profesionalnem usposabljanju učiteljev za kompetentno poučevanje 

raznolike populacije učencev, da bodo ti v praksi lahko uresničevali pravice otrok s posebnimi 

potrebami, je bila izpostavljena na Konvenciji o pravicah invalidov (2008, v Kavkler, 2010) 

in na 23. zasedanju stalne konference ministrov za izobraževanje Sveta Evrope (2010, v 

Kavkler, 2010). Samo kakovostno izobraževanje učiteljem omogoča pridobitev vsestranskih 

kompetenc, ki jih potrebujejo za poučevanje čedalje bolj raznolike populacije. Ministri so 

poudarili tudi, da kakovost učiteljevega študija in izobraževanja vpliva na kakovostno 

poučevanje, dosežke učencev ter na druge rezultate šole (prav tam). Izpostavljena je bila tudi 

povezava med učiteljevim usposabljanjem in ekonomsko uspešnostjo države ter 

izobraževalno uspešnostjo učencev, ki so jo raziskovalci odkrili tudi v slovenskem prostoru 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Croselli; diplomsko delo 

26 

(Flere, Klanjšek, Musil, Tavčar Krajnc in Kirbiš, 2009, v Kavkler, 2010). Učinkovitejše 

poučevanje posebno za učence s specifičnimi učnimi težavami zahteva usposabljanje učiteljev 

in poudarja potrebo po spremembah v izobraževanju in izpopolnjevanju učiteljev (Forlin, 

2010, v Kavkler, 2010).   

 

Ne glede na omenjeno pa so rezultati različnih raziskav pokazali na premajhno strokovno 

usposobljenost učiteljev za delo z otroki s specifičnimi učnimi težavami (Kavkler, 2010; 

Kruh, 2011), kar pomeni, da bi bilo potrebno na omenjenem področju učiteljem ponuditi 

dodatna strokovna izobraževanja. 

 

Zanimalo me je, ali imajo učitelji iz Slovenije in zamejstva možnost in priložnost, da slišijo o 

disleksiji na izobraževanjih, ki so jim namenjeni. Zato sem pregledala Katalog programov 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za 

šolsko leto 2012/2013, ki je namenjen tako učiteljem iz Slovenije kot tudi učiteljem iz 

zamejstva. Učiteljem iz zamejstva so namenjena tudi druga izobraževanja v Furlaniji – 

Julijski Krajini, ki jih ponujajo razne ustanove. Ker ne obstajajo katalogi izobraževanj, sem 

pregledala ponudbo izobraževanj za šolsko leto 2012/2013 na spletni strani Deželnega 

šolskega urada Furlanije – Julijske Krajine 

(http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/ricerca.html). Poleg tega izobraževanja na 

področju disleksije namenjena tudi učiteljem iz zamejstva prirejajo še druge ustanove, ki 

njihove ponudbe pošiljajo ravnateljem šol, ti pa jih posredujejo učiteljem. 

 

Pri pregledu Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju (2012/2013), sem ugotovila, da je v katalogu le eno 

izobraževanje neposredno o disleksiji, ki je namenjeno tudi učiteljem nižjih in višjih razredov, 

z naslovom Disleksija – problemi in rešitve v razredu. »Program pedagoškim delavcem 

ponuja znanja, ki jih potrebujejo za delo z učencem z disleksijo, omogoča razumevanje 

disleksije kot primanjkljaja na posameznih področjih učenja, predstavlja praktične rešitve za 

delo z učencem. Spoznajo se z nastankom disleksije pri otrocih in znakih, po katerih jo 

prepoznamo (diagnostika specifičnih primanjkljajev na posameznih področjih učenja, 

disleksija, disgrafija, diskalkulija), seznanijo se z značilnostmi otrok z disleksijo (vzroki, učni 

stil učenca), spoznavajo miselne procese in veščine, potrebne za usvajanje branja in pisanja« 

(Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji 

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/ricerca.html
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in izobraževanju, 2012/2013, str. 157). Izobraževanje obsega 8 ur, izvaja pa se v Centru za 

sluh in govor Maribor. 

 

Učitelji nižjih in višjih razredov iz Slovenije bodo znanja o disleksiji lahko pridobili še na 

izobraževanju z naslovom Pomoč otroku z motnjo branja in pisanja. »Udeleženci seminarja 

bodo spoznali osnovna teoretična znanja o razvoju predbralnih in predopismenjevalnih 

sposobnosti ter procesih branja in opismenjevanja. Seznanili se bojo z najpogostejšimi 

oblikami primanjkljajev, ki se lahko pojavijo in z dejavniki oz. pogoji, ki vplivajo na nastanek 

MBP« (Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju, 2012/2013, str. 157). Med ponujenimi temami izobraževanja je tudi 

tema z naslovom Oblike primanjkljajev, pri kateri lahko predvidevam, da bodo morda učitelji 

slišali tudi o disleksiji. Izobraževanje obsega 8 ur, izvaja pa se v Centru za korekcijo sluha in 

govora Portorož. 

 

Pri pregledu ponujenih izobraževanj v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2012/2013, sem 

ugotovila, da je tematiki o otrocih s specifičnimi učnimi težavami, na katerih bi udeleženci 

morda lahko slišali tudi o disleksiji, namenjeno še nekaj drugih izobraževanj, ki pa niso 

namenjeni učiteljem nižjih in višjih razredov, temveč strokovnim delavcem, mentorjem, 

učiteljem poklicnih in strokovnih šol in profesorjem, zato jih nisem posebej predstavila.  

 

Pri pregledu izobraževanj namenjenih tudi učiteljem iz zamejstva
6
, sem ugotovila da je bilo 

učiteljem v šolskem letu 2012/2013 ponujeno izobraževanje o disleksiji z naslovom 

»Screening in disleksija«, ki predvideva izobraževanje preko spleta. Namen izobraževanja je 

usposabljanje učiteljev za disleksijo na področju kompetenc, potrebnih za organizacijo 

izobraževanj in/ali izvedbo ter organizacijo t. i. »screeninga«, to je prepoznavanjem učencev z 

disleksijo.  

 

                                                 

6
 Izobraževanja o disleksiji namenjena tudi učiteljem iz zamejstva sem na spletni strani Deželnega šolskega 

urada Furlanije – Julijske Krajine poiskala, tako da sem v brskalnik vtipkala besedo »dislessia« in pregledala 

izobraževalne ponudbe za š. l. 2012/2013 o tej tematiki. Podatke sem pridobila dne 23. 2. 2013 s svetovnega 

spleta: http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/ricerca.html.  

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/ricerca.html
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Na podlagi analize izobraževanj, ponujenim učiteljem nižjih in višjih razredov iz Slovenije in 

zamejstva se zdi, da predvsem učitelji iz Slovenije nimajo veliko priložnosti, da bi se 

izobraževali na področju disleksije, kar se mi zdi precej zaskrbljujoče. Nekaj več priložnosti 

imajo učitelji iz zamejstva, kajti poleg ponudbe v Sloveniji, lahko upoštevajo tudi ponudbe 

italijanskih ustanov. Tudi ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob
7
 ga. Sonja Klanjšček, mi 

je povedala, da je bilo o disleksiji tudi v šolskem letu 2012/2013 ponujenih več izobraževanj, 

katerih ponudbe je posredovala učiteljem, ni mi pa znala natančno povedati, koliko jih je bilo 

in koliko učiteljev se je nanje odzvalo. Dodala pa je, da se o tej temi vedno več govori in da je 

zaradi tega tudi vedno več ponudb namenjenih izobraževanju učiteljem o disleksiji.  

 

Znanja in veščine, ki jih pridobi učitelj v dodiplomskem študiju in na različnih oblikah 

vseživljenjskih profesionalnih usposabljanj, večkrat niso dovolj (Kavkler, 2010). Pomembna 

in potrebna sta tudi drugačen način dela in pozitivna naravnanost do učencev (prav tam). 

Znanja, ki si jih učitelj v času študija in/ali izobraževanj pridobi, so pa zato nedvomno osnova 

za opravljanje njegovega poklica. Ker je na poklicni poti učitelja zelo verjetno, da bo 

poučeval tudi učence z disleksijo, je poleg znanja učiteljev o disleksiji pomembno predvsem 

to, kako učitelj dela s temi učenci in kakšen odnos z njimi vzpostavi. V poglavju, ki sledi, me 

je podrobneje zanimalo, kakšno vlogo ima učitelj pri prepoznavanju, opazovanju in delu z 

učenci z disleksijo v razredu. 

 

6 Učiteljeve prepoznavanje in opazovanje učencev z disleksijo v razredu ter 

njegova vloga pri delu z njimi 

 

Učitelj je v času izobraževanja na vseh nivojih šolanja ključna oseba, ki lahko uresniči 

potrebe učencev, dijakov in študentov s specifičnimi učnimi težavami (Košak Babuder idr., 

2010), med katere spadajo tudi učenci z disleksijo. Učitelj, ki poučuje predmet, pri katerem 

imajo nekateri učenci morda težave, je najbolj odgovoren za to, da odkrije in prepozna 

njihovo težavo (Magajna idr., 2008). Učencem z disleksijo je potrebno pravočasno ponuditi 

podporo in pomoč, pri tem upoštevati specifičnost njegovih težav. Pomembno je tudi, da je 

učitelj pozitivno naravnan do učencev z disleksijo in da zanje prilagaja proces poučevanja ter 

                                                 

7
 Večina učiteljev iz zamejstva, ki so sodelovali v raziskavi, poučuje na šolah ravnateljstva Večstopenjske šole 

Doberdob. 
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razvija načine kompenzacije za razvijanje šibkih in spodbujanje močnih področji učencev z 

disleksijo (Magajna, 2010b). 

 

Potrebno je, da učitelj natančno ugotovi težave učencev, njihov napredek sprotno preverja in 

nadzoruje, ter da si postavlja cilje za izboljšanje učinkovitosti njihove obravnave (Fletcher, 

Lyon, Fuchs in Barnes, 2007, v Kavkler, 2010; Peklaj, 2008). Najprej naj ugotovi šibka in 

močna področja, glede na to naj načrtuje dejo z učencem (prav tam). Učitelj mora opredeliti 

učenčev problem oz. težave, predvideti uresničljive učne cilje in prilagojene metode in oblike 

dela pri pouku ter načine preverjanja napredka (Reid, 2007). 

 

Učencem z disleksijo je učitelj po mnenju L. Magajna (2010b) dolžan nuditi pravočasno 

podporo in pomoč ter sprejemati učinkovite intervencije, ki naj bi zmanjšale prehitro 

napotitev na postopke usmerjanja ter pogostost zahtev po dodatni strokovni specialno-

pedagoški pomoči. Večkrat učitelji čakajo, da bodo težave dovolj izrazite za napotitev. To pa 

zaradi posledic neuspešnosti morda le povečuje dolgoročno obremenitev šolskega sistema 

(prav tam). »Učitelji morajo v razredu upoštevati raznolike potrebe učencev, ki prihajajo v 

šolo iz različnih okolij, z različnimi znanji, veščinami in sposobnostmi« (Kavkler, 2010, str. 

117). Če ima učitelj pozitivna stališča in izkušnje pri delu z njimi, je zavzet na njihov 

napredek in išče učinkovite pristope, so tudi ti otroci uspešnejši, če pa učitelj sebe dojema kot 

manj uspešnega, je pogosto res manj uspešen (Kavkler, 2002). Vloga učitelja je tudi, da z 

dobrim zgledom poskuša zmanjšati predsodke, ki jih lahko ima družba do učencev z 

disleksijo (Kruh, 2011; Peklaj, 2008). To mu bo uspelo, če bo sam dober model učencem, da 

bo do vseh učencev strpen in potrpežljiv. M. Kavkler (2010) dodaja, da mora učitelj učencem 

z disleksijo v učnih situacijah dati pozitivno povratno informacijo, tako da učenci sebe 

dojamejo kot sposobne. Pri poučevanju vseh učencev so učinkovitejši prav učitelji, ki imajo 

pozitivne izkušnje z delom z učenci s specifičnimi učnimi težavami (prav tam). 

 

Za učence z disleksijo je nujno prilagajanje procesa poučevanja, ki naj vključuje podporo, 

pomoč in preverjanja znanja, prilagajanje učnega okolja, tehnične in učne pripomočke ter 

pomoč strokovnih služb (Teatler, Baltzer, Fergunson, Draxton, Hanreddy, 2010, v Kavkler, 

2010). Vse to tovrstnim učencem pomaga pri kompenzaciji primanjkljajev. Pomembno je tudi 

prilagajanje okolja, ki zajema fizično okolje, strukturo, komunikacijo, diferenciacijo, 

sodelovanje, vpliv na dogajanje v razredu, participacijo in odgovornost (prav tam). »Pomoč in 
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podpora ter jasna struktura skupaj s prilagoditvami so ključne za obravnavo učencev s SUT in 

morajo biti vseživljenjske, če jih posameznik potrebuje« (Kavkler, 2010, str. 120). 

 

Načrtovanje dela tudi z učenci z disleksijo v osnovni šoli mora po mnenju Reida (2007) 

vključevati: poznavanje otrokovih prednosti in težav, preventivno in proaktivno posvetovanje 

z vodstvom šole, ostalimi kolegi, pomočniki, prejšnjimi učitelji in starši, predvidevanje 

področij v vsebinah učnega načrta, ki posameznemu učencu z disleksijo lahko povzročijo 

težave in prilagajanje teh vsebin učencem z disleksijo, ocenjevanje trenutne ravni pismenosti, 

ki vključuje slušno razumevanje, natančnost in tekočnost branja, ter kulturne dejavnike, ki 

lahko vplivajo na izbiro knjig, potrebo po dodatni razlagi pojmov v besedilu. 

 

Po mnenju L. Magajna idr. (2008) naj učitelj tudi pri učencih z disleksijo odkriva in razvija 

različne načine in oblike kompenzacije. Tako lahko tem učencem omogoča, da z zunanjo 

pomočjo napredujejo, čeprav so njihove možnosti samostojnega doseganja uspeha še 

omejene. S spodbujanjem, razvijanjem in urjenjem šibkih področij ter odpravljanjem 

primanjkljajev učitelj lahko zmanjša učencem notranjo oviranost in jim pomaga, da so pri 

delu bolj neodvisni, da se do šolskih uspehov »dokopljejo« čim bolj samostojno (prav tam). 

Učitelj naj daje poudarek k razvijanju veščin, spoznanj in prepričanj, ki učence vodijo k 

uspešnemu premagovanju težav. Te veščine so lahko: vztrajnost, iznajdljivost, poznavanje 

šibkih oz. močnih področij, zmožnost za timsko sodelovanje ter izurjenost v uporabi različnih 

tehnologij in oblik podpore (prav tam). 

 

Pri poučevanju in nudenju pomoči učencem z disleksijo učitelj vzpostavlja občutljiv in odprt 

dialog, da bi od njih dobil povratno informacijo o učenju, razumevanju in sledenju njegovim 

navodilom (Magajna idr., 2008; Peklaj, 2008). Skupaj z učenci naj raziskuje morebitne težave 

in ovire pri učenju ter možne rešitve. V takem odnosu lahko učenci doživijo učiteljevo 

resnično skrb in interes ter spoštljiv odnos do njihovih težav, sanj in hrepenenj, kot jih 

doživljajo sami. Učitelj lahko piše dnevnik pomoči učencem z disleksijo ali organizira 

dopolnilni pouk (prav tam). 

 

Preden učitelj nudi učencu z disleksijo pomoč, je potrebno, da njegovo težavo prepozna in 

opazuje. V nadaljevanju me je zanimalo, katero vlogo in kompetence ima učitelj pri 

prepoznavanju znakov disleksije pri učencih v razredu. 
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6.1 Prepoznavanje in opazovanje učencev z disleksijo kot osnova za učiteljevo delo z njimi 

 

Reid (2007) disleksijo opisuje kot skriti primanjkljaj. Pravi, da ne vemo, da ima neka oseba 

disleksijo, dokler jo ne postavimo v tako situacijo, ki od nje zahteva branje, pisanje ali 

procesiranje informacij. Nekateri učenci z disleksijo v šoli lahko spretno prikrivajo težave, jih 

kompenzirajo, se pogosto izogibajo glasnemu branju in pisanju. Po njegovem mnenju učitelji 

večkrat disleksijo pri učencih zamenjajo za lenobo ali pomanjkanje zanimanja (prav tam). Po 

mnenju Davisa (2008) pa se lahko zgodi, da jih označijo kot hiperaktivne (hiperaktivne 

označujejo težave s pozornostjo in pretirano motorično dejavnostjo). Ko se ti učenci morda 

dolgočasijo, jih snov ne zanima ali so zmedeni, se po mnenju avtorja lahko na način, ki je 

značilen za hiperaktivne učence, »borijo«, da bi ostali dovolj pozorni. 

 

Nekateri učenci z disleksijo pa morajo v šolsko delo zaradi njihovih težav večkrat vložiti več 

truda in so zaradi tega lahko tudi utrujeni (Reid, 2007). Prav zato je pomembno, da učitelji 

dobro poznajo značilnosti disleksije, da lahko pri učencih z disleksijo pravočasno prepoznajo 

in uporabljajo primerne oblike pomoči in prilagoditve pri delu s temi učenci (prav tam). 

Učence z disleksijo mora zato učitelj znati natančno opazovati v različnih situacijah, kar mu 

omogoča analizo njihovih težav in vzpostavljanje učinkovitega projekta pomoči (Peklaj, 

2008). Učitelj se o prepoznavanju učenčevih težav lahko pogovori s strokovnjakom. Učitelj se 

s strokovnjakom lahko posvetuje o načinih dela z posameznim učencem, pregledu za 

diagnosticiranje disleksije in izdelavi načrta individualne pomoči (prav tam). Učiteljem so v 

pomoč za načrtovanje pomoči učencem z disleksijo lahko naslednja vprašanja oz. koraki 

(Gravios in Gickiling, 2002, v Doerries, 2004, v Peklaj, 2008): kaj učenec zna? za 

ugotavljanje predznanj, znanj in spretnosti, ki jih učeni že obvladajo; kaj učenec lahko 

naredi? za ugotavljanje sposobnosti, ki jih sam zmore, z nalogami, ki mu niso pretežke, s 

katerimi lahko pokaže dejanska predznanja; kako učenec razmišlja? za prepoznavanje 

njihovega načina razmišljanja z namenom prilagajanja učne snovi, npr. s poslušanjem 

glasnega razmišljanja tega učenca med reševanjem naloge; kako se učenec loti naloge, pri 

kateri je negotov? za opazovanje vedenja učenca z disleksijo pri preverjanju, še posebej pri 

zahtevni nalogi, njegove vztrajnosti pri tem, razumevanje, koliko frustracij lahko prenese 

preden odneha, če morda prosi za pomoč tudi takrat, ko ve odgovor, ali ko bi lahko sam rešil 

nalogo; kako lahko kot učitelj uporabim te informacije za načrtovanje dela z učencem? pri 

katerem se mora učitelj osredotočiti na to, kaj učenec z disleksijo zmore, in ugotavljanje 
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morebitnega razkoraka med zmožnostmi učenca z disleksijo in zahtevami do tega učenca npr. 

v učnem načrtu. 

 

Za ugotavljanje specifičnih učnih težav, med katere spada tudi disleksija, je treba opraviti 

ustrezne diferencialno-diagnostične postopke ob upoštevanju kriterijev za prepoznavanje 

specifičnih učnih težav in za razlikovanje blažjih in težjih oblik specifičnih učnih težav, 

imenovanih tudi primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Magajna idr., 2008). 

 

Diagnostično ocenjevanje specifičnih učnih težav je največkrat zahtevno tudi zaradi 

pomanjkanja jasnosti kriterijev za opredelitev teh težav in nejasnih postopkov identifikacije 

(prav tam). V nadaljevanju so me zanimali različni modeli prepoznavanja in diagnosticiranja 

disleksije, na katere se učitelji in strokovnjaki lahko opirajo. Najprej bom opisala tri 

tradicionalne modele, in sicer model razhajanja med sposobnostmi in dosežki, model nizkih 

dosežkov in model intra-individualnih razlik. 

 

Model razhajanja (neskladja) med sposobnostmi in dosežki je dolga leta predstavljal 

najpomembnejši in najpogostejši način identificiranja specifičnih motenj učenja (Magajna, 

2010b), med katerimi je tudi disleksija. Učni neuspeh je nujen, ni pa zadosten kriterij za 

identifikacijo disleksije, saj so potrebni dokazi o odstopanju med otrokovimi potenciali, 

najpogosteje merjeni s preizkusi inteligentnosti, in dejansko učno storilnostjo na določenem 

področju, merjeno z različnimi preizkusi dosežkov. Ker je bila uporaba tega modela v praksi 

povezana z vrsto problemov in razhajanj, je prišlo do številnih polemik. Pri disleksiji so npr. 

kot pokazatelj potencialov zagovarjali uporabo preizkusov nebesednih sposobnosti, medtem 

ko so drugi opozarjali, da bi bilo bolje za diagnostični kriterij uporabiti ocenjevanje bralnega 

razumevanja na osnovi izmerjenih zmožnosti razumevanja ustnega jezika (verbalnih 

potencialov). Strokovnjaki so tudi opozarjali, da dosegajo učenci iz kulturno in jezikovno 

spodbudnejših okoljih višje rezultate na testih inteligentnosti in da bodo ob enakih težavah pri 

branju prej dosegli statistično pomembno velikost razlike med sposobnostmi in dosežki. 

Problem pri tem modelu predstavljajo tudi težave v zanesljivosti in veljavnosti metod 

identifikacije učencev z disleksijo.  

 

Model nizkih dosežkov (Magajna, 2010b) poudarja merjenje šolskih veščin in znanja. Osebe, 

ki pri teh meritvah dosežejo podpovprečne dosežke in nimajo motnje v duševnem razvoju, se 

prepoznajo kot osebe s specifičnimi motnjami učenja, morda tudi kot osebe z disleksijo. Tudi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Croselli; diplomsko delo 

33 

ta model je bil zaradi pomanjkljivosti predmet kritik, kajti pristop ne omogoča izločitve 

drugih razlogov neuspešnosti na določenem področju in vključitev učencev s težavami 

splošne narave v kategorijo učencev s specifičnimi učnimi težavami ali primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. To pa je v nasprotju z opredelitvijo disleksije, ki poudarja 

notranjo, nevrofiziološko pogojenost njihovih težav (prav tam).  

 

Model intra-individualnih razlik preučuje individualne razlike znotraj posameznika in se 

osredotoča na razlike v njegovi učinkovitosti in uspešnosti pri dosežkih na različnih 

preizkusih kognitivnih sposobnosti, neenakomernosti v razvoju, razhajanje med IQ in dosežki 

na testih šolskih veščin (Magajna, 2010b). Te razlike so po zagovornikih modela znak 

specifičnih učnih težav, torej tudi disleksije. Za ta model je značilna ugotovitev, da so kljub 

mnogim sposobnostim pri učenih prisotne specifične kognitivne šibkosti, ki na določenih 

področjih povzročajo šolsko neuspešnost. Tudi ta model je doživel kritike, saj je po mnenju 

nekaterih strokovnjakov zgolj na osnovi kognitivnih in nevropsiholoških profilov težko 

določiti, katera oblika pomoči je za posameznega učenca najbolj ustrezna. Problem zanesljive 

identifikacije predstavlja ugotavljanje specifičnih učnih težav na osnovi enega samega 

kriterija ocenjevanja.  

 

Tradicionalnim modelom sledijo novejši alternativni, večnivojski in integrirani modeli 

prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja specifičnih učnih težav (Magajna 2010b) oz. 

disleksije. Med te sodi tudi petstopenjska hierarhična metoda identifikacije, ki temelji na 

integraciji posameznih dosedanjih modelov in pristopov različnih ved. Kavale in Falangan 

(2007, v Magajna, 2010b) sta predstavila model, ki vključuje pet komponent: razhajanje med 

dosežki in sposobnostmi, pomembne deficite v osnovnih veščinah (branje, pisanje, 

računanje), učno učinkovitost, ugotavljanje deficitov v psiholoških procesih in izključitev 

drugih vzrokov. Med novejše modele sodi tudi integrirani model (Feltcher, Lyon, Reid, Fuchs 

in Barnes, 2007, v Magajna 2010b), ki združuje značilnosti modela nizkih dosežkov in 

modela odzivanja na intervencijo (Bardley, 2002, v Magajna, 2010b). 

 

Opisani modeli so lahko osnova za to, da učitelj z diagnostičnim ocenjevanjem morda 

prepozna znake disleksije pri učencih v razredu ter da jih nato natančneje opazuje. To pa 

seveda ni dovolj, če temu ne sledi ustrezen in za učencem z disleksijo prilagojen način dela. O 

učiteljevem delu z učenci z disleksijo v razredu me je natančneje zanimalo v nadaljevanju. 
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6.2 Učiteljevo delo z učenci z disleksijo v razredu 

 

Za uspešno delo z učenci z disleksijo v razredu je najprej pomembno to, da učitelj pouk 

učinkovito načrtuje, šele nato pa ga izvaja. Po mnenju Davisa (2008) je pri načrtovanju 

pomoči učencem z disleksijo večkrat najučinkovitejše kombiniranje različnih pristopov glede 

na značilnosti in potrebe posameznika. L. Magajna idr. (2008) za učence z disleksijo 

priporočajo uporabo veččutnega (multisenzornega) poučevanja in učenja, saj se tako gradivo 

bolje ohrani v spominu. Tudi teorija učenja zagovarja učenje z uporabo vseh čutov in 

integracijo pojmov (Davis, 2008). Učenci se učijo tako, da vsebine vidijo, se jih dotikajo, se o 

njih pogovarjajo in tako ustvarjajo pojme o informacijah, o katerih se učijo. Uporaba tega 

multisenzornega pristopa morda stimulira pomembne dele možganov in mogoča dolgoročno 

zapomnitev (prav tam).  

 

Pomembno je tudi, da sta poučevanje in učenje dobro strukturirana in skrbno organizirana ter 

da potekata po korakih in temeljito (Magajna idr., 2008). Proces poučevanja mora biti 

ekspliciten, dobro organiziran in rutinski ter celostno zasnovan s poudarkom na razvoju 

kompetenc (Fletcher idr., 2007, v Kavkler, 2010).  

 

Za razvoj višjih kognitivnih procesov je pomembno ustvarjati pogoje tudi takrat, ko so 

spretnosti branja, pisanja in računanja učencev morda šibke. Za izboljšanje učnih dosežkov 

učencev s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami so Fletcher idr. (2007, v Kavkler, 2010) 

oblikovali načela za organizacijo pouka. V poučevalno prakso morajo biti vključene 

učinkovite strategije obravnave učencev z učnimi težavami. Učence z disleksijo je najprej 

pomembno naučiti primernih učnih strategij. Pouk mora biti zanje dobro organiziran in 

strukturiran (prav tam).  

 

V življenju tako učencev kot študentov ali odraslih z disleksijo, so izjemnega pomena učne 

strategije (Cvet, 2010). Te omogočajo samostojnost in zmožnost soočanja z vsakodnevnimi 

življenjskimi izzivi. Učence z disleksijo je pomembno naučiti reševanja težav in ovir, ki jim 

jih njihova specifična učna težava postavlja. Samostojno reševanje in premagovanje ovir je 

ključnega pomena. Prav učne strategije so tiste, ki učencem z disleksijo dajejo občutek 

zmožnosti za soočanje s temi vsakodnevnimi težavami, zato jim učenje in uporaba le teh 

predstavlja dolgoročno življenjsko naložbo (prav tam). 
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Učenci z disleksijo imajo po mnenju M. Cvet (2010) pri učenju lahko največ problemov s 

priklicem posameznih podatkov. Zavedanje strategij učenja je za učitelje, strokovne delavce, 

starše kot tudi za učence zelo pomembno. Za reševanje težav s priklicem podatkov, ki 

učencem z disleksijo otežujejo učenje, avtorica svetuje izdelavo in uporabo koledarja za 

učenje, kajti učenci z disleksijo lahko potrebujejo pri zapomnitvi podatkov več časa kot 

učenci, ki nimajo teh težav. Za Fletcherja idr. (2007, v Kavkler, 2010) je podaljšanje časa za 

reševanje nalog eno najpomembnejših načel dela z učenci s specifičnimi učnimi težavami. Pri 

delu z omenjeno skupino učencev je več časa potrebno nameniti še različnim oblikam vaj za 

utrjevanje učne snovi in urjenju. Dobro je uporabljati tudi metode aktivnega učenja in 

upoštevati interese učencev (Magajna idr., 2008). Reid (2002) pri tem še dodaja, da učenci z 

disleksijo lahko dobro razumejo in poznajo temo, vendar niso sposobni zgolj v pisni obliki 

pokazati svoje znanje. Pomoč in dodaten čas za vsak pisni izdelek jim omogočata večje 

možnosti za uspeh. Kljub temu pa avtor še dodaja, da se večkrat zgodi, da učenci z disleksijo 

nočejo dodatnega časa za reševanje. 

 

Predvsem učence z disleksijo je treba učiti tudi strategij uspešnega učenja, npr. strategije 

branja, zapisovanja, organiziranja materiala (miselni vzorci, pojmovne mreže, časovni trak, 

diagrami primerjav, diagrami vzrokov in posledic), strategije za zapomnitev, načrtovanje dela, 

za uravnavanje motivacije in čustev (Peklaj, 2008). Učitelj naj učencem omogoča tudi 

uporabo različnih načinov učenja v interakciji (prav tam). M. Cvetova (2010) pa pri samem 

učenju svetuje naslednje korake: branje besedila, podčrtovanje ključnih podatkov, izdelava 

zapiskov, izdelava kartončkov s ključnimi podatki na eni strani in naslovom sklopa, 

vprašanjem ali temo na drugi strani, učenje z uporabo kartončkov (npr. z odgovori na 

vprašanje na kartončku, ki omogočajo lažji priklic podatkov). Zadnji korak, ki zajema učenje, 

posameznik lahko dopolni še tako, da besede, ki jih težje prikliče, vizualizira, zanje nariše 

simbol ali jih glasno ponavlja.  

 

M. Cvet (2010) ponuja nasvete učencem z disleksijo tudi pri izdelavi pisnih izdelkov, pri 

katerih se večkrat čutijo pod pritiskom in se sprašujejo, kako naj se pisanja sploh lotijo. Pravi, 

da več časa za pisanje lahko zmanjšuje stres pri reševanju nalog. Tudi pri pisanju esejev 

svetuje uporabo pisala »piši-briši« ali svinčnika, priporoča pisanje osnutka, vlaganje truda v 

čitljiv zapis, pisanje krajših stavkov, uporabo kartončkov za pomoč pri priklicu ključnih 

podatkov, ponovno branje in popravljanje napak (prav tam). Za učence z disleksijo naj učitelj 
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pripravi drugačne in ne predolge naloge, vendar naj bo pozoren, kako to pove pred vsem 

razredom. Predvsem mora poudariti, da učenci z disleksijo v svoje delo morajo vložiti več 

truda in časa kot vrstniki, ki tovrstnih težav nimajo (Hodge, 2000 v Miklučič, 2008).  

 

Pri samem poučevanju naj učitelj uporablja čim več aktivnih oblik dela kot so simulacije, igre 

vlog in delo v paru ter različne načine grafičnega prikazovanja vsebin (Peklaj, 2008). Pri 

poučevanju je smiselno uporabljati zaporedje: jaz naredim (učitelj kot model), vi naredite 

(delo v skupini), ti narediš (individualno delo). Učencu je treba na tak način nuditi oporo, jo 

počasi zmanjševati, ko so učenci sami sposobni izvesti določeno nalogo (prav tam).  

 

Pri poučevanju je za učence z disleksijo pomembno tudi usklajeno vodenje razreda, ki zahteva 

dobro strukturirano delo, določanje prostora za individualno delo ter delo v skupinah (Peklaj, 

2008). Na začetku je treba oblikovati razredna pravila, ki naj jih bo malo in naj bodo čim bolj 

jasna. Za vsak dan je treba izoblikovati urnik. Učitelj lahko jasno strukturira delo tudi z 

uporabo znakov, npr. za začetek ali konec dela, za pripravo materiala ipd. Pomembno je 

načrtovati prehode, vmesni čas med nalogami, učnimi predmeti, odmori in menjavo razredov. 

Nekaterim učencem z disleksijo je morda treba pomagati tudi pri vzdrževanju reda na svojih 

klopeh (prav tam). 

 

Učitelj lahko za učence z disleksijo diferencira poučevanje tako, da pri pripravi učnih 

aktivnosti upošteva različne načine za predstavitev vsebin (vizualne, besedne, gibalne 

strategije), različne načine priprave oz. predstavitve vsebine (pisanje, ilustriranje, govor, 

izdelovanje), fleksibilne načine vključevanja, aktivnosti med učenjem (video, računalniki, igra 

vlog) (Peklaj, 2008). 

 

N. Mikulčič (2008) učiteljem pri poučevanju učencev z disleksijo svetuje uporabo barvnih 

kred za pisanje po tabli in za podčrtovanje ključnih besed. Pri zapisanem besedilu je za 

učence z disleksijo priporočljiva uporaba večjih presledkov. Dodaja še, naj se učitelj najprej 

prepriča, da so predvsem učenci z disleksijo čitljivo prepisali, preden zbriše tablo ali umakne 

prosojnico z besedilom.  

 

Na celodnevnem posvetu o disleksiji, ki sem se ga udeležila 1. decembra 2010 v Gorici, sem 

bila presenečena in navdušena nad vsemi tehnološkimi pripomočki za pomoč učencem z 

disleksijo, ki jih je na predavanju je predstavila dr. A. Luci. Omenila je zvočne digitalne 
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knjige, digitalne zvezke, govoreče računalo, računalniške programe za pretvarjanje 

napisanega besedila v govor in bralno pisalo. 

 

Tudi M. Kavkler (2010) navaja, da so za pomoč osebam disleksijo v šoli in v službi na voljo 

številni učni in tehnični pripomočki, njihova raba je odvisna od potreb posameznika. Reid 

(2007) omenja računalniška in tehnološka gradiva za pomoč učencem z disleksijo. Pravi, da 

obstaja veliko podjetij, ki pripravlja programsko opremo posebej za učence z disleksijo. Med 

to sodi tudi programska oprema, namenjena za pretvarjanje napisanega besedila v govor, ki je 

lahko zelo koristna za lektoriranje besedila, saj učenci z disleksijo slovnične napake lažje 

slišijo kot vidijo. Omenjeni avtor priporoča še uporabo programske opreme za delo z učenci z 

disleksijo, ki skenira in popravi besedilo na papirju, omogoča ponovno branje besedila, 

pomaga učencem raziskovati kreativno pisanje z govorno podporo. Pomoč učencem z 

disleksijo lahko nudi tudi program, ki ima vgrajen priključek za govor za osebni računalnik, 

ki učencem z disleksijo lahko nudi pomoč pri preverjanju črkovanja. Tudi pri razvoju 

tipkanja, ki je za učence z disleksijo še posebej pomembno, saj jim lahko olajša delo pri 

pisanju, obstajajo različni računalniški programi za vse starostne stopnje, namenjeni vadbi in 

učenju tipkanja. Avtor navaja še dva programska paketa, ki omogočata uporabo miselnih 

vzorcev ter kartotečnih kartic in zapiskov, ki učencem z disleksijo lahko pomagajo pri 

strukturiranju procesa ponavljanja naučenega. 

 

Računalniška oprema in programi lahko olajšajo učenje tudi dvojezičnim učencem z 

disleksijo, ker podpirajo simultani vnos različnih jezikov v ustni, pisni in vizualni obliki 

(Dimitriadi, 2000, v Reid, 2007). Olajšanje učenja učencem z disleksijo lahko omogoča tudi 

govoreči obdelovalnik besed, ki preko tipkanja posameznih grafemov poda takojšnji slušni 

odziv, in sistem prepoznave glasu, ki s spodbujanjem vnosa govora in prevajanja v pisno 

obliko pomaga pri črkovanju, omogoča samopreverjanje in izdelavo enostavnih stavkov. Z 

ustvarjanjem seznama možnih alternativ preverjanje črkovanja s fonetično izdelanimi bazami 

besed lahko olajša tudi proces pisanja. Govoreči obdelovalnik besed s ponavljanjem vsake 

natipkane besede ali stavka lahko spodbudi učenca z disleksijo, da sam popravi natipkano. 

Med druge pripomočke za pomoč učencem z disleksijo sodijo še barvne prosojnice, barvni 

papir, sledilna povečevalna lupa, ki prekrije vse besede na listu, razen tistih, ki jih moramo 

prebrati (prav tam). 
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Učitelj mora učencem z disleksijo posvetiti veliko pozornosti na področju branja, zato je 

pomembno tudi njegovo delo pri usvajanju, utrjevanju in razvijanju odnosa do branja pri teh 

učencih. Učenci prvih razredov osnovne šole z didaktičnimi igrami, vajami in urjenjem 

usvajajo tekočnost branja, ki je največkrat opredeljena kot avtomatizirano branje, ki vključuje 

natančnost in hitrost branja (Rasiskij, 2004, v Košir, 2010). Ko bralec iz tekoče prebranega 

besedila izlušči pomen, se tekočnost branja neposredno povezuje z bralnim razumevanjem. To 

lahko spremljamo tudi preko spremljanja izraznega branja, uporabe ustrezne glasnosti, tona, 

poudarkov in naglasa (Košir, 2010). 

 

Za učitelje nižjih razredov je pomembno, da spremljajo tekočnost branja, ker jim je to lahko v 

pomoč pri odkrivanju tudi težav zaradi disleksije. Rasinski (2004, v Košir, 2010) predlaga, da 

učencu, ki ima težave z avtomatizacijo branja, omogočimo ponavljajoče branje istih odsekov 

besedila ter mu ponudimo pomoč in usmerjanje pri branju (branje v sekvencah, branje v 

»zboru«). Z učencem, ki ima več težav z natančnim dekodiranjem, pa se posvetimo treningu 

in strategijam, ki mu bodo pomagale pri pravilnejšem, natančnem dekodiranju posameznih 

besed. Najpomembnejše je, da se zavedamo dejstva, da je oblikovanje oz. tvorjenje pomena 

cilj uspešnega branja, zato mora učitelj poleg učenja tehnike in treninga hitrosti v poučevanje 

branja tudi pri učencih z disleksijo vključevati tudi učenje branja z razumevanjem in 

izraznega branja. 

 

Učitelj, ki se poslužuje sprotnega, formativnega spremljanja in vrednotenja otrokovega 

napredka, izvaja ocenjevanje v otrokovem vsakdanjem, šolskem okolju. Tako lahko potrebam 

vsakega učenca omogoča takojšno in pravočasno pomoč in potrebno prilagajanje vzgojno-

izobraževalnega okolja (Košir, 2010). 

 

Veliko raziskovalnega dela je bilo namenjenega odkrivanju in razvoju zanesljivih mer za 

spremljanje razvoja osnovnih akademskih spretnosti (Košir, 2010). Kot zanesljive in veljavne 

ter zato uporabne mere spremljanja učenčevega funkcioniranja in napredka na področju 

osnovnih akademskih spretnosti so avtorji za spremljanje učenčevega napredka pri branju kot 

merilo opredelili število pravilno prebranih besed v enominutnem branju starosti primernega 

besedila (kratki odstavki besedila, seznam besed, branje besed, ki so v besedilu podčrtane). 

Na področju pisanja so kot mere za spremljanje napredka opredelili število pravilno zapisanih 

besed, črk ali sekvenc (triminutno pisanje z začetnim stavkom ali nedokončanim stavkom). 
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Pri črkovanju so navedli število pravilno črkovanih ali zapisanih besed, sekvenc pri 

dvominutnem nareku (prav tam).  

 

Spremljanje teh akademskih spretnosti lahko učitelju omogoča lažje odkrivanje težav učencev 

z disleksijo. Za učitelja pa je poleg spremljanja branja pri učencih z disleksijo pomembno 

predvsem to, da ob morebitnih težavah spodbuja strategije, s katerimi lahko tem učencem 

morda pomaga pri njihovem bralnem napredku, ter ga za branje opogumlja. Poleg tega je še 

pomembno, da jim prilagaja bralno gradivo tako, da jim je kljub težavam lahko branje bolj 

dostopno. To me je podrobneje zanimalo v nadaljevanju. 

 

Osredotočanje je pri branju usmerjeno na vsebino besedila in na dekodiranje črk v glasove in 

besede (Košak Babuder, 2005). Ko postane proces dekodiranja prebranega nezaveden, se 

lahko bralec osredotoči na razumevanje prebranega. Večini ljudi uspe ta proces uporabljati le 

z malo zavestnega napora. Za bralce z disleksijo dekodiranje ne poteka vedno nezavedno. Ker 

se ukvarjajo s tehniko branja, postane razumevanje vsebine težje (prav tam). Zato je 

pomembno, da učitelj učenca za branje najprej spodbudi in ga opogumi k sprejemanju, 

spoprijemanju ter iskanju načinov boljšega obvladovanja težav (Magajna idr., 2008). V 

literaturi sem naletela na več nasvetov za pomoč pri razvijanju uspešnih strategij branja in za 

prilagajanje bralnega gradiva tako, da postane učencem, pa tudi osebam z disleksijo branje 

lažje, za katere se mi zdi dobro, da bi jih učitelji poznali ter se jih posluževali pri poučevanju 

in delu z učenci z disleksijo. 

 

M. Cvet (2010) v svojem prispevku svetuje tak način branja, pri katerem učenci z disleksijo s 

prstom sledijo besedilu, pod besedilo položijo ravnilo oz. list ali pa besedilo podčrtajo, N. 

Mikulčič (2008) svetuje, naj učitelj učenca z disleksijo ne izpostavlja v razredu s samostojnim 

branjem. Nekateri učenci z disleksijo lahko naredijo več napak ob glasnem kot ob tihem 

branju, posebno, če so izpostavljeni pred razredom (Černe, 2008). Tiho branje bo tako lahko 

zvišalo učenčevo samozavest, ker bo ob tihem branju prebral več in pridobil občutek, da 

zmore prebrati sam. 

 

Bralna gradiva vsak bralec zaznava različno (Košak Babuder, 2005). Za učence z disleksijo so 

zato lastnosti kot so izgled knjige, papir, na katerem je natisnjena, oblika in velikost črk, 

medvrstični razmik ipd. še toliko bolj pomembne. Učence lahko seznanimo s predlogi za 

oblikovanje besedila na računalniku. Ti so naslednji (prav tam): 
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- oblika črk: zaokrožene; med črkami v besedi naj bo prostor; priporočljive oblike tiska so 

Arial, Comic Sans, Verdana, Helvetica, Tahoma in Trebuchet, priporočljiva velikost od 

12pt do 18pt; uporaba malih tiskanih črk; 

- papir: barven (krem, sivo-bel); brez leska; dovolj debel, da ne proseva; 

- slog predstavitve besedila: vrstice naj imajo od 60 do 70 znakov; presledki med odstavki, 

ki naj bojo kratki; široki robovi in naslovi; okvirčki ali okrepljen tisk za poudarjanje 

pomembnega besedila; uporaba alinej; vrstice poravnane na levem robu z medvrstičnim 

razmikom 1,5 do 2; 

- stil pisanja; kratki in enostavni stavki (v povprečju od 15 do 20 besed); avtor naj direktno 

nagovarja bralca; navodila naj bodo jasno napisana; vsebina jedrnata. 

 

Nekaterim učencem z disleksijo lahko branje olajšamo tudi tako, da jim ponudimo uporabo 

barvnih plastičnih prosojnic, ki se nanesejo čez besedilo, ali očala z barvnimi lečami (Košak 

Babuder, 2005). 

 

Pri delu učitelja z učenci z disleksijo v razredu je pomemben tudi njegov odnos pri razvijanju 

učnih veščin teh učencev. V nadaljevanju me je zanimalo, kako lahko učitelj pomaga 

učencem z disleksijo na področju učnih veščin. 

 

Zaradi organizacijskih problemov posebno pa učenci z disleksijo potrebujejo pomoč na 

področju učnih veščin, ker pogosto ne vedo, kje naj se lotijo določene naloge (Reid, 2007). 

Učence z disleksijo mora zato učitelj tudi spodbujati k razmišljanju o mišljenju, saj je lahko 

njihovo metakognitivno zavedanje šibko. Razvoj pojmov, metakognitivno zavedanje, transfer 

učenja in učni uspeh se lahko izboljša z dobro zgrajenim programom učenja učnih veščin. 

Zato mora razvoj teh učitelj spodbujati čim bolj zgodaj, preko učnih veščin, razvijanja pojmov 

in shem z uporabo strategij ali vaj za razumevanje (prav tam).  

 

Na vsaki stopnji obdelovanja podatkov je učenca z disleksijo smiselno naučiti tudi, kako 

organizirati snov v sklope ali kategorije (Reid, 2002, 2007). Priporočljiva je npr. uporaba 

miselnih vzorcev. Povezovanje podatkov s predhodnim znanjem učencu z disleksijo lahko 

pomaga, kajti tako verjetno postanejo pojmi jasni in jih morda lažje postavi v ustrezno shemo. 

Sheme večkrat učencem z disleksijo pomagajo tudi pri razvrščanju in urejanju informacij ter 

pri razumevanju in priklicu. Za učitelja je pomembno, da pred podajanjem novih informacij 

ugotovi, kako je učenčeva shema razvita, kajti to mu bo pomagalo razviti razumevanje novih 
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informacij. Sheme učencu z disleksijo torej lahko pomagajo spremljati nove informacije, 

oblikovati podporo za spomin, sklepati iz odlomka in uporabiti predhodno znanje pri 

razumevanju in priklicu. Pri izkazovanju znanja pa je pri pisnih izdelkih za nekatere učence z 

disleksijo priporočljiva še uporaba naslovov in podnaslovov za pomoč pri ohranitvi strukture 

in oblikovanje povzetkov za identifikacijo ključnih točk (prav tam). 

 

Nekateri učenci z disleksijo pa imajo lahko tudi težave pri pomnjenju. V nadaljevanju bom 

navedla nekaj nasvetov, s katerimi različni avtorji opisujejo, kako lahko učitelj pri delu z 

učenci z disleksijo omejuje težave na področju pomnjenja.  

 

Reid (2002) pravi, da je za nekatere učence z disleksijo, ki lahko imajo težave s kratkoročnim 

spominom, priporočljivo, da so naloge predstavljene v majhnih korakih. Po njegovem mnenju 

je smiselno omejiti količino predstavljenih podatkov in jim tako razbremeniti njihov delovni 

spomin. Avtor dodaja, da kratkoročni spomin lahko učenci krepijo z vrsto dejavnosti in 

tehnik, s katerimi se učijo prave organizacije učenja, med katerimi je lahko zelo učinkovita 

uporaba tehnike miselnih vzorcev. Za učence z disleksijo v razredu je tudi pomembno, da 

učitelj na začetku in ob koncu ure povzame tematiko (Hodge, 2002, v Mikulčič, 2008). Tako 

se snov ohrani v učenčevem dolgotrajnem spominu. Pri podajanju navodil za domačo nalogo, 

naj učitelj preveri, ali ima učenec res vse napisano. Priporočljivo je, da so ta zapisana, ne pa 

samo izrečena ter da so daljša razdeljena na krajše dele. Učitelj naj učencem z disleksijo 

svetuje, naj si zabeležijo telefonske številke sošolcev, na katere se lahko zanesejo v trenutkih 

dvoma pri domačih nalogah. Da bo za učenca učenje bolj organizirano, je priporočljivo 

svetovati uporabo map za organizacijo materiala.  

 

Težave nekaterih učencev z disleksijo se lahko kažejo tudi pri matematiki, tujih jezikih in 

glasbi. Različni avtorji navajajo za učitelje napotke za ravnanje z učenci z disleksijo pri teh 

predmetih. 

 

Po mnenju M. Cvet (2010) so lahko učinkovite strategije pri nekaterih učencev z disleksijo za 

reševanje težav pri matematiki: uporaba vaj s konkretnim materialom, postopno prehajanje s 

konkretnega na grafični in abstraktni nivo, učenje koncentracije in uporaba vizualnih opor. Po 

mnenju P. Hodge (2000, v Mikulčič, 2008) si lahko učenci z disleksijo pri računanju »na 

pamet« pomagajo tako, da si pomembne podatke zapišejo. Avtorica priporoča tudi uporabo 
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tabel s poštevanko, žepnega računalnika za preverjanje, tabel s pravili za matematične izraze 

itd. 

 

Med učinkovite strategije reševanja besedilnih nalog pri matematiki, pri katerih težave 

nekaterim učencem z disleksijo povzroča morebitna neprimerna pisava, podlaga in 

kompleksnost besedila, M. Cvet (2010) svetuje prilagajanje pisave in podlage, učenje 

podčrtovanja ključnih informacij, spodbujanje pozornega branj navodil. Pravi, da je lahko 

pomemben je tudi zadosten čas in prostor za reševanje. Priporoča še uporabo pisala »piši-

briši« ali svinčnika, za zapis podatkov, v katere posameznik ni prepričan, kar lahko tudi 

zmanjšuje stres. Svetuje še sistematičen izpis podatkov pred računanjem, preverjanje 

pravilnega zapisa, uporabo računala in kartic za priklic.  

 

Tudi tuji jeziki lahko predstavljajo težave nekaterim učencem z disleksijo. Za olajšanje učenja 

tujih jezikov tem učencem Reid (2002) predlaga uporabo preglednic in diagramov z večjimi 

slikami, dodajanje slik k besedilu, uporabo barv pri označitvi spola in naglasa, uporabo 

didaktičnih iger in žepnih kart za utrjevanje besedišča, združevanje poslušanja in branja, 

uporabo miselnih vzorcev, snemanje zvočnih posnetkov, manjšo količino snovi pri 

predstavitvah in uporabo različnih gradiv, več ponavljanja in utrjevanja snovi, uporabo filmov 

o deželi za vzbujanje zanimanja ter uporabo napisanih pravil in ostalih podatkov o jeziku. 

 

Pri pouku glasbene vzgoje, pri katerem lahko imajo nekateri učenci z disleksijo tudi veliko 

težav, Reid (2002) priporoča povečavo notnega zapisa v večji format in uporabo barvnega 

papirja. Poleg tega avtor svetuje še vztrajanje pri enem samem duru ob učenju molov in 

durov, uporabo tehnologije in računalniških programov pri pisanju not in skladnji ter uporabo 

barvnih oznak za note. 

 

Poleg pozornosti, ki jo mora učitelj nameniti učencem z disleksijo pri prilagajanju snovi na 

različnih predmetnih področjih, pozornosti, ki jo mora nameniti učencem z disleksijo na 

področju učnih veščin, mora biti pozoren tudi na celosten razvoj njegove osebnosti. Pri tem 

mora biti še posebej pozoren na razvoj njegove samopodobe. V nadaljevanju me je zanimala 

vloga učitelja pri spodbujanju samopodobe učencev z disleksijo v razredu. 

 

Pozitivno samospoštovanje je za učence z disleksijo lahko zelo pomembno, saj jim omogoča, 

da se bodo učinkovito spoprijeli s svojimi specifičnimi učnimi težavami in samozavestno 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Croselli; diplomsko delo 

43 

vstopali v odnose z drugimi (Lannen, 2000, v Reid, 2007). Učitelj naj poučevanje usmerja v 

izboljšanje samospoštovanja tako, da spodbuja delo v skupini, podporo vrstnikov, reševanje 

konfliktov in pohvali učenčev napredek. Za spodbujanje samospoštovanja je pomembno, da 

učitelj pri učencih poudarja njihova močna področja, npr. njihov dober govor, razumevanje, 

zaznavanje prostora ali umetniško nadarjenost (Hodge, 2000, v Miklučič, 2008). 

 

Učitelj lahko organizira tudi medsebojno pomoč ali skupinske oblike dela, pri katerih 

sodelujejo tudi učenci z disleksijo (Magajna idr., 2008). Z učencem, ki pomoč potrebuje in 

tistim, ki mu jo nudi, učitelj načrtuje pomoč, svetuje pri njenem izvajanju, se zanima o poteku 

pomoči, preverja, kako sta z njo zadovoljna oba učenca. Tudi pri izvajanju skupinskega dela 

je pomembno učiteljevo spodbujanje sodelovanja med učencem z disleksijo in ostalimi učenci 

(Reid, 2007). Dobro je,  da za učenca z disleksijo sodelovanje v skupini predstavlja pozitivno 

izkušnjo, ki mu omogoča učenje in sprejetost s strani vrstnikov (prav tam). Vrstniška podpora 

in pomoč lahko omogočata več priložnosti za vajo, podporo za pridobivanje znanja in boljši 

transfer učne snovi (Fletcher idr., 2007, v Kavkler, 2010). 

 

Ker ima učenec z disleksijo največkrat težave z branjem, je zelo pomembno, da učitelj 

spodbuja njegovo samospoštovanje in pozitivno doživljanje sebe tudi kot bralca (Magajna 

idr., 2008). Pomagati mu mora obvladati morebitno doživljanje tesnobe in nemoči, ki ga 

lahko vodi v izogibanje situacijam, povezanim z branjem in pisanjem. Spodbuja in razvija naj 

učenčevo usmerjenost v spoprijemanje s težavami in njihovo reševanje, v napredovanje. 

Poudarja tudi uporabo učenčevih močnih področji, ki jih lahko ima vsak posamezen učenec z 

disleksijo, ki lahko pomenijo prednost na izbranih poklicnih področjih (prav tam). 

 

Učitelj pa morda pri delu z učenci z disleksijo njim primerno prilagajati tudi načine in oblike 

preverjanja in ocenjevanja znanja. O tem sem v literaturi zasledila nekaj priporočil, ki jih bom 

opisala v nadaljevanju. 

 

C. Peklaj (2008) navaja, da je pri delu z učenci z disleksijo v razredu priporočljiva uporaba 

sprotnega preverjanja znanja, ki omogoča spremljanje učenčevega napredka ter povratno 

informacijo o njegovem napredku. Pri preverjanju znanja naj učitelji poleg klasičnih 

preizkusov pisnega in ustnega preverjanja znanja pri učencih z disleksijo uporabljajo tudi 

opazovalne sheme, kvize, analize napak, ocenjevalne lestvice za različne druge izdelke, na 

osnovi katerih lahko učenec izkazuje svoje znanje. Avtorica dodaja, da je izjemno pomembna 
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je sprotna povratna informacija o doseženem napredku, kajti učenci z disleksijo svojega 

napredka pogosto ne zaznajo. 

 

Pri ocenjevanju učencev z disleksijo pa P. Hogel (2000, v Mikulčič, 2008) svetuje učiteljem, 

naj napake v črkovanju ocenjujejo v skladu znanjem učencev z disleksijo. Napake je po 

njenem mnenju boljše popravljati s svinčnikom ali s črnim peresom, ne pa z rdečo barvo. Za 

učence z disleksijo je lahko spodbudna učiteljeva pozitivna kritika. Pri popravah pa svetuje, 

da je bolje, če učenec z disleksijo popravlja posamezne stavke, ne pa celotnega dela. 

 

Učitelj lahko pri poučevanju učencev z disleksijo v razredu naredi tudi nekatere napake, še 

posebej, če ima na tem področju premalo znanj. V nadaljevanju me je zanimalo, katere 

napake lahko stori učitelj pri delu z učenci z disleksijo v razredu in v kolikšni meri lahko te 

napake prispevajo k njihovemu učnemu uspehu.  

 

Napaka učitelja je lahko ta, da učencem z disleksijo ne omogoči zgodnje in učinkovite 

obravnave (Kavkler, 2010). Učenci, ki niso deležni zgodnje in učinkovite obravnave, imajo 

lahko zaradi specifičnih učnih težav iz leta v leto čedalje večje težave z avtomatizacijo branja, 

pisanja in računanja. Pri splošnih izobraževalnih predmetih ti učenci dosegajo že v osnovni 

šoli nižje ocene, kar vpliva na njihovo možnost izbire srednje šole. Ena od napak, ki jo učitelji 

lahko naredijo pri poučevanju učencev z disleksijo, je neustrezna prilagoditev procesa 

poučevanja za optimalni razvoj njihovih potencialov, učitelji pa učencem pogosto le 

prilagodijo kompleksnost nalog tako, da zmanjšajo njihovo zahtevnost (prav tam). 

 

M. Kavkler (2002) pravi, da se učitelji pri svojem delu pogosto bolj osredotočajo na potrebe 

celotnega razreda, ne pa na potrebe posameznikov, kar je za učinkovito delo z raznolikimi 

učenci nujno potrebno. Učitelji običajno lažje razumejo potrebe otrok s senzornimi 

primanjkljaji, z gibalno oviranostjo ali motnjami v duševnem razvoju, ki so bolj »vidne«, kot 

pa potrebe otrok s »skritimi«, navzven neopaznimi primanjkljaji, ki se izrazijo le ob 

posameznih dejavnostih (npr. branju, pisanju), med katere spada tudi disleksija. Namesto da 

bi učitelji prilagajali proces poučevanja za učence z vzgojno-izobraževalnimi potrebami, 

znižajo pričakovanja do posameznih učencev. J. Kruh (2011) pravi, da so učenci z disleksijo 

pri poučevanju pogosto deležni neučinkovitih prilagoditev med katerimi so npr. izpostavljanje 

pred skupino in individualno delo z njimi izven razreda. 
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Učitelj ima v razredu lahko tudi vlogo razrednika. Zanimalo me je, katere kompetence ima 

učitelj kot razrednik pri vodenju razreda in pri poučevanju učencev z disleksijo. Razrednik 

ima pomembno vlogo pri delu z učence z disleksijo, saj je v stalnem stiku z učenci, jih 

spremlja, jim daje oporo pri reševanju težav, sodeluje z njihovimi starši oz. skrbniki (Magajna 

idr., 2008). Dobro je, da z učencem z disleksijo vzpostavi pozoren, občutljiv, odprt in 

spoštljiv odnos soustvarjanja, v katerem je učenec soudeležen pri opredeljevanju težav in 

iskanju rešitev. Razrednikovo delo z oddelčno skupnostjo, v kateri se lahko tudi učenci z 

disleksijo počutijo sprejeti in udeleženi, je lahko tudi za učenca z disleksijo pomembno, saj le 

na ta način kljub težavam lahko doživlja varnost in spoštovanje s strani sošolcev in učitelja 

(prav tam). 

 

Delo učitelja z učencem z disleksijo v razredu zahteva veliko znanj in prilagajanj. V strokovni 

literaturi sem zasledila dva primera dobre poučevalne prakse za učence z disleksijo, ki ju bom 

v nadaljevanju tudi predstavila.  

 

6.3 Primeri dobre poučevanje prakse za učence z disleksijo 

 

Primera dobre poučevalne prakse, ki sta namenjena tudi učencem z disleksijo in ju bom 

podrobneje predstavila, sta petstopenjski model nudenja učne pomoči in primer v izvirnem 

delovnem projektu pomoči.  

 

Petstopenjski model nudenja učne pomoči je zasnovan na kontinuumu učnih težav, in sicer od 

lažjih do izrazitih, od specifičnih do splošnih, od enostavnih do kompleksnih, od kratkotrajnih 

do vseživljenjskih in od tistih, ki terjajo malo učne pomoči in podpore učencu, do tistih, ki jo 

terjajo veliko (Kavkler, 2008). Petstopenjski model nudenja pomoči predvideva različno 

intenzivne oblike pomoči in podpore učencem (od bolj do manj intenzivnih), in sicer pomoč 

učitelja pri samem pouku, vključevanje šolske svetovalne službe ali mobilnih specialnih 

pedagogov, individualno in skupinsko učno pomoč, pomoč zunanje specializirane ustanove in 

šele nazadnje usmerjanje v programe prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo 

(prav tam). Petstopenjski model predvideva tudi dokumentiranje in evalviranje izvajanja na 

vsakem koraku modela. Vsi dokumenti morajo biti shranjeni v učenčevi osebni mapi (prav 

tam).  
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Pri izvajanju petstopenjskega modela učne pomoči ima na prvi stopnji tega modela 

pomembno vlogo učitelj, saj lahko odkrije nekatere učence, ki kljub trudu in ustrezni pomoči 

dosegajo opazno nižje izobraževalne dosežke kot vrstniki (Kavkler, 2008). S pomočjo staršev 

skuša učitelj odkriti močna področja teh učencev, na katerih gradi pomoč, da zmanjša 

morebitne primanjkljaje. Po modelu mora v procesu poučevanja v razredu učitelj izvajati 

dobro poučevalno prakso: multisenzorno učenje, razdelitev nalog na dele, več časa nameni 

branju, več je ustnega preverjanja znanja, branja navodil, itn. Tako organizirana učna pomoč 

je za učence z lažjimi specifičnimi učnimi težavami lahko zadostna, saj lahko jim omogoči 

kompenzacijo primanjkljajev in nadaljevanje izobraževalne poti (prav tam). Če imajo učenci 

kljub tej pomoči učitelja še težave, mora proces nudenja pomoči preiti na drugo stopnjo 

modela, ki ga izvaja šolska svetovalna služba (psiholog, socialni pedagog, specialni pedagog 

itd) ali mobilni specialni pedagog (prav tam). Ta poglobi in dopolni diagnostično oceno 

močnih področji in primanjkljajev učencev, jim nudi konkretno pomoč in nasvete ter jih 

opogumlja. Če učenci tudi potem še ne napredujejo, se začne izvajati tretja stopnja modela, ki 

predvideva individualno ali skupinsko pomoč. To obliko pomoči izvaja praviloma eno uro 

tedensko učitelj, mobilni specialni pedagog ali svetovalni delavec, ki poglobi diagnostično 

oceno ter začne z bolj specifičnimi oblikami pomoči. Četrta stopnja modela predvideva 

vključitev mnenja in pomoči zunanje ustanove, npr. svetovalnega centra, posvetovalnice itd., 

ki lahko naredi bolj kompleksno diagnostično oceno in ugotovi bolj specifične potrebe 

učencev. Zunanjo ustanovo lahko šolski tim z dovoljenjem staršev tudi zaprosi za strokovno 

mnenje in priporočila za delo z učenci. Peta stopnja pa je namenjena učencem z izrazitimi 

specifičnimi učnimi težavami, morda tudi nekaterim učencem z disleksijo, ki morajo biti 

usmerjeni v prilagojen program z dodatno strokovno pomočjo. Tu so učenci deležni bolj 

specifičnih oblik dodatne strokovne pomoči in prilagoditev (prav tam). 

 

V nadaljevanju bom predstavila še primer dobre poučevalne prakse za delo z učenci z 

disleksijo, ki poteka po modelu izvirnega delovnega projekta pomoči. 

 

Tudi nekateri učenec z disleksijo lahko potrebujejo večjo pomoč in podporo, da bi premagali 

težavo, ki ji brez pomoči niso kos (Magajna idr., 2008). Namen razvojno-raziskovalnega 

projekta z imenom izvirni delovni projekt pomoči je bil analizirati, predstaviti, preveriti, 

dopolniti in razviti metode ter strategije odkrivanja in nudenja pomoči učencem z učnimi 

težavami (Kavkler in Čačinovič Vogrinčič, 2011), med katere sodijo tudi učenci z disleksijo.  
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Pomoč je v izvirnem delovnem projektu pomoči opredeljena kot proces soustvarjanja novih 

znanj in izkušenj ter boljših izidov, ki ga lahko sooblikujeta učenec in učitelj v dialogu 

(Magajna idr., 2008). Učitelj učence posluša, sliši in razume, kaj lahko znajo in kje imajo 

morda težave. Raziskuje njihovo znanje in težave z namenom ugotavljanja, kakšno pomoč 

potrebujejo učenci in na kakšen način jim učitelj pri tem lahko pomaga. V takem odnosu 

učitelj spodbudi učence, da ubesedijo morebitne težave, kot jih sami vidijo, da bi v dialogu 

raziskali uspešne poti. Učenci pri tem v učitelju prepoznavajo spoštljivega in odgovornega 

zaveznika, ki jim v šoli tako lahko omogoči dobre izkušnje za pridobivanje socialne 

kompetentnosti, podporo v razvijanju veščin za reševanje težav, dobre izkušnje z 

avtonomnostjo in izkušnjo smisla lastnega dela in življenja (prav tam). 

 

Vzpostaviti izvirni delovni projekt pomoči z učencem z učnimi težavami je lahko zahtevna 

naloga, saj je treba skleniti dogovor z vsemi udeleženimi, sodelovati z njimi, dogovoriti se za 

naloge in podpreti učence, da se odločijo za uspeh in sodelovanje pri odkrivanju značilnosti in 

posebnosti težav pri učenju (Magajna idr., 2008). Tudi nekateri učenci z disleksijo so lahko 

negotovi, neodločni, ne znajo ubesediti izbire in odločitve. Zato je naloga učitelja, da 

učencem pomagati pri vzpostavitvi in vzdrževanju občutljivega in odprtega pogovora, v 

katerem učenci doživijo skrb za njihove težave in spoštljiv odnos do njih samih (prav tam).  

 

V poglavju, ki sledi, bom natančneje opisala pomen sodelovanja učitelja s starši, sodelavci in 

strokovnjaki pri delu z učenci z disleksijo in poudarila pomen soustvarjalnega odnosa tudi za 

učinkovito delo z učenci z disleksijo.  

 

7 Pomen učiteljevega sodelovanja s sodelavci, strokovnjaki in starši učencev 

z disleksijo 

 

7.1 Sodelovanje med učitelji in starši učencev z disleksijo 

 

Učenci z disleksijo potrebujejo v šolskem obdobju največ podpore od učitelja, doma pa tudi 

od njihovih staršev, zato je pomembno, da učitelji s starši sodelujejo (Košak Babuder idr., 

2010; Magajna idr., 2008). Starši in učitelji naj bi vzpostavili kakovosten odnos, ki temelji na 

skupnih ciljih v dobrobit učenca. Odprt in spoštljiv odnos med učitelji in starši omogoča 

hitrejše identificiranje učenčevih učnih težav, hiter začetek različnih strategij pomoči v 
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šolskem in domačem okolju, nudenje kvalitetne in celostne pomoči in spremljanje napredka 

(prav tam).  

 

»Starši so otrokovi prvi učitelji, vzorniki in partnerji pri usvajanju prvih znanj in spretnosti« 

(Jereb, 2010, str. 155). Svojega otroka doživljajo celostno, najbolje poznajo njegove talente in 

šibke lastnosti. V skladu z znanjem o vzgoji, izkušnjami in občutkom za delo, si marsikateri 

od njih prizadevajo za najboljšo vzgojo svojega otroka. Še bolj aktivno vlogo svojih staršev 

potrebujejo tudi učenci z disleksijo, saj zahtevajo več razumevanja, spodbude, motivacije in 

pomoči na poti učenja samospoštovanja (prav tam). Reid, (2002) pravi, da so starši nedvomno 

tisti, ki svojega otroka najbolje poznajo in imajo po navadi največ časa za to, da se z njim 

individualno ukvarjajo. Tako lahko opazijo razlike med njim ter drugimi otroci v družini. 

Nekateri starši učencev z disleksijo ob soočanju s težavami doživljajo čustvene stiske, ki jih 

spremlja zanikanje otrokovih težav, nezaupanje do strokovnjakov, izražanje jeze, krivde, 

depresije, sovraštva, izoliranosti, sramu ipd. Po drugi strani pa starši lahko postajajo pretirano 

zaščitniški do svojih otrok (Jereb, 2010). Učitelj naj se morebitnih stisk staršev zaveda in jih 

sprejme pri delu s starši.  

 

Sodelovanje s starši je torej pomemben del učiteljevega dela in njegovih odgovornosti 

(Peklaj, 2008). Pri učiteljevem delu s starši je pomembna uporaba učinkovitih strategij 

komuniciranja, veščin aktivnega poslušanja (npr. parafraziranje, povzemanje, razjasnjevanje), 

ki pomagajo, da učitelj pridobi pomembne informacije o učencu in staršem pokaže, da ceni in 

pozna njihov trud (Peklaj, 2008). R. Lavoie (2008, v Jereb, 2010) je izpostavila načela dobre 

komunikacije učitelja s starši. Svetuje ustvarjanje partnerskega odnos, ki pomeni skupno 

sodelovanje, pri čemer ima vsak pravice in odgovornosti za doseganje skupnega cilja. 

Priporoča pozitivno naravnano komunikacijo, v kateri se bodo starši čutili povabljene k 

sodelovanju. Pri vzpostavitvi dobrega odnosa s starši avtorica učiteljem svetuje čim bolj 

pogosto komunikacijo s starši, v kateri naj učitelj zaupa svoja opažanja o otroku, sporoča 

spremembe v njegovem delovanju, pri vzpostavljanju odnosov s sošolci in na področju 

šolskih dosežkov. Učitelj naj staršem svetuje, naj bodo do učenja pozitivno naravnani, tudi če 

gre učencu učenje počasneje (prav tam). Ker ima učitelj lahko posebno težko nalogo tudi pri 

delu s starši učencev z učnimi težavami, je tem potrebno pomagati razviti realno razumevanje 

učnih težav in prilagojenih načinov poučevanja njihovega otroka. Pri tem še svetuje, naj 

učitelj starše povabi na posebna izobraževanja za starše, kjer bodo dobili priporočila za delo 

in pomoč otrokom doma. 
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Starši imajo po navadi več priložnosti in možnosti, da se ukvarjajo z njihovim otrokom kot 

učitelji. Zato lahko učitelj svetuje staršem učencev z disleksijo tudi različne načine, s katerimi 

lahko tem učencem približajo branje, pri katerem imajo nekateri morda največ težav. Med 

temi K. Topping (1996, v Reid, 2007) navaja program za branje v paru, ki vključuje starša in 

otroka, ki sočasno glasno bereta. Pravi, da tudi učencem z disleksijo v drugem, tretjem in 

četrtem razredu lahko starši še berejo, saj nekateri učenci z disleksijo, ki ne zmore 

samostojnega branja, včasih morda doživljajo jezo, žalost, občutek nezmožnosti ter negativno 

vrednotijo same sebe, ko pa jim berejo starši, prebrano vsebino lažje razumejo. Branje naj 

starši postopoma prepuščajo učencem, saj jim to omogoča osamosvajanje pri učenju branja 

(Černe, 2008). Starši naj bodo doma pozorni tudi na količino, rednost ter kakovost 

učenčevega branja. Učitelj staršem odsvetuje opozarjanje na napake med učenčevim branjem, 

saj lahko zmotijo ritem branja (prav tam). Učitelj naj tudi o obsegu domačega branja in učenja 

pogovori in posvetuje s starši. Za marsikaterega učenca z disleksijo je morda branje zahtevno, 

zato lahko učitelj staršem svetuje tudi, da je včasih pomembno pohvaliti otrokov trud 

(Čelešnik Kozamernik, 2010). 

 

Poleg tega, da učitelj ustvari sodelovalen odnos s starši učencev z disleksijo, je za učitelja 

lahko pomembno tudi, da sodeluje tudi s sodelavci in strokovnjaki. Pri teh lahko poišče 

podporo in pomoč. Pomen, ki ga ima zaradi tega za učiteljevo delo z učenci z disleksijo 

sodelovanje tudi s sodelavci in strokovnjaki, bom natančneje predstavila v nadaljevanju.  

 

7.2 Pomen sodelovanja učitelja, ki poučuje učence z disleksijo, s sodelavci in strokovnjaki 

 

Od učiteljevega izvajanja procesa poučevanja je lahko odvisna vseživljenjska uspešnost vseh 

učencev, še posebej učencev z disleksijo. Učitelj potrebuje podporo, pomoč in usposabljaje, 

če se ne čuti dovolj usposobljen za poučevanje tako raznolike populacije učencev (Kavkler, 

2010). Učitelj, ki ob poučevanju doživlja osamljenost in pomanjkanje podpore, ni uspešen. 

Učitelj ob svojem delu potrebuje ustrezno podporo in pomoč sodelavcev, po potrebi pa tudi 

drugih strokovnjakov (Košak Babuder idr., 2010). Učiteljeva podpora pri delu z učenci z 

disleksijo s strani sodelavcev, pa tudi drugih strokovnjakov (psihologa, specialno 

rehabilitacijskega pedagoga, zdravnika idr.) vpliva na njegova pozitivnejša stališča do otrok s 

specifičnimi učnimi težavami, povečuje njegovo samozavest, izboljša percepcijo in uspešnost 

pri delu (Kavkler, 2002).  
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Če učitelj potrebuje pomoč pri delu tudi z učenci z disleksijo, se lahko v šoli najprej obrne na 

šolsko svetovalno službo (Magajna idr., 2008). Če učitelj ugotovi, da so učne težave pri 

učencih take, da njegovi ukrepi in strokovno znanje ne zadoščajo, naj pripravi sklepno 

evalvacijsko oceno pomoči s pomočjo druge stopnje (drugimi individualnimi in skupinskimi 

oblikami pomoči) ter z njo seznani razrednika in šolsko svetovalno službo. Priporočljivo je 

tudi sodelovanje z drugimi učitelji, ki poučujejo učenca, npr. z učiteljem podaljšanega 

bivanja. O težavah, ki jih ima učenec, naj se učitelj pogovori tudi z razrednikom in naj je v 

stalnem stiku z njim, da mu poroča o poteku projekta pomoči in učenčevem napredku (prav 

tam).  

 

Pomembno je, da učitelj znanja in izkušnje, ki jih je pridobil pri delu tudi z učenci z 

disleksijo, deli s sodelavci (prav tam). Na srečanjih oddelčnega učiteljskega zbora naj poroča 

o dobrih in učinkovitih oblikah dela pri posameznem učencu z učnimi težavami, spodbuja naj 

strokovno izmenjavo v zvezi z delom s temi učenci, sistematsko reševanje težav, sodeluje pri 

oblikovanju politike šole na področju reševanja učnih težav, spodbuja naj raziskovanje in 

razvijanje učinkovitih oblik dela z učenci z učnimi težavami (prav tam). 

 

8 Zakonska osnova za delo z učenci z disleksijo v razredu 

 

8.1 Mednarodni dokumenti kot osnova za zakonsko ureditev disleksije v različnih državah 

 

Mednarodni dokumenti, ki so zavezujoči za države podpisnice, lahko zahtevajo določene 

spremembe na področju izobraževanja (Kavkler, 2010), saj posredno ali neposredno 

pogojujejo obravnavanje in delo tudi z učenci z učnimi težavami, med katere sodijo tudi 

učenci z disleksijo. Med te dokumente sodijo Konvencija o otrokovih pravicah, Konvencija o 

pravicah invalidov, deklaracija WD 64/2007 proti diskriminaciji in družbeni izključenosti 

otrok s specifičnimi učnimi težavami in deklaracija na 23. zasedanju konference ministrov za 

izobraževanje Sveta Evrope. 

 

Konvencija o otrokovih pravicah je prvi pravno zavezujoč mednarodni dokument, katerega 

členi in zakoni zagotavljajo osnovne potrebe otrok in možnosti razvoja potencialov (Klug, 

2005). Za področje izobraževanja sta pomembna 28. in 29. člen, ki zagotavljata pravico do 
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izobraževanja na podlagi enakih možnosti in pravico do popolnega razvoja osebnosti, 

nadarjenosti ter umskih in telesnih sposobnosti (prav tam). Na osnovi teh pravic je bilo 

Evropsko združenje za disleksijo (European Dyslexia Association, v nadaljevanju EDA) leta 

1987 ustanovljeno za podporo ljudem z disleksijo v procesu izobraževanja, socialne in 

kulturne integracije v družbo, za spodbujene sodelovanja med starši, učitelji idr. strokovnjaki, 

za spodbujanje raziskav o disleksiji itd. Z vprašalnikom iz leta 2002/2003, ki ga je sestavila 

M. Bogdanowicz v sodelovanju Saylesa, predsednika EDA, so želeli raziskati, kakšen je 

položaj otrok z disleksijo v državah članicah (prav tam). V raziskavi sta sodelovali tudi 

Slovenija in Italija.  

 

Prvi del raziskave se je nanašal na splošne zakonske pravice otrok z disleksijo, drugi del pa na 

posebne pravice teh otrok v šoli (Klug, 2005). Iz rezultatov raziskave izhaja, da so v dobri 

polovici držav (55 %) učitelji slabo ozaveščeni o disleksiji, starši pa so slabo ozaveščeni v  

75 % držav. V večini (80 %) držav so učenci z disleksijo opredeljeni kot učenci s posebnimi 

vzgojno-izobraževalnimi potrebami, v 65 % držav obstaja za to tudi zakonska podlaga. V  

60 % držav imajo otroci z disleksijo posebne pravice, od teh je 73 % takih, kjer imajo to 

zagotovljeno z zakonskimi predpisi, v 20 % držav pa so brez posebnega statusa. V 40 % držav 

so učenci z disleksijo oproščeni glasnega branja, v 40 % pa niso. V 35 % držav učenci za slab 

rokopis ne prejmejo slabe ocene, v 35 % pa tega ne upoštevajo. V 30 % držav učenci zaradi 

slabega črkovanja ne prejmejo slabe ocene, v 50 % držav pa se na težave črkovanja ne 

ozirajo. Kar v 70 % držav lahko otroci z disleksijo uporabljajo pisalni stroj ali računalnik. V 

55 % držav učencem z disleksijo ni potrebno zapisovati snovi, ampak razlago lahko snemajo 

npr. z magnetofonom. Samo v 35 % državah imajo učenci lahko testna vprašanja posneta 

namesto zapisana. Kar 75 % držav dovoljuje učencem z disleksijo podaljšan čas pri pisnem 

preverjanju znanja. V večini držav je pogoj, da je otrok opredeljen kot otrok z disleksijo, 

pisna diagnoza, ki jo postavi specialist oz. ekipa specialistov. V 50 % držav je za začetek 

procesa odločilno učiteljevo priporočilo in prav v takem odstotku se pojavlja tudi pomen 

zahteve staršev po začetku tega procesa (prav tam). Avtorja raziskave sta še ugotovila, »da 

čeprav imajo otroci z disleksijo posebne pravice, ki so zakonsko opredeljene, in tudi ustanove, 

na katere se lahko obrnejo, se v Sloveniji tako učitelji kot starši premalo zavedajo pravic, ki 

jih imajo otroci z disleksijo, ali pa učitelji svoje delo premalo prilagajajo potrebam teh otrok. 

Kljub prilagoditvam, ki jih imajo otroci z disleksijo po svetu, v večini slovenskih šol učenci 

še vedno pogosto glasno berejo pred razredom, so deležni slabše ocene na račun pisave ali 

slabega črkovanja, nimajo možnosti samo ustnega reševanja nalog, nimajo ponujene rabe 
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slovarja ali možnosti, da bi pri pisnem preverjanju poslušali vprašanja. Omogočena sta jim le 

podaljšan čas reševanja in uporaba računalnika, predvsem pri zunanjih preverjanjih znanja. 

Tako kot v drugih državah, je tudi v Sloveniji vse tisto, kar ni zakonsko predpisano, različno 

od šole do šole in predvsem odvisno od učitelja in od tega, kako dobro učitelj pozna področje 

disleksije« (Kruh, 2011, str. 16). 

 

Na mednarodni ravni je za obravnavo učencev z disleksijo pomembna še Konvencije o 

pravicah invalidov (Kavkler, 2010). Države pogodbenice morejo na podlagi 24. člena te 

konvencije zagotoviti tak izobraževalni sistem, v katerem bo posameznik lahko optimalno 

razvil svoje zmožnosti in se uspešno vključil v družbeno okolje. V ta namen morejo države 

izboljšati tudi samo usposabljanje strokovnih delavcev na vseh področjih in ravneh 

izobraževanja (prav tam).  

 

Pomemben dokument za učence z disleksijo je na mednarodni ravni tudi deklaracija WD 

64/2007 proti diskriminaciji in družbeni izključenosti otrok s specifičnimi učnimi težavami, ki 

poudarja promocijo dobre prakse, dostopnost do informacij, sistematično in zgodnje 

diagnosticiranje ter učinkovito obravnavo učencev s specifičnimi učnimi težavami (Rejouis-

Panayotopoulos, 2007, v Kavkler, 2010). Redno in specialno pedagoško pomoč in podporo za 

učence z disleksijo lahko izboljšamo z oblikovanjem učinkovitih pedagoških pristopov (prav 

tam). 

 

Hegarty (2003, v Kavkler, 2010) trdi, da izobraževanje raznolike populacije učencev zahteva 

reformo šol, ki ima kot cilj učinkovitejšo vzgojo in izobraževanje še posebej učencev s 

posebnimi potrebami. Glede izvajanja teh reform delita Dyson in Millward (2007, v Kavkler, 

2010) Zahodnoevropske države v dve skupini. V prvi skupini so države, ki so ob vključevanju 

otrok s posebnimi potrebami spreminjale specialni šolski sistem in želijo specialne 

izobraževalne programe razširiti na vse šole. V drugi skupini pa so države, ki inkluzivno 

gibanje razumejo kot potrebo po spreminjanju rednih šol in so se usmerile v reformo rednih 

šol.  

 

8.2 Zakonska ureditev za delo z učenci z disleksijo v Sloveniji 

 

Pomoč in prilagoditve v procesu izobraževanja so v Sloveniji zakonsko bolje opredeljena kot 

v drugih evropskih državah. To urejajo Zakon o osnovni šoli (1996), Zakon o usmerjanju 
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otrok s posebnimi potrebami (2000), Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2003) in 

Koncept dela »Učne težave v osnovni šoli« (2007). 

 

V Zakonu o osnovni šoli so v skupino otrok s posebnimi potrebami vključeni tudi otroci z 

specifičnimi učnimi težavami (Kavkler in Magajna, 2008), med katere sodijo tudi učenci z 

disleksijo. Namen uvrstitve tudi učencev z disleksijo med učence s posebnimi potrebami je 

povečanje zavedanja problemov in različnosti te skupine v šolskem okolju ter možnosti 

pravočasne prilagoditve in pomoči. 12. člen Zakona o osnovni šoli predvideva prilagajanje 

metod in oblik dela, dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči (prav 

tam). 

 

Po Pravilniku o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 

otrok s posebnimi potrebami (2003, 54. člen) so na podlagi kriterijev za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami kot otroci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, med katere sodijo tudi nekateri učenci z disleksijo, 

prepoznani učenci z izrazitejšimi učnimi težavami, ki so se kazale že v dosedanjem šolanju in 

jih ni bilo mogoče odpraviti kljub prilagoditvam metod in oblik dela oz. z vključevanjem v 

dopolnilni pouk in v druge oblike individualne in skupinske pomoči. Kot otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja so torej prepoznani tudi nekateri učenci z 

disleksijo, ki kljub tej pomoči pri posameznem predmetu ali več predmetih niso dosegli 

minimalnega standarda znanja, ter če njihove težave niso pogojene z vidnimi, slušnimi ali 

motoričnimi motnjami, motnjo v duševnem razvoju, emocionalnimi motnjami in neustreznimi 

okoljskimi dejavniki, lahko se pa pojavljajo skupaj z njimi. Učenci z disleksijo, ki so 

prepoznani kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, so lahko v redni 

osnovni šoli vključeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo.  

 

Pred uvedbo postopka usmerjanja tudi učencev z disleksijo je potrebno izvesti pet osnovnih 

stopenj pomoči, in sicer pomoč učitelja, pomoč šolske svetovalne službe, dodatno 

individualno in skupinsko pomoč na šoli, mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove 

(Usmerjanje otrok, 2006–2013). Če šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z izrazitejšimi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Croselli; diplomsko delo 

54 

učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči ali spremembo programa vzgoje in 

izobraževanja, saj prvi štirje koraki niso pripeljali do želenega napredka pri učencu, nastopi 

peti korak, pri katerem staršem predlagajo uvedbo postopka usmerjanja. Na podlagi Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 25. člen) z vložitvijo zahteve za začetek 

postopka usmerjanja na pristojno območno enoto Zavoda RS za šolstvo lahko začnejo 

zakoniti zastopniki (starši) tudi učencev z disleksijo postopek usmerjanja. Svetovalec Zavoda 

RS za šolstvo mora po prejemu te zahteve zaprositi šolo, ki jo učenec obiskuje, za poročilo o 

učencu in nato pa še za strokovno mnenje eno od komisij za usmerjanje (Usmerjanje otrok, 

2006–2013). Svetovalec, ki vodi postopek usmerjanja na Zavodu RS za šolstvo, lahko starše 

povabi tudi na uvodni razgovor. Na podlagi vse dokumentacije o učencu, morebitnega 

razgovora z vlagateljem in po potrebi tudi na podlagi razgovora z učencem oz. pregleda 

učenca, lahko komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju komisija) 

izdela strokovno mnenje, ki vključuje osnovne podatke o otroku, opredelitev vrste motnje, 

usmeritev v ustrezen program in ustrezno ustanovo. Po potrebi lahko strokovno mnenje 

vključuje tudi dodatno strokovno pomoč, prilagoditve prostora in opreme, spremljevalca, 

pripomočke idr. pravice, ki na podlagi zakonodaje pripadajo otroku. Svetovalec, ki vodi 

postopek usmerjanja, pošlje staršem strokovno mnenje, ki vsebuje osebne podatke. Za pomoč 

pri načrtovanju in učinkovitem delu z otrokom pa je priporočljivo, da ga dajo starši na 

vpogled tudi šoli, v katerega je otrok usmerjen. Svetovalec izda na podlagi strokovnega 

mnenja odločbo o usmeritvi (prav tam). 

 

Če se starši ne strinjajo z vsebino odločbe, lahko v 15-ih dneh po prejemu odločbe vložijo 

pisno ali ustno pritožbo na zapisnik pri pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo 

(Usmerjanje otrok, 2006–2013). Na podlagi strokovnega mnenja komisije druge stopnje za 

usmerjanje otrok s posebni potrebami Ministrstvo za šolstvo in šport vodi pritožbeni postopek 

ter izda odločbo, zoper te pa se ni več mogoče pritožiti. Z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče 

Republike Slovenije pa je možen upravni spor. Zahtevo lahko vlagatelj tudi umakne vsak čas 

med postopkom na prvi stopnji do vročitve odločbe, v času, ko teče pritožbeni rok, in tudi 

med postopkom na drugi stopnji do vročitve odločbe, če ugotovi, da otrok ne potrebuje 

odločbe o usmeritvi. To lahko stori s pisno ali ustno izjavo pri organu, ki vodi postopek. Ta 

organ ima pa nalogo, da ta postopek ustavi (prav tam). 

 

Starši lahko ob prehodu iz vrtca v šolo oz. osnovne šole v srednjo šolo podajo novo zahtevo 

za začetek postopka usmerjanja, če odločba velja do spremembe otrokove ravni 
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izobraževanja. Na podlagi strokovnega mnenja komisije lahko pristojna območna enota 

Zavoda za šolstvo izda novo odločbo (Usmerjanje otrok, 2006–2013). 

 

Tudi nekateri učenci z disleksijo, ki so v redni osnovni šoli usmerjeni v izobraževalne 

programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, so glede na vrsto in 

stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje lahko upravičeni do prilagojene organizacije, načina 

preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja in časovne razporeditve pouka (Zakonodaja 

za otroke). Zagotovljena jim je tudi dodatna strokovna pomoč, ki se lahko izvaja v posebni 

skupini glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oz. motenj v oddelku ali izven oddelka, 

lahko pa tudi individualno v oddelku ali izven oddelka. Če tega ni mogoče zagotoviti, se 

dodatno strokovno pomoč lahko nudi otroku tudi na domu in pri izvajanju te lahko sodelujejo 

tudi otrokovi starši, izvajajo pa jo lahko strokovni delavci šole ali zunanji strokovni delavci. 

Tudi učenci z disleksijo, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, se lahko ob prvi usmeritvi določi največ tri ure, ob vseh nadaljnjih 

usmeritvah pa največ dve uri tedensko dodatne strokovne pomoči ter jim je na podlagi navodil 

za prilagojeno izvajanje programov potrebno prilagoditi prostor in pripomočke (prav tam). 

 

M. Kavkler (2002) je analizirala oblike pomoči, ki jih opredeljuje Zakon o osnovni šoli 

(1996). Ugotavlja, da je stopnja prilagajanja metod in oblik dela v praksi odvisna od 

učiteljevih stališč, njegove strokovne usposobljenosti, pripravljenosti za dodatno delo, 

materialnih pogojev šole. Navaja, da je dopolnilni pouk primeren le za učence z lažjimi 

učnimi težavami, ne pa za učence s specifičnimi učnimi težavami. Pri tem se avtorica sklicuje 

na rezultate raziskave Strmčnika (1987), da je dopolnilni pouk le 50 % učinkovit, saj le 50 % 

učiteljev diferencira obseg učne snovi. Po mnenju M. Kavkler (2002) tudi učenci z disleksijo, 

ki so vključeni v dopolnilni pouk, lahko doživljajo frustracije in pogosto izostajajo. Dodaja, 

da uspešnejše izobraževanje učencem z lažjimi učnimi težavami lahko omogočajo tudi 

zakonsko opredeljene individualne in skupinske oblike pomoči, ki jih organizirajo in izvajajo 

strokovni delavci. Te oblike pomoči zahtevajo fleksibilnost učiteljev, organizacije pouka, 

pripravo ustreznega urnika, dobro komunikacijo med učiteljem in strokovnjaki. Omenjena 

avtorica je analizirala tudi učinkovitost učne pomoči, ki jo predvideva Zakon o osnovni šoli 

(1996). Pravi, da se njeno učinkovitost doseže s pozitivnimi stališči do socialnega 

vključevanja in razvoja potencialov tudi učencev z disleksijo, s sistematičnim preverjanjem 

uresničevanja zakonsko opredeljenih oblik pomoči, z razvijanjem občutka odgovornosti za 
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diferenciacijo zahtev v izobraževalnem procesu in z evalvacijo učinkovitosti učne pomoči 

posameznemu otroku. 

 

M. Kavkler (2005) ugotavlja tudi, da se kljub Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2000) poučevanje še premalo prilagaja in premalo je učnih gradiv in tehničnih 

pripomočkov zanje, hitro pa se uveljavlja dodatna strokovna pomoč. Prepočasi pa se 

poučevanje prilagaja potrebam posameznega učenca pri vseh predmetih, kar je po njenem 

mnenju odvisno od učitelja, svetovalnih delavcev, strokovnih delavcev, izvajanja evalvacije 

učinkovitosti prilagoditev in dodatne strokovne pomoči. 

 

Koncept dela »Učne težave v osnovni šoli« je uradni šolski dokument, ki ga je več let 

pripravljala strokovna skupina pri Uradu za razvoj šolstva (Magajna idr., 2008). To je prvo 

strokovno gradivo o učnih težavah na nacionalni ravni, namenjeno osnovnim šolam v 

podporo tudi pri delu z učenci z disleksijo in oblikovanju politike šole na področju 

preprečevanja in zmanjševanja učne neuspešnosti učencev (Brale Lakota in Magajna, 2008). 

Ključna novost tega koncepta je, da so v delo tudi z nekaterimi učenci z disleksijo vključeni 

pravočasno prepoznavanje, diagnostično ocenjevanje, spremljanje napredka učencev ter 

učinkovite strategije obravnave, ki se izvajajo na petstopenjskem hierarhičnem modelu, kar 

uresničujemo v soustvarjalnem odnosu strokovnih delavcev, učencev in staršev (Košak 

Babuder idr., 2010).  

 

8.3 Zakonska ureditev za delo z učenci z disleksijo v Italiji 

 

Področje disleksije in specifičnih učnih težav v Italiji ureja več zakonov, Opomba MIUR
8
 

4099/A/4 (2004), Opomba MIUR 26/A/4 (2005), Opomba MIUR 1787 (2005), Opomba MIUR 

4798 (2005), Ministrska okrožnica
9
 4674 (2007), Opomba MIUR 5744 (2009), 10. člen 

odloka predsednika Republike
10

 122/09 (2009), ki dajejo jasna navodila učiteljem tudi za delo 

z učenci z disleksijo v razredu. Po teh zakonih so predvidene tudi dopolnilne dejavnosti za 

skupine učencev istega razreda ali različnih razredov, ki so namenjene izvajanju individualnih 

posegov glede na potrebe posameznega učenca (Barbera, 2012). Zakonsko je predvideno 

                                                 

8
 Opomba MIUR – it. »Nota MIUR«; MIUR – Ministrstvo za izobraževanje, univerzo in raziskovanje. 

9
 Ministrska okrožnica – it. »CM – Circolare Ministeriale«. 

10
 Odlok predsednika republike – it. » DPR – decreto del presidente della Repubblica«. 
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spodbujanje raznolikosti in potencialov vsakogar z uporabo različnih spodbud, ki so 

namenjene doseganju učnega uspeha v spoštovanju načela integracije vseh učencev v razred 

oz. skupino, tudi učencev z disleksijo. V nekaterih zakonih (npr. Opomba MIUR 4099/A/4, 

2004) so navedene tudi značilnosti motenj in opredeljena je uporaba načinov za prilagajanje 

učnega procesa in tehnični pripomočki za pomoč učencem z učnimi težavami. Opomba MIUR 

26/A/4 (2005) določa tudi, da diagnoza strokovnjaka zadošča za prilagajanje učnega procesa 

in pripomočkov tudi nekaterim učencem z disleksijo. Učitelji morajo prilagajati delo učencem 

z disleksijo na vseh stopnjah šolanja in tudi pri končnem ocenjevanju. V Ministrski okrožnici 

4674 (2007) je tudi pojasnjeno, da so tehnični pripomočki za pomoč učencem z disleksijo 

namenjeni predvsem poučevanju v osnovnih šolah v procesu opismenjevanja. Ostala 

priporočila za pomoč in prilagajanje učnega procesa so namenjena tudi učencem nižjih in 

višjih srednjih šol. Učence ni mogoče opravičiti pisnih ocenjevanj znanja tujih jezikov, vendar 

jim je dovoljena možnost dodatnega časa za reševanje in upoštevanje predvsem vsebine pri 

ocenjevanju, ne pa izgleda (npr. čitljivosti pisave). V Opomba MIUR 5744 (2009) je 

opredeljen tudi potek zaključnega izpita za učence s specifičnimi učnimi težavami ob koncu 

nižje in višje srednje šole. Po 10. členu odloka predsednika Republike 122/09 (2009) je 

določeno tudi, da je pri preverjanju in ocenjevanju učencev z disleksijo potrebno upoštevati 

njihove značilnosti (prav tam).  

 

Za delo z učenci z disleksijo v Italiji najpomembnejši dokument, na katerega se morajo 

učitelji sklicevati, Novi predpisi o specifičnih učnih motnjah v šoli
11

 (2010, zakon št. 170 z 

dne 8. 10. 2010), ki priznava učence s specifičnimi učnimi težavami, med katere sodijo tudi 

učenci z disleksijo, in ureja predpise, ki so namenjeni zagotavljanju izobraževanja tem 

učencem (Barbera, 2012). Tudi nekateri učenci z disleksijo, ki so prepoznani kot učenci s 

specifičnimi učnimi težavami, imajo pravico do prilagoditev, didaktične fleksibilnosti in njim 

ustreznim načinom preverjanja in ocenjevanja znanja.  

 

Strokovno mnenje o tem, da ima učenec specifične učne težave, je lahko izdano šele v tretjem 

razredu osnovne šole, ko se zaključi proces učenja branja in pisanja (ob koncu drugega 

razreda) in računanja (v tretjem razredu) (Barbera, 2012). Glavni kriterij za postavitev 

                                                 

11
 Novi predpisi o specifičnih učnih težavah v šoli – it. »Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico«. 
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strokovnega mnenja o učenčevih specifičnih učnih težavah je razhajanje med intelektualnimi 

sposobnostmi in spodobnostmi branja, pisanja in računanja (prav tam).  

 

Diagnostične smernice določajo naslednje kriterije tudi za vzpostavljanje »diagnoze« 

disleksije (Barbera, 2012): 

- resnost težav: učne sposobnosti učenca morajo biti bistveno prizadete in kljub povečanju 

pomoči v šoli in doma učenec ne napreduje; 

- specifičnost težav: težave ne smejo biti posledica motenj v duševnem razvoju; raven 

učenja mora biti nižja od tiste, ki se jo predvideva glede na otrokovo starost; 

- zgoden pojav težav: težava se mora kazati že v prvih letih izobraževanja in ne šele 

kasneje; 

- izključitev zunanjih dejavnikov kot glavnih izvorov težav (npr. neredno obiskovanje 

pouka ali neustrezno izobraževanje); 

- izključitev senzornih primanjkljajev kot glavnega izvora težav. 

 

»Diagnoza« o specifičnih učnih težavah je veljavna za učenčevo celotno obdobje šolanja 

(Barbera, 2012). S prehodom z ene stopnje šolanja na drugo ni potrebno ponovno preveriti 

ustreznost usmeritve, le za šolanje na Univerzi ne sme biti starejša od treh let. V strokovnem 

mnenju, ki ga šola sprejme, morajo biti jasno zapisane oznake težav z besedami »disleksija«, 

»digrafija«, »disortografija«, »diskalkulija« ali druge ustrezne oznake za omenjene oblike 

specifičnih učnih težav (F81.0, F81.1, F81.2, F81.3). Strokovno mnenje morajo izdati 

krajevni zdravstveni organi ali pooblaščeni centri v Deželi. Učenci z disleksijo v Italiji 

opravljajo iste zaključne izpite kot ostali učenci. Imajo pa pravico do prilagoditev in uporabe 

tehničnih pripomočkov pri reševanju ter do podaljšanega časa reševanja. Izpitna komisija 

mora oblikovati ocenjevalne kriterije, pri katerih se tako pri pisnih kot pri ustnih preizkusih 

osredotočajo na ocenjevanje vsebine in ne na oblike zapisov, ki jih predvideva zaključni izpit. 

V diplomi učencev z disleksijo ne sme biti omenjen način izvajanja preizkusov (prav tam). 

 

Proces prepoznavanja in diagnosticiranja učencev z disleksijo v Italiji poteka po točno 

določenem postopku (Barbera, 2012). Na podlagi Novih predpisov o specifičnih učnih 

motnjah v šoli (2010, člen 3) se morajo pri prepoznavanju učencev z disleksijo učitelji v Italiji 

osrediniti na učenčeve sposobnosti oz. težave pri spoznavnih procesih branja, pisanja, 

računanja ipd. Če pri teh opazijo težave, morajo spodbuditi aktivnosti, ki bodo učencu 

pomagale pri premagovanju teh težav. V primeru, da se kljub pomoči te težave še nadaljujejo, 
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je potrebno družinam otrok svetovati obisk pri specialistu, ki lahko diagnosticira učenčeve 

težave. Diagnozo lahko izvede le skupina izvedenih strokovnjakov iz javnih ustanov in 

ustanov, ki jih pooblašča Dežela. Nato mora družina učenca peljati k osebnemu zdravniku ali 

pediatru po napotnico za pregled, ki ga zahtevajo Novi predpisi o specifičnih učnih motnjah v 

šoli (2010, člen 3). Če strokovnjak na tem pregledu potrdi učenčevo specifično učno težavo, 

postavi »dokončno« diagnozo, ki jo prejme šolski urad. Nato učitelji in starši oz. skrbniki 

otroka sestavijo osebni učni načrt za učenca (it. Piano Didattico Personalizzato – PDP), ki ga 

je potrebno v času učenčevega šolanja spremljati in po potrebi spreminjati. Osebni učni načrt 

mora vsebovati osebne podatke učenca, vrsto specifične učne težave, individualizirane učne 

dejavnosti, prilagojene učne dejavnosti, uporabljene načine prilagajanja učnega procesa za 

kompenzacijo težav, uporabljene tehnične pripomočke za kompenzacijo težav in prilagojen 

način preverjanja in ocenjevanja znanja. Z osebnim učnim načrtom morajo s podpisom 

soglašati tudi starši učenca, ki imajo pravico do enega izvoda. Starši se lahko tudi odločijo, da 

težave otrok ne bodo razkrite pred razredom, ali celo zavrnejo sprejem osebnega učnega 

načrta. V tem primeru morajo predložiti pisno izjavo, s katero prevzemajo odgovornost v 

primeru šolskega neuspeha otroka. Osebni dokument je shranjen v otrokovi osebni datoteki in 

ta učenca spremlja do državnega izpita ob zaključku šolanja. Ob potrebi je v dokument 

dovoljeno vnašati spremembe. O tem, da ima učenec disleksijo, morajo biti obveščeni vsi 

razredni učitelji, ki se morajo držati prilagoditev predvidenih od osebnega učnega načrta in 

spoštovati varovanje osebnih podatkov in zaupnost (prav tam). Nekateri učenci z disleksijo, ki 

imajo le diagnozo o specifičnih učnih težavah, nimajo pravice imeti dodatnega učitelja, saj so 

dodatnega učitelja upravičeni le učenci z disleksijo, ki morda imajo poleg te specifične učne 

težave še »klinično potrdilo«, v katerem so navedeni tudi drugi fizični, psihični, socialni in/ali 

čustveni primanjkljaji (prav tam). 

 

Osebni učni načrt je za nekatere učence z disleksijo, ki so prepoznani kot učenci s 

specifičnimi učnimi težavami, obvezen dokument, v katerem je zabeležen seznam ukrepov 

kompenzacije na različnih učnih področjih in način preverjanja ter ocenjevanja znanja, ki jih 

mora učitelj upoštevati (Barbera, 2012).  

 

Novi predpisi o specifičnih učnih motnjah v šoli (2010, člen 5) za učence z disleksijo 

predvidevajo individualizirano in prilagojeno poučevanje (Barbera, 2012). Individualizirano 

poučevanje predpostavlja uravnavanje poučevanja, časa, pripomočkov na podlagi značilnosti 

učenca za izboljšanje nekaterih sposobnosti in pridobitev specifičnih spretnosti. Prilagojeno 
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poučevanje učencev z disleksijo predvideva tudi usmerjanje didaktičnih ponudb in metod dela 

glede na učenčevo specifično izobraževalne potrebe in potrebe celotnega razreda. Novi 

predpisi o specifičnih učnih motnjah v šoli (2010, člen 5) predvidevajo še prilagojen način 

preverjanja znanja, pri katerem je potrebno upoštevati, da se učenci z disleksijo zlahka 

utrudijo, in prilagojen način ocenjevanja znanja, pri katerem je pa treba upoštevati značilnosti 

disleksije, začetno stanje, dosežene cilje in nagrajevanje učenčevega napredka in 

prizadevanja. Preizkuse, s katerimi učitelj ocenjuje znanje, je treba prilagoditi tudi vsakemu 

učencu z disleksijo posebej. Barbera (2012) svetuje, da so za te učence lahko primernejša 

vprašanja izbirnega tipa, vprašanja s trditvami – drži/ne drži, testi s povečano pisavo, digitalna 

oblika preverjanja, ipd. Preizkuse znanja mora učitelj v razredu učencem z disleksijo glasno 

prebrati. Tudi učencu z disleksijo mora dati na razpolago več časa za reševanje ali pa 

zmanjšati število nalog. Učitelj ne sme ocenjevati urejenosti in pisave, osrediniti se mora na 

vsebino odgovorov. Ustna ocenjevanja znanja morajo biti v naprej določena. Namesto pisnega 

naj se učitelj poslužuje ustnega ocenjevanja znanja. Tudi učencem z disleksijo mora dovoliti, 

da med ocenjevanjem uporabljajo učne pripomočke, kot so npr. miselni vzorci ali tabele. Pri 

ocenjevanju mora učitelj upoštevati otrokov napredek, trud, pridobljen znanja in uporabljene 

strategije (prav tam). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

9 Opredelitev problema 

 

Vloga učitelja pri delu z učenci, ki imajo disleksijo, je pomembna, saj učencem prilagaja 

načine dela tako, da kljub težavam lahko pokažejo svoje znanje. Z dobrim odnosom in 

sprejemanjem učenca pa lahko zmanjša tudi negativen odnos in predsodke, ki jih drugi učenci 

lahko imajo do učencev z disleksijo. Razvoj dobre poučevalne prakse je najbolj odvisen od 

sposobnosti učiteljevega spopadanja z razlikami med učenci, sposobnosti reševanja različnih 

problemov, učiteljevih stališč do učencev z učnimi težavami, učiteljevih veščin, znanj, 

pedagoških pristopov ter podpore, ki jo daje učitelju šola (Kruh, 2011). Po drugi strani pa je 

kakovost učiteljevega dela z učenci z disleksijo odvisna tudi od strokovnega znanja o 

disleksiji in poznavanja pravic, ter od načina prilagoditve dela učencem, ki imajo težave na 

področju branja, pisanja in pravopisa. 

 

Pomembno je, da se učitelji sprašujejo o sposobnosti prepoznavanja znakov disleksije, ki 

vpliva na njihov pristop do učencev s to specifično učno težavo. Za njeno prepoznavanje je 

potrebno imeti znanje o tej tematiki, ki je učiteljem lahko opora v izbiri primernih metod 

prilagajanja pouka učencem z disleksijo. Poleg tega pa je pomembno, da se učitelji zavedajo 

odnosa, ki ga vzpostavijo z učencem z disleksijo, odgovornosti za delo s tem učencem ter da 

poznajo zakonske predpise za delo z učencem z disleksijo v razredu. Zato sem se omenjene 

problematike lotila tudi v svoji diplomski raziskavi, katere namen je bil ugotoviti, kako 

učitelji razumejo disleksijo in kakšne izkušnje imajo pri poučevanju učencev z disleksijo. 

  

10 Cilj raziskave 

 

Cilj diplomske raziskave je bil ugotoviti, kakšne izkušnje imajo učitelji iz Slovenije in 

zamejstva z učenci z disleksijo, kako učitelji razumejo disleksijo in kako jo prepoznavajo, kje 

so pridobili znanja o disleksiji, na kakšen način bi prilagodili delo z učenci z disleksijo v 

razredu in kako razumejo zakonsko predpisane prilagoditve dela, ki v njihovi državi veljajo 

pri delu z učenci z disleksijo v razredu. Ugotoviti sem želela tudi, ali se učitelji iz Slovenije in 

zamejstva razlikujejo v posameznih izkušnjah z disleksijo in v njenem razumevanju. 
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11 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Izkušnje in spoznanja učiteljev iz Slovenije in zamejstva o disleksiji in njeno prepoznavanje 

 

1. Kakšne izkušnje in spoznanja imajo učitelji iz Slovenije in zamejstva o disleksiji? 

 

H1: Učitelji nižjih razredov pogosteje sami prepoznajo znake disleksije kot učitelji višjih 

razredov. 

 

H2: Večini učiteljev iz Slovenije in zamejstva ne bi bilo težko poučevati učenca z disleksijo. 

 

Pridobivanje znanja o disleksiji učiteljev iz Slovenije in zamejstva 

 

2. Ali so učitelji iz Slovenije in zamejstva v času študija in/ali na izobraževanjih pridobili 

znanje o disleksiji in kaj to znanje vključuje? 

 

H3: V času študija so več znanja o disleksiji pridobili učitelji nižjih razredov kot učitelji 

višjih razredov. 

 

Prilagajanje dela in odnosa učiteljev iz Slovenije in zamejstva do učencev z disleksijo v 

razredu  

 

3. Ali učitelji iz Slovenije in zamejstva prilagajajo/bi prilagajali/so prilagajali delo učencem z 

disleksijo? 

 

H4: Učitelji iz Slovenije se pomembno razlikujejo v pogostosti prilagajanja dela učencem z 

disleksijo od učiteljev iz zamejstva. 

 

H5: Učitelji nižjih razredov se pomembno razlikujejo v pogostosti prilagajanja dela učencem 

z disleksijo od učiteljev višjih razredov. 

 

4. Ali imajo/bi imeli/so imeli učitelji iz Slovenije in zamejstva drugačen odnos do učencev z 

disleksijo kot do učencev brez disleksije? 
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Učiteljevo prepoznavanje odgovornosti in predpisov za delo z učenci z disleksijo 

 

5. Kdo je po mnenju učiteljev iz Slovenije in zamejstva odgovoren za delo z učenci z 

disleksijo? 

6. Ali učitelji iz Slovenije in zamejstva poznajo prilagoditve za delo z učenci z disleksijo v 

svoji državi? 

7. Kdo je učitelje iz Slovenije in zamejstva seznanil s prilagoditvami za delo z učenci z 

disleksijo v svoji državi? 
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12 Raziskovalna metoda 

 

12.1 Vzorec 

 

V raziskavi je sodelovalo 88 učiteljev iz štirih t. i. osnovnih šol in ene t. i. nižje srednje šole s 

slovenskim učnim jezikom v Italiji ter dveh osnovnih šol iz Slovenije
12

. Med njimi je bilo  

35 učiteljev nižjih razredov in 8 učiteljev višjih razredov iz osnovnih šol iz Slovenije ter  

38 učiteljev nižjih razredov in 7 učiteljev višjih razredov iz zamejstva. Vzorec anketiranih 

učiteljev iz Slovenije in zamejstva bom natančneje prikazala v Preglednici 1. 

 

Preglednica 1: Število in delež anketiranih učiteljev glede na stopnjo poučevanja  

 
Učitelji iz Slovenije Učitelji iz zamejstva  Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) 

Učitelji nižjih razredov 35 81,4 38 84,4 73 83,0 

Učitelji višjih razredov 8 18,6 7 15,6 15 17,0 

Skupaj 43 100 45 100 88 100 

 

Med vsemi anketiranimi učitelji višjih razredov so 4 učitelji navedli, da poučujejo 

slovenščino, 2 likovno vzgojo, 1 matematiko, 1 angleščino, 1 zgodovino, 1 geografijo,  

1 naravoslovje, 1 glasbeno vzgojo, 3 pa niso označili, kateri predmet poučujejo.  

                                                 

12
 V osnovnih šolah v Sloveniji učenci od 1. do 5. razreda obiskujejo t. i. razredno stopnjo, učenci od 6. do 9. 

razreda pa t. i. predmetno stopnjo. Za razliko od njih so učenci v zamejskih osnovnih šolah v Italiji, v katerih je 

učni jezik slovenščina, šolski sistem pa italijanski, od 1. so 5. razreda vključeni v t. i. petletno osnovno šolo, nato 

pa izobraževanje nadaljujejo na t. i. triletni nižji srednji šoli. Mladostnike, ki se šolajo v zamejskih nižjih srednjih 

šolah, imenujejo dijaki, vendar sem jih zaradi lažje primerjave v raziskavo vseh vključenih skupin otrok in 

mladostnikov iz osnovnih šol iz Slovenije in zamejstva enotno imenovala »učenci«. Prav tako sem terminološko 

poenostavitev zaradi lažje razumljivosti besedila naredila tudi pri poimenovanju »učiteljev«, ki poučujejo v 

Sloveniji in zamejstvu. V zamejstvu učitelje, ki poučujejo učence v prvih petih razredih, imenujejo »učitelji«, 

tiste, ki poučujejo v triletni nižji srednji šoli, pa »profesorji«. V diplomskem delu sem »učitelje« iz zamejstva iz 

prvih petih razredov in učitelje razrednega pouka iz osnovnih šol iz Slovenije imenovala »učitelji nižjih 

razredov«, profesorje nižjih srednjih šol iz zamejstva in učitelje predmetne stopnje iz osnovnih šol iz Slovenije 

pa »učitelji višjih razredov«.  
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Glede na spol je vzorec sestavljajo 75 učiteljic (41 iz Slovenije in 34 iz zamejstva) in  

13 učiteljev (2 iz Slovenije in 11 iz zamejstva). Podrobnejšo analiza vzorca glede na spol sem 

prikazala v Preglednici 2. 

 

Preglednica 2: Število anketiranih učiteljev glede na spol 

 
Učitelji iz Slovenije Učitelji iz zamejstva Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) 

Moški 2 4,7 11 24,4 13 14,8 

Ženski 41 95,3 34 75,6 75 85,2 

Skupaj 43 100 45 100 88 100 

 

Glede na stopnjo izobrazbe je v raziskavi sodelovalo največ učiteljev (41) z visokošolsko 

(učitelji iz Slovenije) oz. univerzitetno izobrazbo (učitelji iz zamejstva). V vzorec je bilo 

vključenih 19 učiteljev z dokončano srednješolsko izobrazbo (učitelji iz Slovenije) oz. višjo 

srednjo in poklicno šolo (učitelji iz zamejstva) ter 16 učiteljev z višješolsko (učitelji iz 

Slovenije) oz. z visokim izobraževanjem in višjo poklicno šolo (učitelji iz zamejstva). 

Najmanj učiteljev pa je dokončalo specializacijo, magisterij ali doktorat, in sicer  

12 sodelujočih. Podrobnejši opis vzorca glede na stopnjo izobrazbe sem prikazala v 

Preglednici 3. 

 

Preglednica 3: Število učiteljev glede na stopnjo dokončane izobrazbe 

 
Učitelji iz Slovenije Učitelji iz zamejstva Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) 

srednja šola oz. višja srednja in poklicna 

šola 
3 7,0 16 35,6 19 21,6 

višja šola oz. visoko izobraževanje in 

višja poklicna šola 
6 14,0 10 22,2 16 18,2 

visoka šola oz. univerzitetna izobrazba 28 65,1 13 28,9 41 46,6 

specializacija, magisterij, doktorat 6 14,0 6 13,3 12 13,6 

Skupaj 43 100,0 45 100,0 88 100 
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Glede na delovno dobo je v raziskavi sodelovalo 16 učiteljev novincev z največ štirimi leti 

delovne dobe ter 71 učiteljev ekspertov z najmanj petimi leti delovne dobe
13

. Ena učiteljica iz 

Slovenije podatka o delovni dobi ni označila. Podrobnejši opis vzorca glede na delovno dobo 

sem prikazala v Preglednici 4. 

 

Preglednica 4: Število anketiranih učiteljev glede na delovno dobo 

Učitelji 
Učitelji iz Slovenije Učitelji iz zamejstva Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) 

Novinci, začetniki oz. usposobljeni 11 26,2 5 11,1 16 18,4 

Uspešni oz. eksperti 31 73,8 40 88,9 71 81,6 

Skupaj 43 100,0 45 100,0 87 100,0 

 

Med vsemi vključenimi učitelji jih je 59 izpolnilo pisni anketni vprašalnik, 29 vprašalnikov pa 

sem pridobila na osnovi elektronske različice vprašalnika, objavljenega na spletni strani 

www.1ka.si, na zidu skupine »Razredni pouk« in »Mladi učitelj« na spletni strani Facebook 

ter na forumu spletne strani http://www.priprave.net.
14

 

 

12.2 Opis pripomočka za zbiranje podatkov 

 

Za pridobivanje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila sama (glej 

Prilogo). V uvodnem delu sem se učiteljem predstavila in opisala namen vprašalnika, 

zagotovila anonimnost podatkov in se zahvalila za sodelovanje. Napisala sem tudi kratko 

opredelitev disleksije. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz uvodnega dela in štirih 

vsebinskih sklopov. 

 

Uvodni del je zajemal splošne podatke o učiteljih: spol, čas opravljanja učiteljskega poklica, 

državo poučevanja, stopnjo poučevanja in stopnjo dokončane izobrazbe. V prvem vsebinskem 

sklopu sem učitelje vprašala, ali imajo izkušnje z učenci ali drugimi osebami z disleksijo in če 

                                                 

13
 Po opredelitvi Berlinerja (1988, 1992, v Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof in Bizjak, 2006) sodijo v skupino 

novincev (ali začetnikov oz. usposobljenih učiteljev) učitelji s štirimi in manj let delovne dobe, v skupino 

učiteljev ekspertov (ali uspešnih učiteljev) pa sodijo učitelji s petimi ali več leti delovne dobe. 

14
 Elektronsko obliko vprašalnika je začelo izpolnjevati 118 učiteljev, med katerimi je bilo le 29 vprašalnikov 

izpolnjenih tako, da sem jih lahko vključila v raziskavo (vsebovali so najmanj 90 % odgovorov). 

http://www.1ka.si/
http://www.priprave.net/
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jih imajo, kakšne so. Prav tako me je zanimalo, ali bi v razredu prepoznali učenca z disleksijo 

in če bi ga, na osnovi česa bi predpostavili, da ima disleksijo. Učitelji so odgovarjali na 

vprašanje, ali bi bilo učiteljem težko poučevati učenca z disleksijo in zakaj. V drugem 

vsebinskem sklopu vprašalnika sem zastavila vprašanja o pridobivanju znanj o disleksiji. 

Zanimalo me je, ali so učitelji znanja o disleksiji pridobili v času izobraževanja za njihov 

poklic in/ali na izobraževanjih. V tretjem sklopu sem zastavila vprašanja o prilagajanju dela 

učencem z disleksijo v razredu. Učitelji so odgovarjali na vprašanje, če imajo/so imeli/bi imeli 

v razredu učenca z disleksijo, ali zanj prilagajajo/so prilagajali/bi prilagajali načine 

poučevanja, na kakšne načine oz. zakaj načinov poučevanja ne prilagajajo/niso prilagajali/ne 

bi prilagajali. Zanimalo me je tudi, če imajo/so imeli/bi imeli do učenca z disleksijo v razredu 

drugačen odnos kot do ostalih, kakšen je/je bil/bi bil njihov odnos oz. zakaj do učenca 

nimajo/niso imeli/ne bi imeli drugačnega odnosa kot z ostalimi. V četrtem sklopu sem 

prepoznavanje odgovornosti in predpisov za delo z učenci z disleksijo ugotavljala tako, da 

sem učitelje vprašala, kdo je po njihovem mnenju najbolj odgovoren za delo s temi, če so 

seznanjeni s prilagoditvami, ki jih imajo učenci z disleksijo v šolskem sistemu v njihovi 

državi in kdo jih je o tem seznanil. V vprašalniku sem uporabila vprašanja odprtega in 

zaprtega tipa.  

 

12.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Pred zbiranjem podatkov sem se najprej sestala z ravnateljicama, ki vodita šoli, na katerih 

sem izvedla raziskavo. Seznanila sem ju z vsemi podrobnostmi raziskave. Po njunem soglasju 

sem vprašalnike razdelila učiteljem in tudi njih seznanila o namenu raziskave. Na posameznih 

šolah je zbiranje potekalo nekoliko drugače, odvisno od tega, kako sem se dogovorila s 

tamkajšnjo ravnateljico oz. vodjo šole. Na nekaterih šolah sem učitelje obiskala med 

tedenskim načrtovanjem, tako da so učitelji vprašalnike rešili takoj in mi jih oddali. Na drugih 

šolah je moje vprašalnike razdelila ravnateljica, jih izpolnjene zbrala, jaz pa sem jih prevzela 

po tednu dni. Na eni šoli sem za zbiranje vprašalnikov prosila vodjo šole, ki jih je posredovala 

kolegicam, po približno tednu dni pa sem jih izpolnjene prevzela. 

 

Vprašalnik sem s pomočjo orodja za izdelavo anket na spletni strani www.1ka.si oblikovala 

tudi v spletno obliko, povezavo do vprašalnika sem objavila tudi na zid skupine »Razredni 

pouk« in »Mladi učitelj« na spletni strani Facebook ter na forum spletne strani 

http://www.1ka.si/
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http://www.priprave.net. Čas za izpolnjevanje spletnih vprašalnikov je bil približno mesec 

dni. 

 

12.4 Opis postopka obdelave podatkov 

 

Pridobljene podatke sem vnesla in jih statistično obdelala v SPSS-programu 20.0. Za 

vprašanja zaprtega tipa sem izračunala opisne statistike (frekvence in odstotke). Odgovore na 

vprašanja odprtega tipa sem kvalitativno analizirala. Pri preverjanju pomembnih razlik med 

skupinami udeležencev sem uporabila »hi-kvadrat preizkus« za neodvisne vzorce. 

 

13 Rezultati in interpretacija rezultatov 

 

Vprašalnik je bil sestavljen iz različnih vsebinskih sklopov, dobljene rezultate pa bom 

prikazala znotraj naslednjih podpoglavij: (1) izkušnje učiteljev z disleksijo in njenim 

prepoznavanjem, (2) pridobivanje znanja o disleksiji, (3) prilagajanje dela v učencem oz. 

dijakom z disleksijo v razredu ter (4) prepoznavanje odgovornosti in predpisov za delo z 

učenci oz. dijaki z disleksijo. Rezultate bom prikazala skozi pogostost in deleže odgovorov 

učiteljev na posamezna vprašanja iz vprašalnika, odgovorila bom na raziskovalna vprašanja in 

na podlagi statističnih izračunov sprejela oz. zavrnila hipoteze, ki sem si jih zastavila. 

 

13.1 Izkušnje in spoznanja učiteljev iz Slovenije in zamejstva o disleksiji in njeno 

prepoznavanje 

 

V prvem delu raziskave sem na raziskovalno vprašanje Kakšne izkušnje in spoznanja imajo 

učitelji iz Slovenije in zamejstva o disleksiji? skušala odgovoriti na podlagi analize odgovorov 

učiteljev na vprašanja iz sklopa vprašanj, ki sem jih zastavila znotraj vsebinskega sklopa Moje 

izkušnje z disleksijo in njeno prepoznavanje (glej vprašalnik za učitelje v Prilogi). Pri tem sem 

učitelje vprašala o številu učencev z disleksijo, ki jih poučujejo/so jih poučevali ter o 

spoznanjih, ki so jih na osnovi poučevanja pridobili o disleksiji. V tem sklopu sem učiteljem 

zastavila tudi vprašanje, če poznajo osebo, ki ni (bila) njihov učenec in ima disleksijo, v 

katerem odnosu so si to osebo ter kakšna spoznanja o disleksiji so pridobili na osnovi 

poznavanja te osebe. Poleg tega me je zanimalo še, če bi pri učencu v razredu sami prepoznali 

znake disleksije. Na podlagi primerjave odgovorov učiteljev nižjih in odgovorov učiteljev 

http://www.priprave.net/
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višjih razredov na to vprašanje sem z uporabo »hi-kvadrat preizkusa« preverjala tudi hipotezo 

Učitelji nižjih razredov pogosteje sami prepoznajo znake disleksije kot učitelji višjih razredov 

(prva hipoteza). Nazadnje me je zanimalo še, če bi bilo učiteljem težko poučevati učenca z 

disleksijo. Na podlagi vsebinske analize in pogostosti odgovorov učiteljev na to vprašanje pa 

sem preverjala hipotezo Večini učiteljev iz Slovenije in zamejstva ne bi bilo težko poučevati 

učenca z disleksijo (druga hipoteza). V nadaljevanju bom omenjene rezultate prikazala in 

analizirala. 

 

V raziskavi diplomskega dela me je najprej zanimalo, kolikšno število učencev z disleksijo so 

poučevali učitelji. 

 

13.1.1 Število učencev z disleksijo, ki so jih učitelji poučevali 

 

Z namenom ugotavljanja števila učencev z disleksijo, ki so jih poučevali učitelji iz Slovenije 

in zamejstva, sem udeležencem zastavila vprašanje: Koliko učencev ali učenk, ki imajo 

disleksijo, ste poučevali/poučujete? Rezultate odgovorov na vprašanje sem natančneje 

prikazala v Preglednici 5. 

 

Preglednica 5: Pogostost odgovorov učiteljev na vprašanje: Koliko učencev ali učenk, ki imajo 

disleksijo, ste poučevali/poučujete?  

 
Učitelji iz Slovenije Učitelji iz zamejstva  Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) 

Nobenega 16 37,2 2 4,4 18 20,5 

Enega 9 20,9 9 20,2 18 20,5 

Več kot enega 18 41,9 34 75,6 52 59,1 

Skupaj 43 100,0 45 100,0 88 100 

 

Iz rezultatov, prikazanih v Preglednici 5 je razvidno, da je največ učiteljev iz Slovenije in 

zamejstva poučevalo več kot enega učenca z disleksijo, manj učiteljev pa je poučevalo enega 

ali nobenega učenca z disleksijo. Iz rezultatov je razvidno, da je večina (približno 80 %) 

anketiranih učiteljev imela izkušnje z vsaj enim učencem z disleksijo, kar me ni presenetilo, 

saj pogostost disleksije v svetovni šolski populaciji znaša okoli 10 % (Salter in Smythe, 1997, 
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v Magajna, 2010a), zato je pričakovano, da bo v vsakem razredu vsaj kakšen učenec z 

disleksijo. 

 

Med dobljenimi rezultati pa se mi zdi zanimivo izpostaviti, da sta med vsemi učitelji iz 

zamejstva samo 2 navedla, da nista imela izkušenj z učencem z disleksijo, med učitelji iz 

Slovenije pa jih kar 16 ni poučevalo nobenega učenca z disleksijo, od teh kar 15 učiteljev iz 

nižjih razredov. Vprašala sem se, če je morda razlog, da imajo učitelji iz Slovenije manj 

izkušenj z učenci z disleksijo, krajša delovna doba. Zato sem analizirala, koliko let delovne 

dobe imajo razredni učitelji v Sloveniji, ki so navedli, da niso poučevali nobenega učenca z 

disleksijo. Rezultat me je še toliko bolj presenetil, ker je bilo med temi 9 takih, ki imajo več 

kot pet let izkušenj na področju poučevanja, le 5 učiteljev pa z 4 ali manj leti izkušenj na 

področju poučevanja (ena učiteljica, ki ni poučevala nobenega učenca z disleksijo, pa ni 

označila, koliko let poučuje). Zato sem ta razlog izključila.  

 

Razlog, zakaj imajo učitelji iz zamejstva bolj pogosto izkušnje z učenci z disleksijo kot 

njihovi kolegi iz Slovenije, je morda v dejstvu, da tudi učitelji nižjih razredov iz zamejstva 

večkrat ne poučujejo samo v enem oddelku, ampak v več oddelkih in/ali razredih, zato vsako 

leto vsak posamezni učitelj poučuje večje število učencev. Verjetnost, da bo med temi tudi 

učenec z disleksijo, je zaradi tega pri učiteljih iz zamejstva večja. V Sloveniji pa učitelji nižjih 

razredov (razredni učitelji) pogosto poučujejo isto generacijo učencev tako, da jih 

»spremljajo« npr. iz prvega v drugi ali celo tretji razred, iz četrtega v peti razred, kar pomeni, 

da bodo v razredu imeli redkeje priložnost prepoznati učenca z disleksijo, kot če bi vsako leto 

poučevali nov razred. To sklepanje pa mi potrjuje tudi podatek, da je od osmih učiteljev višjih 

razredov iz Slovenije (predmetni učitelji) kar sedem označilo, da je poučevalo več kot enega 

učenca z disleksijo, le en učitelj pa ni še poučeval učenca z disleksijo. Učitelji višjih razredov 

iz Slovenije in zamejstva vsako leto poučujejo v več razredih in/ali oddelkih zato je 

verjetnost, da bo ravno med učenci, ki jih poučujejo, učenec z disleksijo, večja.  

 

Podatek o točnem številu učencev z disleksijo, ki so jih poučevali učitelji, ki so poučevali več 

kot enega učenca s to specifično učno težavo, sem natančneje prikazala v Preglednici 6. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Croselli; diplomsko delo 

71 

Preglednica 6: Število učencev z disleksijo, ki so ga navedli učitelji, če so poučevali »več kot 

enega« učenca z disleksijo 

Število učencev z disleksijo 
Učitelji iz Slovenije in zamejstva 

F F(%) 

2 10 25,0 

3 12 30,0 

4 7 17,5 

5 4 10,0 

6 4 10,0 

7 1 2,5 

9 2 5,0 

Skupaj 40 100,0 

 

Iz preglednice je razvidno, da je največ učiteljev iz Slovenije in zamejstva poučevalo tri 

učence z disleksijo, sledili so učitelji, ki so poučevali dva učenca z disleksijo, najmanj 

učiteljev pa je navedlo, da je poučevalo sedem učencev z disleksijo. Učitelji iz Slovenije in 

zamejstva, ki so navedli točen podatek o številu učencev z disleksijo, ki so jih poučevali, so 

torej v povprečju poučevali 4 učence z disleksijo. 

 

V raziskavi diplomskega dela me je zanimalo, kakšna spoznanja o disleksiji, ki so pridobili 

učitelji na osnovi poučevanja učenca/učencev z disleksijo. Podrobnejšo analizo rezultatov 

bom nadaljevanju tudi predstavila. 

 

13.1.2 Spoznanja učiteljev o disleksiji, pridobljena na osnovi poučevanja učenca z disleksijo 

 

Vprašanje Kakšna spoznanja ste na osnovi poučevanja pridobili o disleksiji? je bilo 

namenjeno učiteljem iz Slovenije in zamejstva, ki so poučevali vsaj enega učenca z disleksijo. 

Rezultate odgovorov učiteljev sem glede na njihovo vsebino združila v naslednje kategorije 

spoznanj: (1) prilagajanje načina dela učencem z disleksijo, (2) splošna znanja o disleksiji in 

načinu prepoznavanja disleksije pri učencih, (3) težave učencev z disleksijo pri usvajanju 

posameznih šolskih veščin, (4) težave učencev z disleksijo na področju kognitivnega 

delovanja, (5) odnos staršev učencev z disleksijo do otrokove težave in šole ter (6) drugo. 

Vsako posamezno kategorijo bom v nadaljevanju natančneje opredelila. 
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V kategorijo (1) prilagajanje načina dela učencem z disleksijo sem uvrščala odgovore 

učiteljev, ki so se nanašali na: individualizacijo, prilagajanje in diferenciacijo poučevanja, 

preverjanja in ocenjevanja znanja; uporabo prilagojenih metod dela; razvijanje specifičnih 

strategij poučevanja in uporabo specifičnih vaj; prilagajanje načina zastavljanja vprašanj 

(izbirni ali dopolnjevalni tip vprašanj); uporabo krajših besedil kot jih uporabljajo ostali 

učenci; podaljšan čas reševanja nalog in pomoč pri razumevanju nalog; več ustnih oblik 

preverjanja in ocenjevanja znanja; več utrjevanja snovi in dodatnega dela; večjo potrpežljivost 

pri odnosu do teh učencev, spodbujanje in večja pozornost do teh učencev pri njihovem delu 

med poukom; težave pri prilagajanju dela z učenci z disleksijo.  

 

V kategorijo (2) splošna znanja o disleksiji in načinu prepoznavanja disleksije pri učencih 

sodijo odgovori učiteljev, v katerih so navedli: načine in težave pri prepoznavanju, 

identifikaciji in razumevanju pojava disleksije pri učencih; splošna spoznanja o značilnostih 

učencev z disleksijo; spoznanje, da se disleksija pri učencih pogosto pojavlja; vpliv disleksije 

na različna področja posameznikovega delovanja.  

 

V kategorijo (3) težave učencev z disleksijo pri usvajanju posameznih šolskih veščin sem 

uvrstila odgovore učiteljev, ki so se nanašali na: težave pri branju učencev z disleksijo – bolj 

počasno in zatikajoče branje, spuščanje in  zamenjava črk, zavračanje branja, težave branja na 

črno beli podlagi; težave pri pisanju – zamenjevanje in/ali spuščanje črk ter težave pri 

prepisovanju besedila s table; težave pri učenju poštevanke; težave pri zapisovanju besed v 

tujem jeziku.  

 

V kategorijo (4) težave učencev z disleksijo na področju kognitivnega delovanja sem uvrstila 

odgovore učiteljev, ki so se nanašali na: težave s koncentracijo pri delu; težave s fino in grobo 

motoriko; težave pri usvajanju posameznih kognitivnih veščin; počasnost pri delu; drugačen 

način razmišljanja, pri katerem omenjajo drugačen način povezovanja pojmov, drugačne ideje 

in privilegiranje vizualnega spoznavnega stila. 

 

V kategorijo (5) odnos staršev učencev z disleksijo do otrokove težave in šole sem uvrstila 

odgovore učiteljev, ki so se nanašali na težave staršev pri sprejemanju disleksije pri svojem 

otroku in potrebo po sodelovanju z družino. 
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V kategorijo (6) drugo sem uvrstila posamezne odgovore učiteljev, ki jih vsebinsko nisem 

uspela uvrstiti v posamezne predhodno omenjene kategorije odgovorov (spoznanja o 

zakonskih prilagoditvah oz. potrebi po strokovni pomoči za učence z disleksijo; da imajo 

učenci z disleksijo nizko samopodobo; da so pri učencih z disleksijo možni uspešni življenjski 

izidi; da imajo učitelji premalo znanja o disleksiji). 

 

Odgovore učiteljev na vprašanje: Kakšna spoznanja ste na osnovi poučevanja pridobili o 

disleksiji?, porazdeljene v posamezne kategorije, sem natančneje prikazala v Preglednici 7. 

 

Preglednica 7: Pogostost odgovorov učiteljev na vprašanje: Kakšna spoznanja ste na osnovi 

poučevanja pridobili o disleksiji? 

 

Učitelji iz Slovenije 

N = 26 

Učitelji iz zamejstva 

N = 34 

Skupaj 

N = 60 

F F (%) F F (%) F F (%) 

(1) Prilagajanje načina dela 13 33,3 14 26,4 27 29,3 

(2) Splošna znanja in način 

prepoznavanja 
6 15,4 13 24,5 19 20,7 

(3) Težave pri usvajanju šolskih veščin 10 25,6 9 17,0 19 20,7 

(4) Težave na področju kognitivnega 

delovanja 
6 15,4 12 22,6 18 19,6 

(5) Odnos staršev do težave in šole 0 0,0 3 5,7 3 3,3 

(6) Drugo 4 10,3 2 3,8 6 6,5 

Skupaj 39 100,0 53 100,0 92 100,0 

 

Iz prikazanih rezultatov je razvidno, da so učitelji iz Slovenije in zamejstva najpogosteje 

navedli, da so na osnovi poučevanja učenca/učencev z disleksijo pridobili spoznanja o 

prilagajanju načina dela učencem z disleksijo. Po pogostosti sledijo odgovori, da so učitelji 

na osnovi poučevanja učenca/učencev z disleksijo pridobili splošna znanja o disleksiji in 

načinu prepoznavanja disleksije pri učencih oz. spoznanja o težavah teh učencev pri 

usvajanju posameznih šolskih veščin. V najmanj odgovorih so učitelji navedli, da so na osnovi 
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poučevanja učenca/učencev z disleksijo pridobili spoznanja o odnosu staršev učencev z 

disleksijo do težav svojih otrok in do šole.  

 

Na osnovi omenjenih rezultatov ugotavljam, da so učitelji iz Slovenije in zamejstva na 

podlagi poučevanja učenca/učencev z disleksijo pridobili spoznanja o disleksiji in o 

poučevanju učencev z disleksijo. Pričakovala sem, da bodo učitelji najpogosteje navedli 

spoznanja o prilagajanju načina dela tem učencem, saj naj bi učitelj, ki poučuje učenca z 

disleksijo, prilagajal način poučevanja ter način preverjanja in ocenjevanja znanja tako, da bi 

čim lažje usvojili določeno znanje in bi ga tudi pokazali. Bolj zaskrbljujoče pa se mi zdi 

dejstvo, da noben učitelj ni navedel močnih področji učencev z disleksijo, saj bi morali v 

njihovi praksi s tem učenci biti pozorni tudi na področja, kjer so uspešni, ne pa samo na 

področja, pri katerih imajo težave. Na podlagi tega predpostavljam, da učitelji disleksijo 

povezujejo bolj s težavami, ki te učence ovirajo v njihovem šolskem vsakdanu, kot pa z 

močnimi področji, ki se kljub težavam lahko izrazijo pri učencih z disleksijo, kar poudarjajo 

avtorji sodobnejših spoznanj s področja disleksije (npr. Magajna, 2010a; Ried, 2007). 

 

V raziskavi diplomskega dela me je zanimalo še, ali učitelji poznajo/so poznali osebo z 

disleksijo, ki ni (bila) njihov učenec. Odgovore na omenjeno vprašanje bom v nadaljevanju 

tudi prikazala in opisala. 

 

13.1.3 Učiteljevo poznavanje osebe z disleksijo, ki ni (bila) njihov učenec 

 

Z vprašanjem: Ali poznate/ste poznali kakšno osebo, ki ni (bila) Vaš/a učenec/učenka, in ima 

disleksijo? sem skušala ugotoviti, če učitelji iz Slovenije in zamejstva poznajo kakšno osebo z 

disleksijo izven šolskega konteksta. Odgovore učiteljev na to vprašanje sem podrobneje 

prikazala v Preglednici 8. 
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Preglednica 8: Pogostost odgovorov učiteljev na vprašanje: Ali poznate/ste poznali kakšno 

osebo, ki ni (bila) vaš/a učenec/učenka, in ima disleksijo? 

 
Učitelji iz Slovenije Učitelji iz zamejstva Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) 

Da 18 41,9 21 46,7 39 44,3 

Ne 25 58,1 24 53,3 49 55,7 

Skupaj 43 100,0 45 100,0 88 100 

 

Večina učiteljev iz Slovenije in zamejstva je odgovorila, da osebe z disleksijo izven šolskega 

konteksta ne pozna. Razlog za to bi lahko pripisala dejstvu, da osebe z disleksijo po 

zaključenem izobraževanju svojih težavah ne izpostavljajo (saj zanje niso več tako pomembne 

kot v času šolanja) ali pa da te osebe (predvsem starejše) zanje sploh ne vedo, saj se o 

disleksiji v času njihovega šolanja ni »govorilo« tako, kot se o disleksiji razpravlja danes. 

 

V nadaljevanju bom podrobneje analizirala, v katerem sorodstvenem ali drugem razmerju so 

učitelji z osebo z disleksijo, ki jo poznajo izven šolskega konteksta.  

 

13.1.4 Sorodstveno ali drugo razmerje učiteljev do osebe z disleksijo, ki jo poznajo izven 

šolskega konteksta 

 

Učiteljem, ki poznajo osebo z disleksijo, ki ni (bila) njihov učenec, je bilo namenjeno 

podrobnejše vprašanje, v katerem so morali odnos s to osebo bolj jasno opredeliti tako, da so 

označili vrsto odnosa s to osebo. Na izbiro sem jim ponudila naslednje možnosti odgovorov: 

(a) sorodnik, (b) prijatelj, (c) znanec, (d) jaz imam disleksijo in (e) drugo. Odgovore učiteljev 

iz Slovenije in zamejstva sem natančneje prikazala v Preglednici 9. 
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Preglednica 9: Razmerje učiteljev do osebe z disleksijo, ki jo poznajo z izven šolskega 

konteksta 

 

Učitelji iz Slovenije 

N = 18 

Učitelji iz zamejstva 

N = 21 

Skupaj 

N = 39 

F F (%) F F (%) F F (%) 

(a) Sorodnik  6 27,3 3 12,5 9 19,6 

(b) Prijatelj  3 13,6 6 25,0 9 19,6 

(c) Znanec 9 40,9 13 54,2 22 47,8 

(d) Jaz imam disleksijo 0 0,0 1 4,2 1 2,2 

(e) Drugo 4 18,2 1 4,2 5 10,9 

Skupaj 22 100,0 24 100,0 46 100,0 

 

Učitelji iz Slovenije in zamejstva so v največ odgovorih navedli, da je (bila) ta oseba njihov 

znanec, zaradi česar sklepam, da na samo na podlagi poznanstva z osebo z disleksijo o njenih 

težavah najverjetneje niso dobili prav veliko spoznanj, kajti biti zgolj znanec z neko osebo 

verjetno pomeni, da stiki niso tako tesni. Po pogostosti sledjo odgovori, v katerih so 

anketiranci navedli, da je bila ta oseba njihov prijatelj oz. sorodnik, in sicer v dveh odgovorih 

sestrična, v enem pa hči, partner oz. nečak. Samo v enem odgovoru pa je učiteljica navedla, 

da ima sama disleksijo. Med učitelji, ki so navedli druge vrste razmerja, pa se mi zdi 

zanimivo izpostaviti, da so trije navedli, da je to učenec iz sosednjega razreda, dva pa javna 

osebnost, in sicer igralec. Tudi na podlagi tega odnosa lahko sklepam, da z osebo z disleksijo 

o njenih težavah najverjetneje niso dobili poglobljenih spoznanj, saj najverjetneje s to osebo 

nimajo  neposrednega odnosa. 

 

V raziskavi diplomskega dela me je zanimalo tudi, kakšna spoznanja so na osnovi poznavanja 

oseb(e) z disleksijo učitelji pridobili o njenih težavah. V nadaljevanju bom ta spoznanja 

podrobneje analizirala. 

 

13.1.5 Spoznanja učiteljev o disleksiji, pridobljena na osnovi poznavanja oseb(e) z disleksijo 

izven šolskega konteksta 

 

Vprašanje Kakšna spoznanja na osnovi poznavanja te osebe pridobivate/ste pridobili o 

disleksiji? je bilo namenjeno učiteljem iz Slovenije in zamejstva, ki so poznajo osebo/osebe z 

disleksijo izven šolskega konteksta. Odgovore učiteljev sem združila v naslednje kategorije, v 
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katere sem uvrščala odgovore, s katerimi so opisovali svoja spoznanja o osebi z disleksijo: (1) 

spoznanja o težavah, ki povzročajo osebam z disleksijo dodatne stiske na socialno-čustvenem 

področju, (2) spoznanja o težavah oseb z disleksijo pri usvajanju posameznih šolskih veščin, 

(3) spoznanja o prilagajanju načina dela osebam z disleksijo, (4) spoznanja o težavah oseb z 

disleksijo na področju kognitivnega delovanja in koordinacije, (5) spoznanja o močnih 

področij oseb z disleksijo, (6) spoznanja o uspešnih življenjskih izidih oseb z disleksijo, (7) 

drugo in (8) vsebinsko neustrezen odgovor na vprašanje. Vsako posamezno kategorijo bom v 

nadaljevanju natančneje opredelila. 

 

V kategorijo (1) spoznanja o težavah, ki povzročajo osebam z disleksijo dodatne stiske na 

socialno-čustvenem področju sem uvrstila odgovore učiteljev, ki so se nanašali na: sram oseb 

ob branju pred publiko; nelagodje oseb ob pisanju; težave, ki osebam na socialnem in 

čustvenem področju povzroča zanje prezahteven šolski sistem; osebo je sram zaradi disleksije 

in prekriva svoje težav; oseba doživlja, da je nezmožna opravljati določene naloge. 

 

V kategorijo (2) spoznanja o težavah oseb z disleksijo pri usvajanju posameznih šolskih 

veščin sem uvrstila odgovore učiteljev, v katerih so navedli: težave pri branju in razumevanju 

prebranega, zavračanje branja; težave pri pisanju (npr. zamenjevanje in/ali spuščanje črk, 

napačno zapisovanje besed); težave pri učenju tujega jezika; težave pri učenju posameznih 

predmetov. 

 

V kategorijo (3) spoznanja o prilagajanju načina dela osebam z disleksijo sem uvrstila 

odgovore učiteljev, ki se nanašajo na: prilagajanje nalog, tehnik učenja, poučevanja, 

preverjanja in ocenjevanja znanja; spoznanja o uporabi različnih učnih pripomočkov; 

spoznanja o tem, da oseba potrebuje strokovno pomoč. 

 

V kategorijo (4) spoznanja o težavah oseb z disleksijo na področju kognitivnega delovanja in 

koordinacije sem uvrstila odgovore učiteljev, v katerih so navedli: težave v koordinaciji; 

težave pri komunikaciji, drugačen način razmišljanja. 

 

V kategorijo (5) spoznanja o močnih področjih oseb z disleksijo se uvrstila odgovore 

učiteljev, ki so se nanašali na spoznanja o dobri prostorski predstavljivosti oseb; spoznanja o 

nadarjenosti osebe na določenih področjih (npr. pri glasbi); uspešnost in inteligentnost osebe 

kljub disleksiji. 
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V kategorijo (6) spoznanja o uspešnih življenjskih izidih oseb z disleksijo sem uvrstila 

odgovore učiteljev, v katerih so navedli, da so osebe z disleksijo lahko kljub težavi, ki jo 

imajo, uspešne na nekaterih področjih (npr. pri glasbi). 

 

V kategorijo (7) drugo sem uvrstila različne individualne odgovore učiteljev, ki jih vsebinsko 

nisem uspela uvrstiti v posamezne predhodno omenjene kategorije odgovorov (da je disleksija 

individualna težava; da je disleksija vseživljenjska težava, ki jo ni mogoče dokončno 

odpraviti; težave družine pri sprejemanju disleksije). 

 

V kategorijo (8) vsebinsko neustrezen odgovor na vprašanje sem uvrstila odgovore učiteljev, 

v katerih niso navedli spoznanj, ki so jih pridobili na osnovi poznavanja oseb(e) z disleksijo, 

ampak način pridobivanja spoznanj, in sicer udeležbo na seminarju oz. na predavanju. 

 

Odgovore učiteljev na vprašanje: Kakšna spoznanja na osnovi poznavanja te osebe 

pridobivate/ste pridobili o disleksiji? sem natančneje prikazala v sledeči preglednici. 
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Preglednica 10: Pogostost odgovorov učiteljev na vprašanje: Kakšna spoznanja na osnovi 

poznavanja te osebe pridobivate/ste pridobili o disleksiji? 

Spoznanja o … 

Učitelji iz Slovenije 

N = 17 

Učitelji iz zamejstva 

N = 12 

Skupaj 

N = 29 

F F (%) F F (%) F F (%) 

(1) težavah na socialno-čustvenem 

področju 
9 31,0 2 15,4 11 26,2 

(2) težavah pri usvajanju šolskih veščin 5 17,2 3 23,1 8 19,0 

(3) prilagajanju načina dela 5 17,2 3 23,1 8 19,0 

(4) težavah na področju kognitivnega 

delovanja in koordinacije 
4 13,8 0 0,0 4 9,5 

(5) močnih področjih 2 6,9 1 7,7 3 7,1 

(6) uspešnih življenjskih izidih 0 0,0 3 23,1 3 7,1 

(7) drugo 3 10,3 0 0,0 3 7,1 

(8) vsebinsko neustrezen odgovor 1 3,4 1 7,7 2 4,8 

Skupaj 29 100,0 13 100,0 42 100,0 

 

Iz rezultatov prikazanih v preglednici je razvidno, da so učitelji iz Slovenije in zamejstva v 

največ odgovorih navedli, da so na osnovi poznavanja oseb(e) z disleksijo pridobili spoznanja 

o težavah, ki povzročajo osebam z disleksijo dodatne stiske na socialno-čustvenem področju, 

spoznanja o težavah oseb z disleksijo pri usvajanju posameznih šolskih veščin oz. odgovori, v 

katerih so navedli spoznanja o prilagajanju načina dela osebam z disleksijo. Nekoliko manj 

odgovorov se je tako pri učiteljih iz Slovenije nanašalo na spoznanja o težavah oseb z 

disleksijo na področju kognitivnega delovanja in koordinacije, pri učiteljih iz zamejstva pa na 

spoznanja o uspešnih življenjskih izidov oseb z disleksijo, pri obeh skupinah učiteljev pa so 

bila redkejša spoznanja o močnih področij oseb z disleksijo. Najmanj odgovorov učiteljev je 

sodilo v kategorijo vsebinsko neustrezen odgovor.  

 

Zanimiva pa se mi zdi primerjava spoznanj učiteljev o disleksiji pridobljenih na osnovi 

poznavanja oseb(e) z disleksijo, s spoznanji, pridobljenimi na osnovi poučevanja učencev z 
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disleksijo (glej Preglednici 7 in 10). Učitelji so med spoznanji, pridobljenimi na osnovi 

poznavanja oseb(e) z disleksijo, omenjali težave, ki osebam z disleksijo povzročajo dodatne 

stiske na socialno čustvenem področju, njihova močna področja in uspešne življenjske izide, 

med spoznanji pridobljenimi na osnovi poučevanja učencev z disleksijo, pa teh spoznanj 

skoraj niso omenili. Na osnovi omenjenega predpostavljam, da se učitelji pri učencih z 

disleksijo morda bolj zavedajo težav, ki so posledica disleksije in vplivajo na njihov šolski 

uspeh, ne zavedajo pa se njihovih čustvenih stisk, njihovih močnih področji, njihovih težav na 

socialnem področju. Težave, ki učencem z disleksijo povzročajo dodatne stiske in 

obremenitve tudi na socialno-čustvenem področju, omenjajo tudi nekateri sodobni avtorji, 

med katerimi sta tudi L. Magajna (2010a) in Reid (2007). Po njunem mnenju te težave morda 

nastanejo zaradi stisk in frustracij, ki jih učenec z disleksijo doživlja zaradi težav pri usvajanju 

šolskih veščin. Ker je ena od pomembnih nalog učitelja spodbujanje otrokovega razvoja (Krek 

idr., 2011) in imajo učenci z disleksijo lahko težave na socialnem in čustvenem področju, je 

pomembno, da so učitelji pozorni tudi na učenčeva čustva, socialne odnose in na druga 

področja razvoja, pri katerih so (ne)uspešni. Zanimivo pa je, da so učitelji težave na socialnem 

in področju prepoznavali pri osebah z disleksijo, ki so jih spoznali izven šolskega konteksta. 

Teh oseb učitelji niso imeli priložnosti spoznati v razredu, zato so bili verjetno bolj pozorni na 

področje, ki je bilo pri njih bolj očitno.    

 

V raziskavi me je nadalje zanimalo, kako učitelji prepoznavajo znake disleksije pri učencih v 

razredu. Odgovore na omenjeno vprašanje bom v nadaljevanju tudi prikazala.  

 

13.1.6 Učiteljevo prepoznavanje znakov disleksije pri učencih v razredu 

 

Na vprašanje: Ali menite, da bi pri učencu/učenki v razredu sami prepoznali znake disleksije? 

so odgovarjali tako učitelji nižjih in višjih razredov iz Slovenije kot iz zamejstva. Odgovore 

učiteljev sem najprej uredila po pogostosti, nato pa na podlagi »hi-kvadrat preizkusa« 

izračunala, ali učitelji nižjih razredov pogosteje prepoznajo znake disleksije kot učitelji višjih 

razredov, kot sem to predpostavila v prvi hipotezi (H1).  

 

Odgovori učiteljev na vprašanje, ali prepoznavajo znake disleksije, so zbrani v Preglednici 11. 
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Preglednica 11: Pogostost učiteljevih odgovorov na vprašanje: Ali menite, da bi pri 

učencu/učenki v razredu sami prepoznali znake disleksije? 

 
Učitelji iz Slovenije Učitelji iz zamejstva  Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) 

Da 40 93,0 32 71,1 72 81,8 

Ne 3 7,0 13 28,9 16 18,2 

Skupaj 43 100,0 45 100,0 88 100 

 

Iz preglednice je razvidno, da večina učiteljev iz Slovenije in zamejstva meni, da bi pri 

učencu/učenki v razredu sami prepoznali znake disleksije. Čeprav velika večina učiteljev sebe 

ocenjujejo kot sposobne prepoznavanja znakov disleksije pri učencih, pa se mi zdi 

zaskrbljujoče, da kar 7 % učiteljev iz Slovenije in 28,9 % učiteljev iz zamejstva disleksije ne 

bi prepoznalo. Razlog za to bi lahko bil v dejstvu, da so učitelji o disleksiji v času študija in 

izobraževanj dobili premalo znanj, na podlagi katerih bi znali prepoznati znake disleksije. 

Spregledati pa ne moram dejstva, da ima večina učiteljev, vključenih v vzorec, večletne 

izkušnje na področju poučevanja, zato bi pričakovala, da so se s to specifično učno težavo 

neposredno ali posredno srečali, in bi njene znake tudi poznali. Dejstvo, da nekateri učitelji 

menijo, da ne prepoznavajo znakov disleksije, se mi zdi zaskrbljujoče, saj to lahko pomeni, da 

učencem z disleksijo ne nudijo vseh prilagoditev, ki jih ti potrebujejo tako na učnem kot na 

socialno-čustvenem področju. Da učitelj spregleda učenčeve težave, ki so posledica disleksije, 

ali pa težave npr. pri branju in pisanju pripiše drugim dejavnikom (npr. da se otrok premalo 

trudi), lahko povzroči nižjo (učno) samopodobo, doživljanje lastnega uspeha, težave pri 

vzpostavljanju socialnih odnosov idr., kar lahko posameznika ovirajo v vsakodnevnih odnosih 

z drugimi. Pomembno je, da učitelj spodbuja razvoj samospoštovanja učencev ter tiste oblike 

dela, pri katerih se bodo učenci z disleksijo počutili vključeni in sprejeti v razredno skupnost 

(Lannen, 2000, v Reid, 2007).  

 

V Preglednici 12 so zbrani odgovori učiteljev o prepoznavanju znakov disleksije pri učencih 

glede na stopnjo poučevanja. 
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Preglednica 12: Pogostost odgovorov učiteljev glede na stopnjo poučevanja na vprašanje: Ali 

menite, da bi pri učencu/učenki v razredu sami prepoznali znake disleksije? 

 

Učitelji nižjih razredov Učitelji višjih razredov 

Slovenija Zamejstvo  Skupaj Slovenija Zamejstvo  Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) F F (%) F F (%) F F (%) 

Da 32 91,4 30 78,9 62 84,9 8 100,0 2 28,6 10 66,7 

Ne 3 8,6 8 21,1 11 15,1 0 0,0 5 71,4 5 33,3 

Skupaj 35 100,0 38 100,0 73 100,0 8 100,0 7 100,0 15 100,0 

 

Iz preglednice je razvidno, da večina učiteljev nižjih razredov in prav tako večina učiteljev 

višjih razredov meni, da bi pri učencu sami prepoznali znake disleksije.  

 

V nadaljevanju sem želela s »hi-kvadrat preizkusom« preveriti, ali učitelji nižjih razredov 

pogosteje kot učitelji višjih prepoznavajo znake disleksije učencev v razredu (prva hipoteza). 

Pri tem sem »hi-kvadrat« najprej izračunala za obe skupini učiteljev iz Slovenije in nato za 

obe skupini učiteljev iz zamejstva. Rezultate »hi-kvadrat preizkusov« bom podrobneje opisala 

v nadaljevanju. 

 

Primerjava odgovorov učiteljev nižjih in višjih razredov v posamezni državi na vprašanje: Ali 

menite, da bi pri učencu/učenki v razredu sami prepoznali znake disleksije? kaže, da se 

odgovori učiteljev nižjih in višjih razredov iz Slovenije statistično pomembno ne razlikujejo 

(ƛ
2
 = 0,703, df = 1, p = 0,391), medtem ko so se statistično pomembne razlike med skupinama 

učiteljev glede na stopnjo poučevanja pokazale pri učiteljih iz zamejstva (ƛ
2
 = 7,302, df = 1, p 

= 0,007). Glede na rezultate lahko (prvo) hipotezo za učitelje iz Slovenije zavrnemo, za 

učitelje iz zamejstva pa sprejmemo, saj se pomembne razlike v prepoznavanju disleksije 

med učitelji nižjih in višjih razredov kažejo le pri učiteljih iz zamejstva. Iz pogostosti 

odgovorov omenjenih dveh skupin učiteljev iz zamejstva je razvidno, da učitelji nižjih 

razredov po njihovem mnenju pogosteje prepoznavajo disleksijo pri učencih (to je značilno za 

30 od 62 učiteljev) kot učitelji višjih razredov (to je značilno za 2 od 10 učiteljev). 

 

Učiteljem, ki so odgovorili, da pri učencu v razredu sami prepoznavajo znake disleksije, je 

bilo namenjeno dodatno podvprašanje: Če ste odgovorili z DA, navedite, na osnovi česa bi 

predpostavljali, da učenec/učenka disleksijo. Dobljene rezultate sem glede na vsebino 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Croselli; diplomsko delo 

83 

odgovorov združevala v naslednje kategorije, ki so se nanašale na prepoznavanje disleksije iz: 

(1) težav učenca z branjem in iz odnosa do branja, (2) težav učenca pri pisanju, (3) težav 

učenca na področju kognitivnega delovanja, (4) težav učenca pri matematiki in (5) drugih 

težav. Vsako posamezno kategorijo odgovorov bom v nadaljevanju natančneje opredelila. 

 

V kategorijo prepoznavanje znakov disleksije iz (1) težav učenca z branjem in odnosa do 

branja sem vključila odgovore učiteljev, ki so se nanašali na: zamenjevanje glasov in črk; 

zgubljanje med besedilom; spuščanje vrstic; počasnejše branje; napačno branje in 

razumevanje besedila (npr. učenec ne zna obnoviti prebranega); zavračanje branja. 

 

V kategorijo prepoznavanje znakov disleksije iz (2) težav učenca pri pisanju sem vključila 

odgovore učiteljev, ki so se nanašali na: zamenjevanje črk b/d, m/n, a/o; zamenjevanje 

vrstnega reda črk; zamenjevanje, obračanje in spuščanje črk; spuščanje strešic in ločil; težave 

pri tvorjenju smiselnih povedi; nečitljiva pisava; nenavaden prijem pisala. 

 

V kategorijo prepoznavanje znakov disleksije iz (3) težav učenca na področju kognitivnega 

delovanja sem vključila odgovore učiteljev, ki so se nanašali na: težave v govoru (slabo 

izražanje, slaba izgovarjava, govor ni tekoč); motorične težave; težave s koordinacijo; težave 

z orientacijo v prostoru, težave s koncentracijo; slab kratkoročni spomin; težave pri učenju na 

pamet; težave pri logično-matematičnem sklepanju; težave pri razumevanju navodil. 

 

V kategorijo prepoznavanje znakov disleksije iz (4) težav učenca pri matematiki sem vključila 

odgovore učiteljev, ki so se nanašali na težave pri računanju, zapisovanju števil ter reševanju 

besedilnih nalog. 

 

V kategorijo prepoznavanje znakov disleksije iz (5) drugih težav sodijo različni individualni 

odgovori učiteljev, ki jih vsebinsko nisem uspela uvrstiti v posamezne predhodno omenjene 

kategorije odgovorov (prepoznavanje znakov disleksije iz nenavadnih in izvirnih idej 

učencev; iz odklonilnega odnosa učencev z disleksijo do učenja in dela; iz tipičnih znakov 

disleksije, ki pa niso natančneje opisani). 

 

Pogostost posameznih kategorij odgovorov sem podrobneje prikazala v Preglednici 13. 
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Preglednica 13: Pogostost znakov na osnovi katerih učitelji predpostavljajo, da ima učenec 

disleksijo 

Prepoznavanje znakov disleksije iz 

težav učenca … 

Učitelji iz Slovenije 

N = 27 

Učitelji iz zamejstva 

N = 43 

Skupaj 

N = 70 

F F (%) F F (%) F F (%) 

(1) z branjem in iz odnosa do branja 31 38,3 27 45,0 58 41,1 

(2) pri pisanju 33 40,7 24 40,0 57 40,4 

(3) na področju kognitivnega delovanja 7 8,6 6 10,0 13 9,2 

(4) pri matematiki 8 9,9 2 3,3 10 7,1 

(5) drugih težav 2 2,5 1 1,7 3 2,1 

Skupaj 81 100,0 60 100,0 141 100,0 

 

Iz rezultatov prikazanih v preglednici je razvidno, da so učitelji iz Slovenije in zamejstva v 

največ odgovorih navedli, da disleksijo pri učencih prepoznajo na osnovi težav z branjem in 

odnosa do branja ter iz težav pri pisanju. Da učitelji o disleksiji učenca najpogosteje 

predpostavljajo iz težav pri branju in pisanju je razumljivo, saj se ti pokazatelji pri omenjeni 

skupini učencev najpogosteje pojavljajo in jih učitelji zlahka opazijo predvsem v pisnih 

izdelkih učencev in pri glasnem branju. L. Magajna (2010a) navaja, da disleksija zajema tako 

težave z branjem kot težave na drugih področjih usvajanja in uporabe jezika. Za disleksijo so 

značilne npr. težave pri prepoznavanju posameznih glasov ali fonemov, težave s 

sintetiziranjem – združevanjem posameznih glasov v celoto (npr. v besedo), težave z 

analiziranjem – prepoznavanjem posameznih glasov v celoti (npr. posameznih glasov v 

besedi) (Magajna idr., 2008), čeprav so za nekatere učence z disleksijo v šolskem obdobju 

lahko značilne tudi težave na področju spomina, matematike, organizaciji učenja, motoričnega 

razvoja (Cvet, 2010; Reid, 2002; Žerdin, 2003).  

 

Iz odgovorov učiteljev na vprašanje o tem, na osnovi česa predpostavljajo, da ima učenec 

disleksijo, je bilo možno razbrati, da nekateri učitelji (40,4 %) verjetno zamenjujejo disleksijo 

z disgrafijo, saj so naštevali težave tipične za disgrafijo in ne za disleksijo, kot je nečitljiva 

pisava oz. napačen prejem pisala. Po drugi strani pa je možno, da imajo izkušnje z učencem, 

ki je imel ob težavah z disleksijo tudi težave z disgrafijo, pa so glede na izkušnje dodali 

omenjeni pokazatelj otrokovih težav. 
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Manj pogosto so v odgovorih učitelji omenili, da disleksijo pri učencih prepoznajo na osnovi 

težav na področju kognitivnega delovanja in težav pri matematiki. Težav na področju 

kognitivnega delovanja učencev (npr. težave zaradi slabega kratkoročnega spomina, težave s 

koncentracijo, težave z učenjem na pamet, težave s koordinacijo in orientacijo v prostoru, 

težave pri razumevanju navodil) se zaveda le malo učiteljev (9,2 %), kljub temu, da so tudi te 

težave značilne za učence z disleksijo. Učitelji besedo disleksija najverjetneje povežejo 

predvsem s težavami na področju branja in pisanja, manj pa zaznavajo težave, ki jih učenci z 

disleksijo imajo na ostalih področjih njihovega delovanja.  

 

Učitelji, ki so odgovorili, da bi prepoznali disleksijo na osnovi težav pri matematiki, in sicer 

pri računanju, pa jo morda zamenjujejo z diskalkulijo in/ali specifičnimi aritmetičnimi učnimi 

težavami, za kateri so značilne težave z dojemanjem števil in aritmetičnih operacij, težave pri 

priklicu aritmetičnih dejstev iz spomina (npr. poštevanke), težave pri uporabi aritmetičnih 

postopkov (npr. težave s sposojanjem in prenašanjem desetic pri pisnem odštevanju) ipd. 

(Magajna idr., 2008). Tudi pri nekaterih učencih z disleksijo se lahko nekatere težave kažejo 

pri matematiki, vendar ne nastanejo in se ne pojavljajo same, temveč kot posledica težav, ki 

jih disleksija morda tem učencem povzroča pri hitrosti priklica informacij in pri kratkoročnem 

spominu (Cvet, 2010; Hodge, 2000, v Mikulčič, 2008).   

 

Zaskrbljujoče pa se mi zdi, da je le eden od učiteljev omenil močna področja učencev z 

disleksijo in njihovih sposobnosti, vsi ostali pa ne. V sodobnem razumevanju disleksije pa je 

poudarek tudi na nekaterih možnih področjih posameznikov z disleksijo. Nadarjenost 

nekaterih posameznikov z disleksijo na nekaterih področjih, ki jim lahko omogoča, da so 

morda kljub njihovim težavam uspešni, poudarjata tudi Davis (2008) in L. Magajna (2010a). 

To lahko pomeni, da se učitelji prepogosto zavedajo in disleksijo prepoznavajo na področjih, 

pri katerih imajo učenci z disleksijo morda težave, ne zavedajo pa se drugih področij in pri 

katerih se lahko nekateri učenci z disleksijo tudi izkažejo in so uspešni.  

 

V raziskavi diplomskega dela me je zanimalo tudi, ali je učiteljem težko poučevati učenca z 

disleksijo. Odgovore učiteljev na omenjeno vprašanje pa bom v nadaljevanju tudi predstavila. 
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13.1.7 Učiteljeva ocena težavnosti poučevanja učencev z disleksijo 

 

Odgovori učiteljev na vprašanje: Ali se Vam zdi, da bi Vam bilo težko poučevati učenca z 

disleksijo? so prikazani v Preglednici 14.   

 

Preglednica 14: Pogostost odgovorov učiteljev na vprašanje: Ali se Vam zdi, da bi Vam bilo 

težko poučevati učenca z disleksijo? 

 
Učitelji iz Slovenije Učitelji iz zamejstva Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) 

Da 19 44,2 26 57,8 45 51,1 

Ne 24 55,8 19 42,2 43 48,9 

Skupaj 43 100,0 45 100,0 88 100,0 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je več kot polovica (55,8 %) učiteljev iz Slovenije in manj kot 

polovica (42,2 %) učiteljev iz zamejstva ocenila, da jim ne bi bilo težko poučevati učenca z 

disleksijo. Glede na dobljene rezultate lahko za učitelje iz Slovenije sprejmemo (drugo) 

hipotezo, da večini (več kot 50 %) učiteljev ne bi bilo težko poučevati učenca z disleksijo, za 

učitelje iz zamejstva pa hipotezo zavrnem. 

 

Podatek, da je nekoliko več kot polovica učiteljev iz Slovenije in nekoliko manj kot polovica 

učiteljev iz zamejstva navedla, da se jim zdi težko poučevati učenca z disleksijo, se mi zdi 

zaskrbljujoč, saj lahko pomeni, da si poučevanja teh učencev ne želijo. Sprašujem se, zakaj je 

učiteljem težko poučevati učenca z disleksijo. Na omenjeno vprašanje bom lahko odgovorila 

tudi na osnovi odgovorov učiteljev o tem, zakaj jim je oz. ni težko poučevati učenca z 

disleksijo, ki sem jim ga v nadaljevanju zastavila.  

 

Odgovore učiteljev na vprašanje, zakaj jim je težko poučevati učenca z disleksijo, sem glede 

na vsebino uvrstila v tri kategorije: (1) zaradi dodatnega dela z učenci z disleksijo, (2) mnenje 

učiteljev, da niso dovolj usposobljeni za delo z učenci z disleksijo in (3) drugo. Vsako 

posamezno kategorijo odgovorov bom v nadaljevanju natančneje opredelila. 

 

V kategorijo odgovorov, da bi učitelji težko poučevali učenca z disleksijo (1) zaradi 

dodatnega delo z učenci, sem uvrščala odgovore učiteljev, v katerih so omenili: učencem z 
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disleksijo je potrebno dodatno prilagoditi poučevanje; učencem z disleksijo je potrebno 

ponuditi več pozornosti; učenci z disleksijo potrebujejo večji nadzor kot ostali učenci; učitelji 

se moramo za delo z učenci z disleksijo dodatno pripraviti; učitelji smo že tako 

preobremenjeni z drugim delom; učencu z disleksijo je potrebno pomagati, da se da se ne bi 

počutil nesprejetega s strani sošolcev. 

 

V kategorijo, da učitelji težko delali z učenci z disleksijo, sem uvrstila odgovore, ki so se 

nanašali na (2) mnenje učiteljev, da niso dovolj usposobljeni za delo z učenci z disleksijo, sem 

uvrščala odgovore učiteljev, v katerih so omenili, da imajo premalo znanja oz. izkušenj za 

delo s temi učenci. 

 

V kategorijo (3) drugo sem uvrstila individualne odgovore učiteljev, ki jih vsebinsko nisem 

uspela uvrstiti v posamezne predhodno omenjene kategorije odgovorov (pri učencih z 

disleksijo so lahko težave pri sodelovanju s starši, ki ne sprejemajo in razumejo otrokovih 

težav). 

 

Pogostost odgovorov učiteljev, razvrščenih v posamezne kategorije odgovorov, je prikazana v 

Preglednici 15.  

 

Preglednica 15: Pogostost odgovorov, zakaj učitelji težko poučujejo učenca z disleksijo 

Poučevanje učencev je težko zaradi … 

Učitelji iz Slovenije 

N = 19 

Učitelji iz zamejstva 

N = 21 

Skupaj 

N = 40 

F F (%) F F (%) F F (%) 

(1) dodatnega dela 14 73,7 14 66,7 28 70,0 

(2) občutka neusposobljenosti 5 26,3 6 28,6 11 27,5 

(3) drugo 0 0,0 1 4,8 1 2,5 

Skupaj 19 100,0 21 100,0 40 100,0 

 

Iz preglednice je razvidno, da so učitelji iz Slovenije in zamejstva, v večini primerov navedli, 

da učence z disleksijo težko poučujejo v razredu zato, ker imajo z njimi dodatno delo. To 

pomeni, da večini učiteljev predvsem dodatno delo predstavlja največjo težavo pri delu z 

učenci z disleksijo. Sledijo odgovori, v katerih so učitelji iz Slovenije in zamejstva navedli, da 

po njihovem mnenju niso dovolj usposobljeni za delo z učenci z disleksijo. To morda pomeni, 

da so učitelji v času študija in iz dodatnih izobraževanj za opravljanje njihovega poklica dobili 
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premalo znanja o disleksiji, kar bom lahko preverila v analizi rezultatov o tem, kako učitelji 

ocenjujejo pridobljeno znanje v času študija in iz drugih dodatnih izobraževanj, ki jih bom 

prikazala v naslednjem poglavju. 

 

V nadaljevanju sledi še analiza razlogov, zakaj se učiteljem ne zdi težko poučevati učenca z 

disleksijo. Odgovore učiteljev na vprašanje, zakaj jim ni težko poučevati učenca z disleksijo, 

sem jih glede na vsebino razvrstila v tri kategorije: (1) prilagajanje dela učencem z disleksijo 

se jim ne zdi težko, (2) pri delu z učenci z disleksijo imajo že izkušnje, (3) dodatno delo z 

učenci z disleksijo jim predstavlja izziv za izpopolnjevanje znanja in (4) drugo. Vsako 

posamezno kategorijo odgovorov bom v nadaljevanju natančneje opredelila. 

 

V kategorijo (1) prilagajanje dela učencem z disleksijo se jim ne zdi težko sem uvrstila 

odgovore učiteljev, da se jim ne zdi težko delati z učenci z disleksijo, ker: svoje delo 

pravzaprav individualno prilagajajo vsem učencem; pri delu z učencem z disleksijo spoznajo 

nove oblike prilagoditev, kar jim ne predstavlja večje obremenitve; imajo učitelji na voljo že 

veliko v naprej pripravljenih napotkov, ki jih ni težko upoštevati; imajo za prilagajanje dela na 

voljo različne pripomočke, ki jim olajšajo delo z učenci. 

 

V kategorijo (2) pri delu z učenci z disleksijo imajo že izkušnje sem uvrstila odgovore 

učiteljev, v katerih so navedli izkušnje z delom s temi učenci in zato jim prilagoditve ne 

predstavljajo posebnih težav. 

 

V kategorijo (3) dodatno delo z učenci z disleksijo jim predstavlja izziv za izpopolnjevanje 

znanja sem uvrstila odgovore učiteljev, ki bi prilagoditve dela učencu z disleksijo sprejeli kot 

izziv za izpolnjevanje znanja o tej specifični učni težavi, in omenjajo, da bi ob tem poiskali 

primerno pomoč in nasvete (tudi v literaturi) za delo z učenci. 

 

V kategorijo (4) drugo sem uvrstila individualne odgovore učiteljev, ki jih vsebinsko nisem 

uspela uvrstiti v posamezne predhodno omenjene kategorije odgovorov (da jim delo z 

učencem z disleksijo ne bi bilo težko le v manj številnem razredu; da je to, ali bi bilo težko 

delali z učencem z disleksijo je odvisno od tega, kako učenčevo težavo sprejema njegova 

družina; da je zanje učenec z disleksijo enak ostalim učencem in zato ne morejo oceniti, zakaj 

z njim ne bi delali; pri predmetu, ki ga učitelj poučuje, težave učenca ne ovirajo). 
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Rezultate odgovorov na vprašanje, zakaj se učiteljem ne zdi težko poučevati učenca z 

disleksijo, sem podrobneje prikazala v Preglednici 16. 

 

Preglednica 16: Pogostost razlogov, zakaj učiteljem ni težko poučevati učenca z disleksijo 

 

Učitelji iz Slovenije 

N = 22 

Učitelji iz zamejstva 

N = 14 

Skupaj 

N = 36 

F F (%) F F (%) F F (%) 

(1) prilagajanje dela jim ni težko 16 64,0 7 46,7 23 57,5 

(2) predhodne izkušnje 2 8,0 5 33,3 7 17,5 

(3) izziv za izpolnjevanje znanja  5 20,0 0 0,0 5 12,5 

(4) drugo 2 8,0 3 20,0 5 12,5 

Skupaj 25 100,0 15 100,0 40 100,0 

 

Iz rezultatov prikazanih v preglednici je razvidno, da so učitelji iz Slovenje in zamejstva 

najpogosteje navedli, da se jim prilagajanje dela učencem z disleksijo ne zdi težko. To 

pomeni, da prilagajanje dela učencem z disleksijo učiteljem ne povzroča dodatnih 

obremenitev oz. da so do učencev z disleksijo pozitivno naravnani. Prilagajanje dela je za 

učence z disleksijo pravzaprav nujno, saj pripomore k izravnavi primanjkljaja (Teatler, 

Baltzer, Fergunson, Draxton in Hanreddy, 2010, v Kavkler, 2010), zato je pozitivno, da so ti 

učitelji navedli, da se jim to ne zdi težko. Pri poučevanju lahko učitelji učencem z disleksijo 

prilagodijo načine in oblike usvajanja in utrjevanja znanja (npr. uporabljajo različna 

ponazorila, prilagodijo učne liste – prilagodijo obliko in velikost pisave, razmika me vrsticami 

in med znaki, učencem ponudijo različne pripomočke, s katerimi si lahko pomagajo) ter 

preverjanja in ocenjevanja znanja (npr. učencem z disleksijo omogočijo več časa za reševanje 

ali skrajšajo obseg preizkusov znanja, učencem glasno preberejo vprašanja, dajejo prednost 

ustnim oblikam ocenjevanja znanja).  

 

Po pogostosti sledijo odgovori, v katerih so učitelji iz Slovenije oz. zamejstva navedli, da 

imajo pri delu z učenci z disleksijo že izkušnje oz. jim dodatno delo z učenci z disleksijo 

predstavlja izziv za izpopolnjevanje znanja. Predhodne izkušnje z učenci z disleksijo 

najverjetneje tem učiteljem pomenijo, da so znanja o disleksiji in o načinu prilagajanja dela 

učencem z disleksijo že pridobili, zato se jim delo z učenci z disleksijo ne predstavlja težav. 

Učitelji, ki pa pravijo, da bi delo z učencem z disleksijo sprejeli kot izziv za izpolnjevanje 
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znanja pa si najverjetneje želijo novih izkušenj pri delu z učenci in so do izkušenj pozitivno 

naravnani. 

 

V diplomski raziskavi me je zanimalo, kako učitelji pridobivajo/so pridobili znanje o 

disleksiji. Podrobnejšo analizo odgovorov učiteljev na vprašanja o načinih pridobivanja znanj 

bom predstavila v naslednjem poglavju. 

 

13.2 Načini pridobivanja znanja o disleksiji pri učiteljih iz Slovenije in iz zamejstva 

 

Kot sem že omenila, je drugi vsebinski sklop raziskave zajel področje Pridobivanja znanja o 

disleksiji in se je nanašalo na raziskovalno vprašanje: Ali so učitelji iz Slovenije in zamejstva v 

času študija in/ali na izobraževanjih pridobili znanje o disleksiji in kaj to znanje vključuje? 

Predpostavila sem tudi, da so učitelji nižjih razredov v času študija pridobili več znanja kot 

učitelji višjih razredov (tretja hipoteza).  

 

13.2.1 Učiteljevo pridobivanje znanja o disleksiji v času šolanja 

 

V nadaljevanju bom predstavila odgovore na vprašanje, ali so učitelji v času šolanja za 

opravljanje učiteljskega poklica pridobili znanja o disleksiji in prikazala rezultate 

razlik/podobnosti med učitelji nižjih in višjih razredov pri pridobivanju tega znanja. Odgovore 

učiteljev na vprašanje o pridobivanju znanja o disleksiji v času izobraževanja sem prikazala v 

Preglednici 17. 

 

Preglednica 17: Pogostost odgovorov učiteljev na vprašanje: Ali ste v času šolanja za 

opravljanje učiteljskega polica pridobili znanje o tej tematiki? 

 
Učitelji iz Slovenije Učitelji iz zamejstva Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) 

Da 10 23,3 12 26,7 22 25,0 

Ne 33 76,7 33 73,3 66 75,0 

Skupaj 43 100,0 45 100,0 88 100 
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Iz rezultatov je razvidno, da je večina anketiranih učiteljev iz Slovenije in zamejstva 

odgovorila, da v času študija za opravljanje učiteljskega poklica niso pridobili znanja o 

disleksiji.  

 

Zanimalo me je tudi, če so več znanja v času šolanja za opravljanje učiteljskega poklica 

pridobili učitelji nižjih ali višjih razredov. Odgovore učiteljev, ki poučujejo v nižjih in višjih 

razredih, sem podrobneje prikazala v Preglednici 18. 

 

Preglednica 18: Pogostost odgovorov učiteljev glede na stopnjo poučevanja na vprašanje: Ali 

ste v času šolanja za opravljanje učiteljskega poklica pridobili znanje o tej tematiki? 

 

Učitelji nižjih razredov Učitelji višjih razredov 

Slovenija Zamejstvo Skupaj Slovenija Zamejstvo Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) F F (%) F F (%) F F (%) 

Da 9 25,7 11 28,9 20 27,4 1 12,5 1 14,3 2 13,3 

Ne 26 74,3 27 71,1 53 72,6 7 87,5 6 85,7 13 86,7 

Skupaj 35 100,0 38 100,0 73 100,0 8 100,0 7 100,0 15 100,0 

 

Iz preglednice je razvidno, da je več kot 70 % vseh učiteljev nižjih razredov in celo več kot  

85 % vseh učiteljev višjih razredov odgovorilo, da v času študija znanja o disleksiji ni 

pridobilo. Rezultati se mi zdijo zaskrbljujoči, saj nakazujejo, da izobraževalne ustanove, ki so 

zadolžene za izobraževanje bodočih pedagoških delavcev, dajejo premalo znanja o disleksiji. 

Od učiteljev, ki nimajo osnovnih znanj s tega področja, ne moremo pričakovati, da bodo z 

učenci, ki imajo omenjene težave, dobro delali, saj se sprašujem kako naj učitelj, ki disleksije 

ne razume, uspešno prilagaja način dela tem učencem. Zaskrbljujoče se mi zdi tudi, kako 

lahko učitelj razume težave učencev, če ni seznanjen, kakšno pomoč ta učenec potrebuje. 

 

Rezultati »hi-kvadrat preizkusa«, s katerim sem primerjala odgovore učiteljev nižjih in višjih 

razredov v posamezni državi kažejo, da se obe skupini učiteljev iz Slovenije (ƛ
2 

= 0,637, df = 

1, p = 0,452) in iz zamejstva (ƛ
2 

= 0,650, df = 1, p = 0,420) statistično pomembno ne 

razlikujejo. To pomeni, da ni razlike v pogostosti pridobljenih znanji o disleksiji med učitelji 

nižjih in višjih razredov bodisi iz Slovenije kot iz zamejstva, zato (tretjo) hipotezo za učitelje 

iz obeh držav zavrnem.  
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V raziskavi me je podrobneje zanimalo, kakšna znanja o disleksiji so pridobili učitelji, ki so 

poročali, da so v času njihovega šolanja pridobili znanje o tej specifični učni težavi. 

Podrobnejšo analizo omenjenih odgovorov bom prikazala v nadaljevanju. 

 

Odgovore učiteljev na podvprašanje o tem, kakšna znanja so pridobili v času šolanja, sem 

združila v naslednje kategorije: (1) splošna znanja o disleksiji in načinu prepoznavanja 

disleksije pri učencih, (2) znanje o prilagajanju načina dela/poučevanja učencem z disleksijo 

in (3) neustrezen odgovor. Vsako posamezno kategorijo odgovorov bom v nadaljevanju 

natančneje opredelila. 

 

V kategorijo (1) splošna znanja o disleksiji in načinu prepoznavanja disleksije pri učencih 

sem vključila odgovore učiteljev, ki ne nanašajo na: opredelitev disleksije; znake, značilnosti 

in težave učencev z disleksijo, in sicer težave pri branju in pisanju, težave pri izražanju in 

povzemanju misli. 

 

V kategorijo (2) znanja o prilagajanju načina dela/poučevanja učencem z disleksijo sem 

uvrstila odgovore, ki so se nanašali na: znanja o ukrepih in načinih pomoči učencem z 

disleksijo; znanja o pripomočkih za kompenzacijo primanjkljaja; znanja o metodah 

prilagajanja načina dela učencem z disleksijo. 

 

V kategorijo (3) neustrezen odgovor sem uvrstila odgovore, v katerih učitelji niso navedli 

znanj, ki so jih pridobili, ampak načine pridobivanja znanj (in sicer na izobraževanjih, tečajih, 

predavanjih in z branjem knjig ter informacij iz spleta) in odgovor, da je bilo omenjenih znanj 

premalo. 

 

Pogostost odgovorov učiteljev o tem, kakšna znanja o disleksiji so pridobili v času študija za 

opravljanje njihovega poklica, sem podrobneje prikazala v Preglednici 19. 
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Preglednica 19: Pogostost znanj o disleksiji, ki so jih učitelji pridobili v času šolanja za 

opravljanje njihovega poklica 

 

Učitelji iz Slovenije 

N = 10 

Učitelji iz zamejstva 

N = 10 

Skupaj 

N = 20 

F F (%) F F (%) F F (%) 

(1) splošna znanja in znanja o načinu 

prepoznavanja disleksije 
7 58,3 4 30,8 11 44,0 

(2) znanja o prilagajanju dela/poučevanja 3 25,0 3 23,1 6 24,0 

(3) neustrezen odgovor 2 16,7 6 46,2 8 32,0 

Skupaj 12 100,0 13 100,0 25 100,0 

 

Učitelji iz Slovenije in zamejstva so navedli, da so v času šolanja za opravljanje učiteljskega 

poklica pridobili največ splošnih znanj o disleksiji in načinu prepoznavanja disleksije pri 

učencih. To pomeni, da so v času študija pridobili informacije o tem, kaj je disleksija in kako 

jo pri učencih prepoznavamo. Ta znanja se mi zdijo za te učitelje pomembna, saj jim bodo 

nedvomno lahko koristila v trenutku, ko bi se morda znašli pred učencem z disleksijo. Prav 

tako je približno četrtina učiteljev iz Slovenije in zamejstva navedla, da so v času študija 

pridobili znanja o načinih prilagajanja dela/poučevanja učencem z disleksijo, kar so 

pomembne vsebine za učitelje, ki poučujejo tega učenca. Prilagajanje učnega procesa je za 

učence z disleksijo nedvomno pomembno, učitelji pa morajo biti vešči o oblikah, metodah, 

načinih, pripomočkih ipd., s katerimi lahko tem učencem olajšajo delo.  

 

V raziskavi sem še želela izvedeti tudi, ali se učitelji udeležujejo izobraževanj o disleksiji. 

Rezultate, ki sem jih dobila kot odgovor na omenjeno vprašanje, bom v nadaljevanju 

podrobneje analizirala. 

 

13.2.2 Udeležba učiteljev na izobraževanjih o disleksiji 

 

Vprašanje Ali ste v zadnjih letih udeležili izobraževanja o tej tematiki? sem zastavila 

učiteljem, ki poučujejo v Sloveniji in v zamejstvu. Odgovori učiteljev na to vprašanje so 

zbrani v Preglednici 20. 
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Preglednica 20: Pogostost odgovorov učiteljev na vprašanje: Ali ste v zadnjih letih udeležili 

izobraževanja o tej tematiki? 

 
Učitelji iz Slovenije Učitelji iz zamejstva Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) 

Da 9 20,9 25 55,6 34 38,6 

Ne 34 79,1 20 44,4 54 61,4 

Skupaj 43 100,0 45 100,0 88 100,0 

 

Iz preglednice je razvidno, da se večina anketiranih učiteljev iz Slovenije in nekoliko manj kot 

polovica učiteljev iz zamejstva v zadnjih letih ni udeležila izobraževanj o disleksiji. 

Seznanjena sem, da je bilo po sprejetju Novih predpisov o specifičnih učnih motnjah v šoli 

(2010) o poučevanju učencev s specifičnimi učnimi težavami (Barbera, 2012) v goriški in 

tržaški pokrajini, kjer poučujejo učitelji iz zamejstva, organiziranih več izobraževanj, 

predavanj, posvetov, seminarjev o disleksiji, namenjenih učiteljem, staršem idr., ki jih je 

omenjena tematika zanimala. To je najverjetnejši razlog, da je večji delež učiteljev, ki 

poučujejo v zamejstvu kot v Sloveniji navedlo, da so se omenjenih izobraževanj s področja 

disleksije udeležili. Zaskrbljujoče pa se mi zdi, da se je izobraževanj udeležilo zelo majhno 

število učiteljev iz Slovenije. Zanimivo bi bilo vedeti, kakšni so razlogi za tako majhno 

udeležbo na izobraževanjih. Eden od možnih razlogov bi lahko bil, da jih ta tematika ne 

zanima. Tudi dejstvo, da je več učiteljev iz Slovenije kot učiteljev iz zamejstva na vprašanje o 

številu učencev z disleksijo označilo, da ni poučevalo nobenega učenca z disleksijo, je lahko 

razlog za to, da se učitelji iz Slovenije manj pogosto kot učitelji iz zamejstva udeležujejo 

izobraževanj o disleksiji, saj so učitelji, ki so imeli izkušnje z učenci z disleksijo, morda zato 

bolj motivirani za tovrstno izobraževanje. Razlog, zakaj se učitelji iz Slovenije ne udeležujejo 

izobraževanj o disleksiji pa je lahko tudi v tem, da jim je o tej tematiki ponujenih premalo 

izobraževanj. Tudi iz analize Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Katalog programov …, 2012/2013) je bilo 

razvidno, da je bilo učiteljem neposredno o disleksiji ponujeno le eno izobraževanje. Razlog, 

da teh izobraževanj ni »razpisanih«, bi lahko bil tudi v tem, da v Sloveniji šole od letošnjega 

šolskega leta nimajo denarja za dodatno izobraževanje učiteljev. 
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V raziskavi diplomskega dela me je podrobneje zanimalo, kakšna znanja o disleksiji so 

pridobili učitelji, ki so se udeležili izobraževanj o tej tematiki. V nadaljevanju bom njihove 

odgovore podrobneje analizirala. 

 

Odgovore učiteljev na omenjeno vprašanje združila v naslednje kategorije: (1) splošna znanja 

o disleksiji in načinu prepoznavanja disleksije pri učencih, (2) znanja o prilagajanju načina 

dela/poučevanja učencem z disleksijo in (3) neustrezen odgovor. Vsako posamezno kategorijo 

odgovorov bom v nadaljevanju natančneje opredelila. 

 

V kategorijo (1) splošna znanja o disleksiji in načinu prepoznavanja disleksije pri učencih 

sem vključila odgovore učiteljev, ki so se nanašali na: lastnosti in težave učencev z disleksijo; 

znake za prepoznavanje disleksije; spoznanje, da je disleksija vseživljenjski pojav. 

 

V kategorijo (2) znanja o prilagajanju načina dela/poučevanja učencem z disleksijo sem 

vključila odgovore učiteljev, ki so se nanašali na: načine in pripomočke za pomoč učencem z 

disleksijo (npr. računalniški pripomočki); strategije in metode dela za učence z disleksijo. 

 

V kategorijo (3) neustrezen odgovor sem vključila odgovore učiteljev, v katerih niso navedli 

znanj, ki so jih pridobili, ampak načine pridobivanja znanj (udeležba na predavanjih, 

seminarjih ali tečajih, študij inkluzivne pedagogike, pogovori z logopedom, prebiranje knjig 

in revij). 

 

Pogostost odgovorov učiteljev na vprašanje o znanjih, ki so jih pridobili na izobraževanjih, 

sem podrobneje prikazala v Preglednici 21. 
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Preglednica 21: Pogostosti znanj o disleksiji, ki so jih učitelji pridobili na izobraževanjih 

 

Učitelji iz Slovenije 

N = 10 

Učitelji iz zamejstva 

N = 20 

Skupaj 

N = 30 

F F (%) F F (%) F F (%) 

(1) splošna znanja in znanja o načinu 

prepoznavanja disleksije 
4 28,6 9 37,5 13 34,2 

(2) znanja o prilagajanju dela/poučevanja 7 50,0 8 33,3 15 39,5 

(3) neustrezen odgovor 3 21,4 7 29,2 10 26,3 

Skupaj 14 36,8 24 63,2 38 100,0 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so učitelji iz Slovenije in zamejstva navedli, da so na 

izobraževanjih najpogosteje pridobili znanja o prilagajanju načina dela/poučevanja tem 

učencem oz. splošna znanja o disleksiji in načinu prepoznavanja disleksije pri učencih. To 

pomeni, da so na izobraževanjih pridobili informacije o tem, kaj je disleksija ter o načinu 

prepoznavanja znakov disleksije pri učencih v razredu ter kako učencem z disleksijo 

prilagoditi način dela oz. poučevanja. 

 

V raziskavi diplomskega dela me je zanimalo tudi, ali učitelji prilagajajo delo učencem z 

disleksijo v razredu in kakšen je njihov odnos do teh učencev. Rezultate bom podrobneje 

prikazala v naslednjem poglavju. 

 

13.3 Prilagajanje dela in odnos učiteljev iz Slovenije in zamejstva do učencev z disleksijo v 

razredu  

 

Tretji vsebinski sklop raziskave je zajel področje prilagajanja poučevanja učencem z 

disleksijo in se je nanašal na raziskovalni vprašanji: Ali učitelji iz Slovenije in zamejstva 

prilagajajo/bi prilagajali/so prilagajali delo učencem z disleksijo? in Ali imajo/bi imeli/so 

imeli učitelji iz Slovenije in zamejstva drugačen odnos do učencev z disleksijo kot do učencev 

brez disleksije? Predpostavila sem tudi, da se učitelji iz Slovenije pomembno razlikujejo v 

pogostosti prilagajanja dela učencem z disleksijo od učiteljev iz zamejstva (četrta hipoteza) in 

da se učitelji nižjih razredov pomembno razlikujejo v pogostosti prilagajanja dela učencem z 

disleksijo od učiteljev višjih razredov (peta hipoteza). Omenjene razlike med skupinami 

učiteljev v Sloveniji in zamejstvu sem preverjala s pomočjo »hi-kvadrat preizkusa«.  
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V nadaljevanju bom najprej analizirala rezultate, ali učitelji prilagajajo poučevanje učencem z 

disleksijo in če, kako to naredijo. 

 

13.3.1 Prilagajanje načinov poučevanja učencem z disleksijo v razredu 

 

V Preglednici 22 je razvidna pogostost odgovorov na vprašanje o prilagajanju načina 

poučevanja učencem z disleksijo pri učiteljih iz Slovenije in iz zamejstva.  

 

Preglednica 22: Pogostost odgovorov učiteljev na vprašanje: Če imate/ste imeli/bi imeli v 

razredu učenca z disleksijo, ali zanj prilagajate/ste prilagajali/bi prilagajali načine 

poučevanja? 

 
Učitelji iz Slovenije Učitelji iz zamejstva Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) 

Da 41 95,3 45 100,0 86 97,7 

Ne 2 4,7 0 0,0 2 2,3 

Skupaj 43 100,0 45 100,0 88 100,0 

 

Iz preglednice je razvidno, da večina učiteljev iz Slovenije in zamejstva prilagaja oz. bi 

prilagajala načine dela učencem z disleksijo. Učitelji, ki prilagajajo načine poučevanja 

učencem z disleksijo, se najverjetneje zavedajo težav teh učencev in pomena, ki ga ima 

prilagajanje poučevanja za njihovo lažje usvajanje in razumevanje učne snov. To pomeni, da 

se ti učitelji sprašujejo o tem, kateri načini so za posameznega učenca najprimernejši in jih pri 

fazah učnega procesa, pri katerih imajo učenci z disleksijo težave, tudi ustrezno uporabljajo. 

Tudi Reid (2007) poudarja nujnost prilagajanja poučevanja učencem z disleksijo, npr. z 

diferenciacijo gradiva. Zaskrbljujoče pa je, da sta dva učitelja odgovorila, da učencem z 

disleksijo načinov poučevanja ne prilagajata/nista prilagajala/ne bi prilagajala. Posebno 

zaskrbljujoče pa se mi to zdi za učence z disleksijo, s katerimi bodo (so) morda ti učitelji 

prišli v stik, saj ti učenci ne bili deležni prilagoditev, ki bi jim olajšale učenje. Razloge, zakaj 

ta dva učitelja ne prilagajata delo učencem z disleksijo, bom v nadaljevanju podrobneje 

analizirala, zato jih na tem mestu ne bom izpostavila.  
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Rezultati so pokazali, da ni razlike v pogostosti prilagajanja načina poučevanja učencem z 

disleksijo med učitelji iz Slovenije in zamejstva (ƛ
2 

= 2,142, df = 1, p = 0,143). Glede na 

dobljene rezultate sem zavrnila (četrto) hipotezo o razlikah med skupinama učiteljev iz 

Slovenije in zamejstva v pogostosti prilagajanja poučevanja učencem z disleksijo.  

 

V Preglednici 23 je prikazana pogostost odgovorov na vprašanje o prilagajanju načina 

poučevanja učencem z disleksijo pri učiteljih nižjih in višjih razredov iz Slovenije in učiteljih 

nižjih in višjih razredov zamejstva. 

 

Preglednica 23: Pogostost odgovorov učiteljev glede na stopnjo poučevanja na vprašanje: Če 

imate/ste imeli/bi imeli v razredu učenca z disleksijo, ali zanj prilagajate/ste prilagajali/bi 

prilagajali načine poučevanja? 

 

Učitelji nižjih razredov Učitelji višjih razredov 

Slovenija Zamejstvo Skupaj Slovenija Zamejstvo Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) F F (%) F F (%) F F (%) 

Da 34 97,1 38 100,0 72 98,6 7 87,5 7 100,0 14 93,3 

Ne 1 2,9 0 0,0 1 1,4 1 12,5 0 0,0 1 6,7 

Skupaj 35 100,0 38 100,0 73 100,0 8 100,0 7 100,0 15 100,0 

 

Iz rezultatov, prikazanih v preglednici, je razvidno, da skoraj vsi učitelji iz Slovenije in iz 

zamejstva prilagajajo oz. bi prilagajali poučevanje učencem z disleksijo.  

 

Rezultati »hi-kvadrat preizkusa« primerjave pogostosti odgovorov skupine učiteljev iz nižjih 

in višjih razredov iz Slovenije in iz zamejstva na vprašanje o tem, ali prilagajajo način 

poučevanja učencem z disleksijo, so pokazali, da se obe skupini učiteljev iz Slovenije (ƛ
2 

= 

1,365, df = 1, p = 0,243) in iz zamejstva (vsi učitelji iz zamejstva so na zastavljeno vprašanje 

odgovorili »da«) statistično pomembno ne razlikujejo. To pomeni, da (peto) hipotezo za 

učitelje iz obeh držav zavrnem. Rezultati nakazujejo, da se učitelji nižjih in višjih razredov 

tako iz Slovenije kot iz zamejstva zavedajo pomena prilagajanja poučevanja učencem z 

disleksijo.  

 

V raziskavi so me podrobneje zanimali načini prilagajanja poučevanja učencem z disleksijo, 

oz. razlogi, zaradi katerih učitelji načinov poučevanja ne prilagajajo oz. ne bi prilagajali.  
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Odgovore učiteljev na to vprašanje o tem, kako prilagajate oz. bi prilagajali načine dela 

učencem z disleksijo, sem združila v naslednje kategorije: (1) prilagajanje načina usvajanja 

in utrjevanja znanja ter uporaba tehničnih pripomočkov, (2) prilagajanje vnaprej 

pripravljenih besedil, (3) prilagoditve ob učenčevem branju besedil, (4) prilagajanje 

preverjanja in ocenjevanja, (5) prilagajanje sedežnega reda in (6) neustrezen odgovor. Vsako 

posamezno kategorijo odgovorov bom v nadaljevanju natančneje opredelila.  

 

V kategorijo (1) prilagajanje načina usvajanja in utrjevanja znanja ter uporaba tehničnih 

pripomočkov za učence z disleksijo sem uvrstila odgovore učiteljev, ki se nanašajo na 

naslednje oblike prilagoditev: uporaba že v naprej pripravljenih fotokopij učne snovi; 

omogočanje dela na računalniku; učenje v sklopih; sprotno preverjanje razumevanja 

obravnavane učne snovi; uporaba bolj spodbudnih načinov za usvajanje in utrjevanje znanja 

pri poučevanju učencev z disleksijo; več časa za usvajanje in utrjevanje določene snovi za 

učence z disleksijo; uporaba prilagojenih materialov, konkretnih pripomočkov, miselnih 

vzorcev, kartončkov, ključnih besed, ponazoril, slikovnega gradiva; prilagajanje količine, 

vsebine in oblike domačih nalog; individualno delo z učenci. 

 

V kategorijo (2) prilagajanje vnaprej pripravljenih besedil (npr. učnih listov) sem uvrstila 

odgovore učiteljev, ki se nanašajo na naslednje oblike prilagoditev za učence z disleksijo: 

prilagajanje oblike, velikost in barve črk oz. pisave (npr. zelena barva pisave, večje črke); 

prilagajanje barve in kakovosti papirja za podlago (npr. uporaba ekološkega ali manj 

bleščečega papirja); ločevanje besedila na več odstavkov, več prostora za rešitve, manj 

napisanega besedila na listu papirja. 

 

V kategorijo (3) prilagoditve ob učenčevem branju besedil sem uvrstila odgovore učiteljev, v 

katerih so omenili: da učencem z disleksijo ni potrebno glasno brati; učitelj ali sošolec prebere 

besedilo namesto učenca z disleksijo; učenci z disleksijo med branjem uporabljajo ravnilo ali 

traka z okencem ter prikrijejo dela besedila, ki jih šele bodo prebrali; učenci z disleksijo 

preberejo le krajša besedila. 

 

V kategorijo (4) prilagajanje preverjanja in ocenjevanja za učence z disleksijo sem uvrstila 

odgovore učiteljev, v katerih so navedli: podaljšan čas preverjanja in ocenjevanja znanja; 

poudarek na ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja; ni ocenjevanja pravopisnih napak; pri 
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preverjanju znanja učitelj ustno podaja navodila; možnost učenčevega popravljanja ocene; 

uporaba vprašanj dopolnjevalnega in povezovalnega tipa pri pisnih oblikah preverjanja in 

ocenjevanja znanja; možnost uporabe tablic in tabel pri matematiki (npr. tablice množenja, 

tablice stotičnega kvadrata); pomoč specialne pedagoginje učencem z disleksijo npr. pri 

branju vprašanj pri preizkusih znanja.  

 

V kategorijo (5) prilagajanje sedežnega reda za učence z disleksijo sem uvrstila odgovore 

učiteljev, v katerih so omenili naj učenec z disleksijo sedi v prvi vrsti tako, da ima okno na 

svoji levi strani (svetloba naj prihaja z leve strani).  

 

V kategorijo (6) neustrezen odgovor sem uvrstila odgovore, v katerih učitelji niso navedli 

načinov prilagajanja, ampak predpise, ki veljajo za delo z učenci z (npr. navajanje, da je 

potrebno pri delu z učenci z disleksijo upoštevati smernice za delo, odločbe, učni načrt, 

dogovore z specialno rehabilitacijskim pedagogom). 

 

Pogostost odgovorov, ki sem jih uvrstila v posamezne kategorije, sem prikazala v Preglednici 

24. 
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Preglednica 24: Pogostost načinov prilagajanja poučevanja za učence z disleksijo v razredu, ki 

jih uporabljajo/so jih uporabljali/bi jih uporabljali učitelji 

Prilagajanje 

Učitelji iz Slovenije 

N = 41 

Učitelji iz zamejstva 

N = 41 

Skupaj 

N = 82 

F F (%) F F (%) F F (%) 

(1) načina usvajanja in utrjevanja znanja 

in uporaba tehničnih pripomočkov 
25 32,9 37 48,1 62 40,5 

(2) vnaprej pripravljenih besedil 20 26,3 15 19,5 35 22,9 

(3) učenčevega branja besedil 13 17,1 14 18,2 27 17,6 

(4) preverjanja in ocenjevanja znanja 13 17,1 10 13,0 23 15,0 

(5) sedežnega reda učenca 3 3,9 0 0,0 3 2,0 

(6) neustrezen odgovor 2 2,6 1 1,3 3 2,0 

Skupaj 76 100,0 77 100,0 153 100,0 

 

Iz preglednice je razvidno, da so učitelji iz Slovenije in zamejstva v največ odgovorih navedli, 

da učencu z disleksijo pri poučevanju prilagajajo oz. bi prilagodili načine usvajanja in 

utrjevanja znanja ter uporaba tehničnih pripomočkov. To pomeni, da se učitelji v največji 

meri prilagajajo načine, količino in oblike usvajanja in utrjevanja znanja oz. uporabo 

tehničnih pripomočkov, omenjene prilagoditve učencem z disleksijo pomagajo, da učno snov 

lažje usvojijo. Tako pri učiteljih iz Slovenije kot iz zamejstva po pogostosti sledijo odgovori, 

da učitelji učencem pri poučevanju omogočajo prilagoditve vnaprej pripravljenih besedil 

(npr. učnih listov) prilagoditve pri učenčevem branju besedil. Rezultati nakazujejo, da se 

učitelji se zavedajo predvsem težav učencev z disleksijo na področju branju, zato so pri 

poučevanju učencev z disleksijo na to še posebej pozorni. Iz odgovorov, v katerih so učitelji 

navedli načine prilagajanja učencem z disleksijo, je razvidno tudi, da so nekateri učitelji 

pozorni na to, da učenci z disleksijo kljub oviram na področju branja in pisanja lahko 

pokažejo svoje znanje, zato jim omogočajo prilagojen način preverjanja in ocenjevanja znanja 

(približno 15 % odgovorov je spadalo v omenjeno skupino odgovorov). Iz preglednice je 

razvidno, da so učitelji našteli raznovrstne načine prilagajanja poučevanja in preverjanja 

znanja učencev, pa tudi prilagoditve pri samem učenju učencev z disleksijo, iz česar lahko 
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sklepam, da so mnogi učitelji do teh učencev pozitivno naravnani in jim omogočijo pot do 

znanja in napredek v mejah njihovih sposobnosti. 

 

V nadaljevanju sledi še podrobnejša analizirala odgovorov na vprašanje, zakaj učitelji načinov 

poučevanja učencem z disleksijo ne prilagajajo oz. ne bi prilagajali. 

 

Kot sem na začetku tega poglavja že omenila, sta dva učitelja odgovorila, da ne prilagajata oz. 

ne bi prilagajala načina poučevanja učencem z disleksijo. Eden od teh dveh učiteljev je 

navedel, da ima pomanjkljivo znanje na tem področju, kar je razlog, da prilagoditev ne bi 

vpeljal. Ta odgovor se mi zdi zaskrbljujoč, kajti menim, da bi morali biti učitelji na vseh 

stopnjah poučevanja seznanjeni tudi o tem, kaj je disleksija, pa tudi o oblikah prilagoditev 

načinov poučevanja za učence s to specifično učno težavo. Poleg tega pomanjkljivo znanje še 

ne more opravičevati dejstva, da učencem z disleksijo učitelj oblik poučevanja ne prilagaja, 

kajti če učitelj zase presodi, da nima za to dovolj znanja, lahko informacije o tem poišče npr. 

pri kolegih, ki imajo morda več znanja ali izkušenj za to, v literaturi, na svetovnem spletu, 

lahko se udeleži izobraževanja o tem ipd. Drugi pa je odgovoril, da pri predmetu, ki ga 

poučuje, učenec nima velikih težav in zato prilagajanje ni potrebno, žal pa učitelj ni zapisal, 

kateri predmet poučuje. Tudi ta odgovor se mi zdi zaskrbljujoč, kajti težave učencev z 

disleksijo se lahko kažejo na vseh področjih in s tem ne mora opravičevati dejstva, da 

učencem z disleksijo načinov poučevanja ne prilagaja/ni prilagajal/ne bi prilagajal. 

 

V raziskavi me je zanimalo, kakšen je odnos učiteljev do učencev z disleksijo v primerjavi z 

odnosom, ki ga imajo do drugih učencev v razredu. 

 

13.3.2 Odnos učiteljev do učencev z disleksijo v razredu 

 

Učitelji so odgovarjali na vprašanje: Ali imate/ste imeli/bi imeli do učenca z disleksijo v 

razredu drugačen odnos kot do ostalih učencev? Odgovore učiteljev na to vprašanje sem 

podrobneje prikazala v Preglednici 25, rezultati pa bodo omogočili odgovoriti na raziskovalno 

vprašanje, ali učitelji z učenci z disleksijo vzpostavljajo drugačne odnose kot z ostalimi 

učenci. 
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Preglednica 25: Pogostost odgovorov učiteljev na vprašanje: Ali imate/ste imeli/bi imeli do 

učenca z disleksijo v razredu drugačen odnos kot do ostalih učencev? 

 
Učitelji iz Slovenije Učitelji iz zamejstva Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) 

Da 12 27,9 18 40,0 30 34,1 

Ne 31 72,1 27 60,0 58 65,9 

Skupaj 43 100,0 45 100,0 88 100,0 

 

Iz preglednice je razvidno, da večina učiteljev iz Slovenije in zamejstva ni odgovorila, da ima 

oz. bi imela do učenca z disleksijo v razredu drugačnega odnosa kot do ostalih učencev. To 

pomeni, da bi ti učitelji (65,9 % učiteljev je izbralo odgovor »ne«) imeli do učencev z 

disleksijo enak odnos kot do ostalih učencev v razredu. Če ima učitelj npr. do ostalih učencev 

pozitivno naravnan odnos, bo predvidoma tudi do učencev z disleksijo imel tak odnos. 

Pomembno se mi zdi, da imajo učitelji do vseh učencev enakovreden odnos, s katerim lahko 

pri učencih razvijajo lastnosti kot so poštenost, pravičnost, spoštovanje. Učitelj je dolžan 

vzpostavitvi in vzdrževanju skrben in spoštljiv odnos do vseh učencev, tudi do učencev z 

disleksijo (Magajna idr., 2008).  

 

V nadaljevanju so me podrobneje zanimali razlogi, zakaj učitelji svoj odnos z učenci z 

disleksijo opisujejo kot podoben oz. različen glede na ostale učence. 

 

Na osnovi odgovorov učiteljev, ki so svoj odnos z učencem z disleksijo označili kot 

drugačnega od ostalih, sem oblikovala tri širše kategorije odgovorov: (1) bolj pozitivno 

naravnan odnos do učencev z disleksijo glede na ostale in (2) več prilagajanja dela učencem 

z disleksijo kot ostalim učencem. Vsako posamezno kategorijo odgovorov bom v nadaljevanju 

natančneje opredelila. 

 

V kategorijo (1) bolj pozitivno naravnan odnos do učencev z disleksijo glede na ostale sem 

uvrstila odgovore učiteljev, ki se nanašajo na: do učencev z disleksijo sem bolj 

razumevajoč(a), jih bolj spodbujam, jih večkrat pohvalim in sem do njih bolj strpna; več 

pozornosti namenjam področjem, na katerih ima učenec z disleksijo težave: pri branju, 

pisanju, razlagi in podajanju navodil; bolj kot pri ostalih učencih sem pri učencu z disleksijo 
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pozoren/pozorna na razvoj njegove samopodobe; v večji meri kot pri ostalih učencih sem pri 

učencu z disleksijo pozoren/pozorna, da njegovih težav ne izpostavljam pred ostalimi. 

 

V kategorijo (2) več prilagajanja dela učencem z disleksijo kot ostalim učencem sodijo 

odgovori učiteljev, v katerih so navedli: učenci z disleksijo imajo podaljšan čas za delo; 

učencem z disleksijo omogočim individualno pomoč; pri učencu z disleksijo pri preverjanju 

in ocenjevanju znanja upoštevam njegove težave (da kljub težavam lahko pokaže svoje 

znanje); pri učencih z disleksijo uporabljam zanje bolj prilagojene metode in oblike dela. 

 

Pogostost odgovorov, ki sem jih uvrstila v omenjeni dve vsebinski kategoriji, sem prikazala v 

Preglednici 26. 

 

Preglednica 26: Pogostosti razlogov, zakaj je/je bil/bi bil odnos učiteljev do učencev z 

disleksijo drugačen kot do ostalih učencev 

 

Učitelji iz Slovenije 

N = 11 

Učitelji iz zamejstva 

N = 16 

Skupaj 

N = 27 

F F (%) F F (%) F F (%) 

(1) bolj pozitivno naravnan odnos 7 53,8 11 61,1 18 58,1 

(2) več prilagajanja dela 6 46,2 7 38,9 13 41,9 

Skupaj 13 100,0 18 100,0 31 100,0 

 

Iz preglednice je razvidno, da je več kot polovica učiteljev iz Slovenije in zamejstva razloge 

za drugačen odnos do učenca z disleksijo glede na ostale opisala skozi bolj pozitivno 

naravnan odnos, ki vključuje večjo mero pozornosti, strpnosti in pohval. Malo manj kot 

polovica učiteljev iz Slovenije in zamejstva pa je razloge za »drugačen« odnos do učenca z 

disleksijo glede na ostale opisala skozi prilagoditve dela v razredu, torej v nudenju 

individualne pomoči, prilagajanju načina preverjanja in ocenjevanja znanja idr. Na osnovi 

rezultatov predpostavljam, da se učitelji zavedajo, da učenci z disleksijo potrebujejo njihovo 

spodbudo, pohvale, predvsem pa določene prilagoditve dela, načine preverjanja in 

ocenjevanja znanja in so nanje posebej pozorni.  

 

Prav tako so med tudi pri odgovorih učiteljev, da do učencev z disleksijo nimajo drugačnega 

odnosa kot do ostalih, zanimali razlogi za njihove odgovore. V nadaljevanju bom podrobneje 
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analizirala odgovore, ki se nanašajo na utemeljitve podobnih odnosov z učenci z disleksijo in 

tistih brez nje. 

 

Na osnovi odgovorov učiteljev sem oblikovala dve širši kategoriji: (1) pozitivno naravnan 

odnos do učencev z disleksijo in ostalih učencev in (2) enako obravnavanje vseh učencev v 

razredu. Vsako posamezno kategorijo odgovorov bom v nadaljevanju natančneje opredelila. 

 

V kategorijo (1) pozitivno naravnan odnos do učencev z disleksijo tako kot do ostalih sem 

uvrstila odgovore učiteljev, med katerimi so navedli: tako kot ostali učenci naj bi se učenec z 

disleksijo v razredu počutil dobro; učenec z disleksijo naj bi bil tako kot ostali vključen v 

razredno skupnost in ne izločen; učenec z disleksijo naj se ne bi počutil drugačnega, 

manjvrednega, zaznamovanega, stigmatiziranega; učenca z disleksijo ne smemo izpostavljati; 

z učencem z disleksijo ravnamo tako, da ne izstopa; pomilovanje učenca z disleksijo ni 

koristno. 

 

V kategorijo (2) enako obravnavanje vseh učencev v razredu sem uvrstila odgovore učiteljev, 

v katerih so navedli: da je učiteljeva naloga enakovredno obravnavanje vseh učencev, ne 

glede na težave, veroizpoved, zgled; da težava učenca z disleksijo ne sme vplivati na odnos do 

njega; da šola ne sme ustvarjati razlik med učenci; da je učenec z disleksijo enako sposoben 

kot sošolci; da vsak učenec ima svoje vrline in pomanjkljivosti; da vsi učenci potrebujejo 

učitelja, ki je dolžan sprejeti vse. 

 

Odgovore učiteljev, uvrščene v opisane kategorije, sem podrobneje prikazala v Preglednici 

27. 
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Preglednica 27: Pogostost razlogov, zakaj učitelji nimajo/niso imeli/ne bi imeli drugačnega 

odnosa do učencev z disleksijo kot do ostalih 

 

Učitelji iz Slovenije 

N = 31 

Učitelji iz zamejstva 

N = 23 

Skupaj 

N = 54 

F F (%) F F (%) F F (%) 

(1) pozitivno naravnan odnos do učencev 

z disleksijo tako kot do ostalih 
12 34,3 12 48,0 24 40,0 

(2) vse učence obravnavam enakovredno 23 65,7 13 52,0 36 60,0 

Skupaj 35 100,0 25 100,0 60 100,0 

 

Učitelji iz Slovenije in zamejstva, ki so odgovorili, da nimajo oz. ne bi imeli do učenca z 

disleksijo drugačnega odnosa kot do ostalih, so svoj odgovor utemeljili bodisi s tem, da imajo 

do učencev z (vključno s tistim z disleksijo) pozitiven odnos oz. da vse učence obravnavajo 

enako. Iz omenjenih utemeljitev je torej razvidno, da so učitelji, ki so odgovorili, da imajo do 

učencev z disleksijo enak odnos kot do ostalih, mislili na njihov pristop do teh učencev, ki je 

bodisi pozitivno ovrednoten (tako kot pri ostalih učencih) bodisi enak(ovreden) z ostalimi 

učenci. Glede na to, da sta samo dva od vseh anketiranih učiteljev na vprašanje o prilagajanju 

načina poučevanja učencem z disleksijo v razredu, ki sem ga analizirala v prejšnjem poglavju, 

odgovorila, da način poučevanja ne prilagajata, sklepam, da so učitelji v opisovanju odnosa 

mislili zgolj na njihov socialno-čustveni odnos do učencev z disleksijo v razredu in ne na 

prilagajanja dela s temi učenci v razredu. 

 

V zadnjem delu raziskave me je zanimalo, kdo je po mnenju učiteljev odgovoren za delo z 

učenci z disleksijo v njihovi državi, ali učitelji poznajo prilagoditve za učence z disleksijo, ki 

veljajo v njihovi državi ter kdo je učitelje seznanil s temi prilagoditvami. V naslednjem 

poglavju bom predstavila odgovore na omenjena vprašanja in jih analizirala. 

 

13.4 Učiteljevo prepoznavanje odgovornosti in predpisov za delo z učenci z disleksijo 

 

V četrtem (zadnjem) delu raziskave me je zanimalo, komu učitelji komu predpisujejo 

odgovornost za delo z učenci z disleksijo, ali so seznanjeni s prilagoditvami, ki jih imajo 

učenci z disleksijo v njihovi državi ter kdo jih je o teh prilagoditvah seznanil. 
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V nadaljevanju bom najprej analizirala odgovore učiteljev, komu  pripisujejo odgovornost za 

delo z učenci z disleksijo.  

 

13.4.1 Učiteljevo pripisovanje odgovornosti za delo z učenci z disleksijo v razredu 

 

Učitelji, ki poučujejo v Sloveniji in zamejstvu, so odgovarjali na vprašanje: Kdo je po Vašem 

mnenju najbolj odgovoren za delo z učencem/učenci z disleksijo? Na izbiro sem učiteljem 

ponudila naslednje možnosti odgovorov: (a) učitelj v razredu, (b) starši učenca/učenke, (c) 

specialne službe (specialni pedagog, psiholog ...), (d) zdravnik, (e) učitelj, ki nudi dodatno 

strokovno pomoč, (f) ravnatelj in (g) drugo. Rezultate odgovorov na to vprašanje sem 

natančneje prikazala v Preglednici 28. 

 

Preglednica 28: Pogostost odgovorov učiteljev na vprašanje: Kdo je po Vašem mnenju najbolj 

odgovoren za delo z učencem /učenci z disleksijo? 

 

Učitelji iz Slovenije 

N = 43 

Učitelji iz zamejstva 

N = 44 

Skupaj 

N = 87 

F F (%) F F (%) F F (%) 

(a) učitelj v razredu 22 25,0 32 21,2 54 22,6 

(b) starši  15 17,0 35 23,2 50 20,9 

(c) specialne službe 25 28,4 32 21,2 57 23,8 

(d) zdravnik 4 4,5 13 8,6 17 7,1 

(e) učitelj, ki nudi dodatno strok. pomoč 17 19,3 29 19,2 46 19,2 

(f) ravnatelj 4 4,5 10 6,6 14 5,9 

(g) drugo 1 1,1 0 0,0 1 0,4 

Skupaj 88 100,0 151 100,0 239 100,0 

 

Iz preglednice je razvidno, da so učitelji iz Slovenije in zamejstva v odgovorih najbolj 

pogosto navedli, da so za delo z učenci z disleksijo odgovorne specialne službe (specialni 

pedagog, psiholog ...). Sledijo odgovori, v katerih so učitelji odgovornost pripisali učiteljem in 

staršem. Le en učitelj je označil drugo in ta je odgovornost pripisal »tistemu, ki težavo dobro 

pozna in dela z njim«, iz česar se ne razume jasno, na koga je mislil. Zaskrbljujoče pa se mi 

zdi dejstvo, da so v precej majhnem deležu odgovorov pripisali sebi. V slovenskih (Zakon o 

osnovni šoli, 1996, v Kavkler, 2002) in italijanskih zakonih (Novi predpisi o specifičnih učnih 

motnjah v šoli, 2010) je odgovornost za poučevanje in prepoznavanje učencev z disleksijo v 

prvi vrsti učiteljeva. Po mnenju M. Kavkler (2002) je kakovost dela z učenci z disleksijo v 
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razredu odvisna od učiteljevih stališč do učenca z disleksijo in tega, kako učitelj sprejema 

njegovo odgovornost za delo s tem učencem. Če je učitelj do učenca z disleksijo pozitivno 

naravnan in mu je pripravljen pomagati, mu bo pomoč tudi ponudil. Poleg tega je po 

slovenskem Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) učitelj tudi tisti, ki z 

učencem z disleksijo v razredu preživi največ časa, saj je učenec deležen le ti ure tedensko 

dodatne pomoči (lahko izven razreda), ki jo izvaja dodatni učitelj. Po italijanskih Novih 

predpisih o specifičnih učnih motnjah v šoli (2010), ki velja tudi za učitelje iz zamejstva, pa je 

za nekatere učence z disleksijo odgovoren učitelj, ki poučuje vse učence v razredu, saj so 

učenci z disleksijo upravičeni imeti dodatnega učitelja le, če imajo poleg »diagnoze« o 

disleksiji še specifično »klinično potrdilo«, v katerem so navedene še druge fizične, psihične, 

socialne ali čustvene ovire učenca (Barbera, 2012). 

 

V diplomskem delu me je še zanimalo, ali so učitelji seznanjeni s prilagoditvami, ki jih imajo 

učenci z disleksijo v njihovi državi. 

 

13.4.2 Seznanjenost učiteljev s prilagoditvami za učence z disleksijo 

 

Učitelje iz Slovenije in zamejstva sem vprašala: Ali ste seznanjeni s prilagoditvami, ki jih 

imajo učenci z disleksijo v šolskem sistemu Vaše države? Odgovore učiteljev na to vprašanje 

sem natančneje prikazala v Preglednici 29. 

 

Preglednica 29: Pogostost odgovorov učiteljev na vprašanje: Ali ste seznanjeni s 

prilagoditvami, ki jih imajo učenci z disleksijo v šolskem sistemu vaše države? 

 
Učitelji iz Slovenije Učitelji iz zamejstva Skupaj 

F F (%) F F (%) F F (%) 

Da 20 46,5 40 88,9 60 68,2 

Ne 23 53,5 5 11,1 28 31,8 

Skupaj 43 100,0 45 100,0 88 100,0 

 

Iz preglednice je razvidno, da je 46,5 % učiteljev iz Slovenije in 88,9 % učiteljev iz zamejstva 

seznanjenih s prilagoditvami za delo z učenci z disleksijo, ki veljajo v njihovi državi. 

Rezultati nakazujejo razlike v seznanjenosti učiteljev s prilagoditvami za delo z učenci z 

disleksijo med učitelji iz zamejstva in učitelji iz Slovenije. Razlog za to bi lahko pripisala 
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dejstvu, da je imelo skoraj 96 % učiteljev iz zamejstva izkušnjo z vsaj enim učencem z 

disleksijo, kot je razvidno iz rezultatov analize odgovorov učiteljev na vprašanje o številu 

učencev z disleksijo, ki so jih poučevali/jih poučujejo, ter dejstvu, da se je približno 56 % 

učiteljev iz zamejstva v zadnjih letih udeležilo izobraževanja o tej tematiki, kot je tudi 

razvidno iz analize odgovorov učiteljev na vprašanje, če so se v zadnjih letih udeležili 

izobraževanj o tej tematiki. Zaskrbljujoče pa se mi zdi dejstvo, da so je tako majhno število 

učiteljev iz Slovenije seznanjenih s prilagoditvami za delo z učenci z disleksijo, kajti to 

nikakor ni pozitivno za učence z disleksijo, s katerimi bi se ti učitelji na njihovi poklicni poti 

morda lahko srečali.  

 

Podrobneje me je zanimalo tudi, s kakšnimi prilagoditvami so seznanjeni učitelji. Rezultate 

bom podrobneje prikazala v nadaljevanju. 

 

Učiteljem, ki so seznanjeni s prilagoditvami za delo z učenci z disleksijo v njihovi državi, je 

bilo namenjeno vprašanje: Če ste odgovorili z DA, navedite, katere so te, v katerem so morali 

te prilagoditve natančneje opredeliti. Rezultate odgovorov učiteljev na to vprašanje sem 

združila v naslednje kategorije: (1) seznanjenost s prilagajanjem oblik in metod dela pri 

usvajanju in utrjevanju znanja, (2) seznanjenost s prilagajanjem količine in oblik preverjanja 

in ocenjevanja znanja učenca, (3) seznanjenost s prilagajanjem učnega načrta oz. programa 

učenca, (4) seznanjenost s prilagajanjem količine in oblike v naprej pripravljenih zapisanih 

besedil, (5) seznanjenost s prilagajanjem zahtev pri branju učenca, (6) drugo in (7) 

neustrezen odgovor. Vsako posamezno kategorijo odgovorov bom v nadaljevanju natančneje 

opredelila. 

 

V kategorijo (1) seznanjenost s prilagajanjem oblik in metod dela pri usvajanju in utrjevanju 

znanja učencem z disleksijo sodijo odgovori, v katerih so učitelji navedli: da vedo, da lahko 

uporabijo že v naprej pripravljene fotokopije zapiskov za učence z disleksijo; da lahko 

omogočijo učencem z disleksijo uporabo računalnika idr. tehničnih pripomočkov pri pouku; 

da učencem lahko učencem z disleksijo lahko pomagajo pri zapisu snovi v zvezek; da 

učencem z disleksijo lahko skrajšajo obseg snovi, ki se jo morajo naučiti, obdelati, prebrati 

ipd. 

 

V kategorijo (2) seznanjenost s prilagajanjem količine in oblik preverjanja in ocenjevanja 

znanja učenca učencem z disleksijo sem uvrstila odgovore, v katerih so učitelji navedli: da je 
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pri teh učencih poudarek na ustnem preverjanju in ocenjevanju učencev z disleksijo; da lahko 

omogočijo učencem z disleksijo, da pišejo preizkuse znanja s pomočjo specialne pedagoginje 

oz. da imajo ta to podaljšan čas oz. da nekdo prebira navodila namesto njih; da pravopisnih 

napak pri učencu z disleksijo ne ocenjujejo; da lahko učenci popravljajo ocene; da lahko 

učencem z disleksijo omogočijo uporabo izpiskov npr. pravopisnih in slovničnih pravil, 

matematičnih formul, poštevanke, tabel idr. 

 

V kategorijo (3) seznanjenost s prilagajanjem učnega načrta oz. programa učenca sem 

uvrstila odgovore, v katerih so učitelji navedli splošne prilagoditve učnega načrta oz. 

programa za učence z disleksijo. 

 

V kategorijo (4) seznanjenost s prilagajanjem količine in oblike v naprej pripravljenih 

zapisanih besedil učencem z disleksijo sem uvrstila odgovore, v katerih so učitelji navedli 

seznanjenost s prilagoditvami oblike in količine zapisanih besedil (npr. učnih listov) učencem 

z disleksijo v razredu. Med temi so omenili: prilagajanje velikosti, sloga in barve pisave za 

zapisana besedila namenjena učencem z disleksijo; prilagajanje podlage, in sicer barve ozadja 

(npr. rumena), uporabo »nebleščeče« podlage ter barvnega črtovja; uporaba večjega razmika 

med zapisanimi vrsticami. 

 

V kategorijo (5) seznanjenost s prilagajanjem zahtev pri branju učenca učencem z disleksijo 

sem uvrstila odgovore, v katerih so učitelji navedli, da so seznanjeni s pomočjo učencem z 

disleksijo med njihovim branjem; da lahko učencem z disleksijo omogočijo uporabo ravnil, 

barvnega traka, s katerima si lahko pomagajo med branjem. 

 

V kategorijo (6) drugo sem uvrstila različne posamezne odgovore učiteljev, ki jih vsebinsko 

nisem uspela uvrstiti v posamezne predhodno omenjene kategorije odgovorov (da učenci z 

disleksijo nimajo pravice do učitelja, ki nudi dodatno pomoč; da učenci z disleksijo imajo 

pravico do učitelja oz. logopeda, ki nudi dodatno strokovno pomoč; neobveznost učenja 

tujega jezika; specifične naloge za učence z disleksijo namenjene odpravljanju njihovih težav, 

ki jih je pripravilo ministrstvo; prilagoditve učnega prostora v razredu tako, da učenec z 

disleksijo sedi v prvi vrsti in ne gleda od sredine na šolsko tablo ter da svetloba prihaja z 

leve). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Martina Croselli; diplomsko delo 

111 

V kategorijo (8) neustrezen odgovor sem uvrstila odgovore učiteljev, v katerih niso napisali, s 

katerimi prilagoditvami za delo z učenci z disleksijo v njihovi državi so seznanjeni, so pa v 

njih omenili zakonske predpise, na podlagi katerih učencem z disleksijo lahko prilagajajo delo 

oz. odgovor, da prilagoditev ne poznajo. 

 

Rezultate odgovorov učiteljev na to podvprašanje, uvrščene v posamezne kategorije, sem 

natančneje prikazala v Preglednici 30. 

 

Preglednica 30: Pogostost prilagoditev za učence z disleksijo v šolskem sistemu njihove 

države, s katerimi so seznanjeni učitelji 

Seznanjenost s prilagajanjem … 

Učitelji iz Slovenije 

N = 19 

Učitelji iz zamejstva 

N = 36 

Skupaj 

N = 55 

F F (%) F F (%) F F (%) 

(1) oblik in metod dela pri usvajanju in 

utrjevanju znanja 
10 23,3 24 38,1 34 32,1 

(2) količine in oblike preverjanja in 

ocenjevanja znanja 
13 30,2 6 9,5 19 17,9 

(3) učnega načrta oz. programa 1 2,3 17 27,0 18 17,0 

(4) zapisanih besedil 8 18,6 3 4,8 11 10,4 

(5) zahtev pri branju učenca 4 9,3 2 3,2 6 5,7 

(6) drugo 6 14,0 5 7,9 11 10,4 

(7) neustrezen odgovor 1 2,3 6 9,5 7 6,6 

Skupaj 43 100,0 63 100,0 106 100,0 

 

V največ odgovorih so učitelji iz Slovenije navedli, da so seznanjeni s prilagajanjem količine 

in oblike preverjanja in ocenjevanja znanja (30,2 %) učencem z disleksijo v razredu, učitelji 

iz zamejstva pa so najpogosteje odgovorili, da so seznanjenju s prilagajanjem metod in oblik 

dela pri usvajanju in utrjevanju znanja (38,1 %). To pomeni, da so učitelji, ki poučujejo v 

obeh državah, najpogosteje seznanjeni z oblikami prilagoditev učnih metod, strategij, oblik 

ipd., ki učencem z disleksijo omogočijo lažje usvajanje in utrjevanje učne snovi ter 

prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja. Upoštevanje teh prilagoditev se mi zdi za 
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učence z disleksijo, ki jih bodo morda ti učitelji na njihovi poklicni poti poučevali, zelo 

pomembno, saj lahko na ta način kljub svojim težavam pokažejo svoje znanje. Učitelji iz 

Slovenije in zamejstva so poleg prilagoditev pri preverjanju znanja oz. prilagoditev pri 

poučevanju učenca z disleksijo pogosto omenili tudi poznavanje prilagoditev pri zapisovanju 

in branju ter prilagoditev učnega načrta in programa dela.  

 

Iz analize odgovorov je torej razvidno, da so nekateri učitelji iz Slovenije in mnogi iz 

zamejstva seznanjeni z oblikami prilagoditev, ki veljajo za učence z disleksijo v šolskem 

sistemu njihove države.  

 

V raziskavi me je natančneje zanimalo, kdo je učitelje seznanil s prilagoditvami za delo z 

učenci z disleksijo v šolskem sistemu v njihovi državi. Analizo tega bom predstavila v 

nadaljevanju.  

 

13.4.3 Kdo je učitelje seznanil s prilagoditvami za učence z disleksijo 

 

Vprašanje se je za učitelje, ki poučujejo v Sloveniji in zamejstvu, glasilo: Kdo Vas je seznanil 

s prilagoditvami, ki so v šolskem sistemu Vaše države predpisane pri delu učencev z 

disleksijo? Na izbiro so imeli naslednje možnosti odgovorov: (a) kolega/kolegica, (b) starši 

učenca/učenke, (c) specialne službe (specialni pedagog, psiholog ...), (d) zdravnik, (e) učitelj, 

ki nudi dodatno strokovno pomoč, (f) ravnatelj, (g) strokovnjaki na izobraževanju, (h) 

profesorji v času študija, (i) prebral/a sem v strokovni literaturi, (j) prebral/a sem na 

Svetovnem spletu in (k) drugo. Rezultate odgovorov na to vprašanje sem natančneje prikazala 

v Preglednici 31. 
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Preglednica 31: Pogostost odgovorov učiteljev na vprašanje: Kdo Vas je seznanil s 

prilagoditvami, ki so v šolskem sistemu Vaše države predpisane pri delu učencev z disleksijo? 

 

Učitelji iz Slovenije 

N = 20 

Učitelji iz zamejstva 

N = 39 

Skupaj 

N = 59 

F F (%) F F (%) F F (%) 

(a) kolega/kolegica 2 4,1 21 16,8 23 13,2 

(b) starši učenca/učenke 0 0,0 5 4,0 5 2,9 

(c) specialne službe 14 28,6 11 8,8 25 14,4 

(d) zdravnik 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

(e) učitelj, ki nudi dodatno strok. pomoč 2 4,1 13 10,4 15 8,6 

(f) ravnatelj 0 0,0 15 12,0 15 8,6 

(g) strokovnjaki na izobraževanju 10 20,4 20 16,0 30 17,2 

(h) profesorji v času študija 2 4,1 4 3,2 6 3,4 

(i) prebral/a sem v strokovni literaturi 11 22,4 21 16,8 32 18,4 

(j) prebral/a sem na Svetovnem spletu 8 16,3 14 11,2 22 12,6 

(k) drugo 0 0,0 1 0,8 1 0,6 

Skupaj 49 100,0 125 100,0 174 100,0 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so se učitelji iz Slovenije najpogosteje seznanili s prilagoditvami 

za učence z disleksijo s pomočjo specialne službe, po pogostosti pa sledijo odgovori, da so se 

s prilagoditvami za delo z učenci z disleksijo seznanili s prebiranjem strokovne literature oz. 

da so jih o teh seznanili strokovnjaki na izobraževanju. Učitelji iz zamejstva so informacije o 

prilagajanju dela najpogosteje dobili od kolegov oz. s prebiranjem strokovne literature, po 

pogostosti pa tudi zanje sledijo odgovori, da so jih s prilagoditvami za delo z učenci z 

disleksijo seznanili še strokovnjaki na izobraževanju. Med odgovori, ki pa so jih učitelji tako 

iz Slovenije kot iz zamejstva izbrali najmanj pogosto, sodijo tudi odgovori, v katerih so 

označili, da so te informacije dobili od profesorjev v času študija. 

 

Iz odgovora, da so učitelje iz Slovenije o prilagoditvah seznanile »specialne službe« sklepam, 

da so jim usmeritve za delo z učenci z disleksijo dale osebe, ki so svetovalne delavke na šoli 

ali strokovnjaki za delo s temi učenci. Iz odgovora, da jih je o prilagoditvah seznanil 

kolega/kolegica, pa lahko sklepam, da se ti učitelji tudi pri poučevanju učencev z disleksijo 

poslužujejo in zavedajo pomena, ki ga lahko ima za njihovo delo dobra komunikacija s 

kolegi, s katerim si lahko izmenjujejo koristne informacije, vedenja in izkušnje, ki so lahko 

povezane tudi s poučevanjem učencev z disleksijo.  
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Učitelji so informacije o prilagajanju načina delana z učenci z disleksijo pridobili tudi na 

izobraževanjih. Tudi iz odgovorov učiteljev, ki so se v zadnjih letih udeležili izobraževanj o 

disleksiji (glej Preglednico 21) je razvidno, da so učitelji spoznanja o prilagajanju načina dela 

učencem z disleksijo najpogosteje pridobili ravno s pomočjo dodatnih izobraževanj. Rezultati 

nakazujejo, da je bilo majno število učiteljev seznanjeno z oblikami prilagoditev za učence z 

disleksijo že v času študija za opravljanje učiteljskega poklica, iz česar sklepam, da so 

ustanove, odgovorne za izobraževanje bodočih pedagoških delavcev, premalo senzibilne za 

usposabljanje učiteljev za delo z učenci z disleksijo in bi bilo omenjenemu področju v času 

študija potrebno nameniti več vsebin. 
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IV. ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem raziskala izkušnje in spoznanja o disleksiji, ki so jih učitelji iz 

Slovenije in zamejstva pridobili na podlagi poučevanja učencev z disleksijo oz. poznavanja 

oseb z disleksijo. Podrobneje me je zanimalo, ali bi pri učencu v razredu znali sami prepoznati 

disleksijo, ali se jim poučevanje učencev z disleksijo zdi težko, ali so v času študija in 

izobraževanj pridobili znanja o disleksiji in kaj ta znanja vključujejo ter ali učencem z 

disleksijo v razredu prilagajajo načine poučevanja in kakšen je njihov odnos do teh učencev. 

Ugotoviti sem želela, komu učitelji pripisujejo odgovornost za delo z učenci z disleksijo v 

razredu, in ali poznajo prilagoditve za učence z disleksijo, ki veljajo v šolskem sistemu v 

njihovi državi.  

 

Predpostavila sem, da se učitelji nižjih in učitelji višjih razredov pomembno razlikujejo v 

prepoznavanju znakov disleksije pri učencih v razredu (prva hipoteza), v znanjih o disleksiji, 

pridobljenih v času študija (tretja hipoteza) ter v pogostosti prilagajanja dela učencem z 

disleksijo v razredu (peta hipoteza). Prav tako sem predpostavila, da se učitelji iz Slovenije in 

zamejstva pomembno razlikujejo v pogostosti prilagajanja dela učencem z disleksijo (četrta 

hipoteza), in da večini učiteljev ne bi bilo težko poučevati učenca z disleksijo (druga 

hipoteza).  

 

V raziskavi so sodelovali učitelji iz slovenskih in zamejskih šol, ki so poučevali učence, stare 

od 6 do 15 let. Učitelji so odgovarjali na anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila za namen 

raziskave. 

 

Rezultati so pokazali, da je imela večina v raziskavo vključenih učiteljev iz Slovenije in 

zamejstva izkušnje s poučevanjem vsaj enega učenca z disleksijo, izkušnje pa so jim 

omogočile spoznanja o prilagajanju načina dela tem učencem. Večina učiteljev iz Slovenije in 

zamejstva je navedla, da nima izkušenj pa pri poznavanju oseb z disleksijo izven šolskega 

konteksta, tisti, ki pa te izkušnje imajo, so z njimi pridobili spoznanja o težavah teh oseb 

predvsem na področju njihovega čustvenega in socialnega odzivanja. Iz rezultatov je torej 

razvidno, da izkušnje z učencem z disleksijo, pridobljene v šolskem kontekstu, pomembno 

prispevajo k spoznanjem na področju prilagajanju poučevanja, medtem ko izkušnje, 

pridobljene izven šolskega konteksta, pripomorejo k večjemu razumevanju težav na področju 

socialnega in čustvenega delovanja posameznika.  
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Večina vključenih učiteljev iz Slovenije in zamejstva je menila, da bi pri učencu v razredu 

prepoznala znake disleksije in to predvsem iz učenčevih težav pri branju in pisanju ter iz 

njihovega odnosa do branja. Omenjeni rezultati nakazujejo, da so učitelji pri prepoznavanju 

disleksije pozorni na tiste možne pokazatelje disleksije, ki so bistveni pri opredeljevanju 

disleksije, kot so npr. nadomeščanje ene besede z drugo pri glasnem branju, počasno ter 

zatikajoče branje, fonološke napake pri črkovanju, črke ne pišejo v pravem zaporedju (Reid, 

2002). Poučevanje učencev z disleksijo se je večini učiteljev iz zamejstva, ki so izpolnili 

vprašalnik, zdelo težko, večini v raziskavo vključenih učiteljev iz Slovenije pa prilagajanje 

dela učencem z disleksijo ne bi povzročalo težav. Vprašanje pa je, kaj omenjene ocene o 

težavnosti prilagajanja dela učencev z disleksijo dejansko pomenijo. Morda učitelji iz 

zamejstva doživljajo veliko odgovornost pri delu z učenci z disleksijo in so zato pogosteje 

ocenili, da bi jim bilo delo z učenci z disleksijo težavno, učitelji iz Slovenije pa prilagajanje 

dela razumeli kot del njihovih obveznosti, ki jim ne bi »smele« predstavljati posebnega 

problema.  

 

Rezultati so prav tako pokazali, da je v času študija le malo učiteljev iz Slovenije (26,7 %) in 

učiteljev iz zamejstva (23,3 %) pridobilo znanje o disleksiji, kar morda kaže, da se ustanove, 

ki izobražujejo bodoče pedagoške delavce, premalo zavedajo pomena podajanja znanj o 

disleksiji. Večina učiteljev iz zamejstva se je v zadnjih letih udeležila izobraževanj o 

disleksiji, večina učiteljev iz Slovenije ne. Morda bi bilo v prihodnje smiselno raziskati, kaj je 

lahko razlog za majhno udeležbo na izobraževanjih pri učiteljih iz Slovenije. Eden od možnih 

razlogov je lahko v tem, da so sredstva za dodatno izobraževanje učiteljev v Sloveniji 

omejena, kar lahko prispeva k majhni ponudbi izobraževanj tudi na področju disleksije in tudi 

majhni udeležbi učiteljev na teh izobraževanjih. 

 

Ugotovila sem, da znanje učiteljev o disleksiji, pridobljeno bodisi v času študija kot na 

izobraževanjih, najpogosteje vključuje splošna spoznanja o disleksiji in načinu prepoznavanja 

znakov disleksije pri učencih ter spoznanja o prilagajanju načina dela učencem z disleksijo. 

Vsa ta znanja bodo lahko koristna učiteljem za njihovo delo v razredu, zato bi bilo smiselno, 

če bi bili učitelji o njih seznanjeni že v času študija. Tudi na podlagi analize predmetnikov v 

univerzitetnih programih za izobraževanje učiteljev iz Slovenije in Italiji, me je presenetil 

podatek, da je zelo malo predmetov, pri katerih študentje lahko pridobijo znanja o učencih s 

posebnimi potrebami, med katerimi so tudi učenci z disleksijo. 
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Iz rezultatov raziskave je prav tako razvidno, da velika večina učitelji iz Slovenije in 

zamejstva prilagaja/je prilagajala/bi prilagajala način poučevanja učencem z disleksijo v 

razredu ter da bi bili pri tem pozorni predvsem na prilagajanje načinov usvajanja in utrjevanja 

in uporabo za učence primernih tehničnih pripomočkov. Prilagajanje dela učencem z 

disleksijo je pomembno in potrebno, saj le tako lahko učenci učinkovito usvajajo šolske 

veščine, povezane s pisanjem in branjem. 

 

Večina učiteljev iz Slovenije in zamejstva pa ni navedla drugačnega odnosa do učencev z 

disleksijo kot do ostalih učencev, njihova utemeljitev odgovora pa je večinoma temeljila na 

tem, da imajo tako kot do učencev z disleksijo kot tudi ostalih učencev pozitivno naravnan 

odnos. Tudi L. Magajna (2010a) pravi, da je pri poučevanju učencev z disleksijo v razredu 

pomembno do teh vzpostaviti pozitivno naravnan odnos. Po mnenju J. Kruh (2011) pa lahko 

učitelj z dobrim odnosom in sprejemanjem učenca zmanjša tudi negativen odnos do učencev z 

disleksijo, ki jih do teh morda imajo drugi učenci, kar je morda pomembno tudi z vidika 

inkluzivnega pedagoškega dela. 

 

Iz rezultatov sem ugotovila še, da učitelji odgovornost za delo z učenci z disleksijo v razredu 

najpogosteje pripisujejo svetovalnim delavcem in drugim strokovnjakom, specializiranim za 

delo s temi učenci, v nekoliko manjši meri pa odgovornost za delo pripisujejo učiteljem v 

razredu, staršem in učitelju, ki nudi dodatno strokovno pomoč. Menim, da je za učitelja 

pomembno, da razume in prevzame odgovornost za delo z učenci v razredu, saj je z njimi v 

neposrednem stiku in je on odgovoren za prilagoditve dela z učenci, ki imajo težave pri 

učenju in različnih področjih razvoja.  

 

Večina učiteljev iz zamejstva, vključenih v raziskavo, je odgovorila, da je seznanjena s 

prilagoditvami za delo z učenci z disleksijo v njihovi državi, večina učiteljev, ki poučujejo v 

Sloveniji, pa tega ni navedla. To nakazuje, da bi bilo predvsem učitelje iz Slovenije dodatno 

seznaniti z zakonskimi osnovami za delo z učenci z disleksijo v razredu. Učitelji iz Slovenije, 

ki poznajo prilagoditve za delo z učenci z disleksijo, so najpogosteje navedli, da poznajo 

prilagoditve, ki so vezane na preverjanje in ocenjevanje znanja, učitelji iz zamejstva pa so 

najpogosteje navedi prilagoditve pri usvajanju in utrjevanju znanja. Učitelji iz Slovenije in 

zamejstva, ki prilagoditve za delo z učenci z disleksijo poznajo, so se o njih najpogosteje 

seznanili s prebiranjem strokovne literature, z njimi so jih seznanili strokovnjaki na 
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izobraževanjih, svetovalni delavci, s katerimi so v stikih (npr. specialno rehabilitacijskih 

pedagogov, psihologov) ter njihovi kolegi učitelji. Rezultati torej kažejo, da so učitelji 

spoznanja o delu z učenci z disleksijo pridobili od različnih virov in ne le iz strokovnih 

izobraževanj, kar lahko nakazuje tudi, da učitelji, ki se ne udeležujejo izobraževanj (kar velja 

za večino učiteljev iz Slovenije), spoznanja za delo z otroki pridobivajo tudi na drugačen 

način. 

 

Rezultati so pokazali, da ni pomembnih razlik v pogostosti prepoznavanja znakov disleksije 

med učitelji nižjih in višjih razredov iz Slovenije. Obe skupini učiteljev iz Slovenije sta 

navedli, da bi znake disleksije pri učencih večinoma prepoznali. Učitelji nižjih razredov iz 

zamejstva so pomembno pogosteje navedli, da prepoznajo znake disleksije pri učencih 

(večina bi te znake prepoznala), kot so to navedli učitelji višjih razredov (večina teh znakov 

ne bi prepoznala). Glede na omenjeno, bi bilo potrebno predvsem učitelje višjih razredov iz 

zamejstva seznaniti s tem, kako naj disleksijo prepoznajo pri učencih. Ugotovila sem tudi, da 

med učitelji nižjih razredov in učitelji višjih razredov iz Slovenije in iz zamejstva ni razlike 

pogostosti pridobljenih znanj o disleksiji v času študija ter v pogostosti prilagajanja dela 

učencem z disleksijo.  

 

Učitelji iz Slovenije in zamejstva se niso pomembno razlikovali v pogostosti prilagajanja dela 

učencem z disleksijo – večina učiteljev prilagaja njihov način dela tako, da upoštevajo 

učenčeve težave. Dobljeni rezultati nakazujejo, da učitelji najverjetneje razumejo pomen 

prilagajanja dela glede na posebnosti učenca. Zanimivo pa je, da večini učiteljev iz Slovenije 

ne bi bilo težko poučevati učenca z disleksijo, večina učiteljev iz zamejstva pa je navedla, da 

bi pri tem imela težave.  

 

Pri celotni analizi raziskave pa moram poudariti, da je bil vzorec učiteljev majhen. Spregledati 

ne morem niti podatka, da so nekateri učitelji na šolah, kjer sem nesla vprašalnike, zavrnili 

reševanje vprašalnika in da so bili to predvsem učitelji višjih razredov, kar morda kaže, da 

učitelji višjih razredov nimajo dovolj (spo)znanj o disleksiji. Še toliko bolj pa ne morem 

spregledati podatka, da si je vprašalnik, ki sem ga objavila na spletu z naslovom »Vprašalnik 

za učitelje«, ogledalo 188 odgovarjajočih, od teh pa ga je v celoti izpolnilo zgolj 29 učiteljev. 

To pomeni, da so zavrnili reševanje vprašalnika potem, ko so prebrali njegov uvodni del in 

spoznali, da je to vprašalnik o disleksiji. Iz tega lahko sklepam, da imajo ti učitelji o disleksiji 

morda premalo znanja ali da jih tema ne zanima. 
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Ne glede na omenjene omejitve raziskave pa menim, da so rezultati omogočili vpogled v 

izkušnje skupine učiteljev iz Slovenije in zamejstva, ki so jih pridobili pri delu z učenci. 

Pridobljeni rezultati nakazujejo, da je potrebno dodatno pozornost pri seznanjanju učiteljev za 

delo z učenci z disleksijo nameniti tudi v času študija za učiteljski poklic, saj učitelji ta znanja 

potrebujejo za učinkovito prilagajanje dela z učenci z disleksijo. 
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VI. PRILOGA 

 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 
 

Spoštovani! 

Sem Martina Croselli in zaključujem študij razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V svojem diplomskem delu želim ugotoviti, kakšne izkušnje in informacije o disleksiji 

imate učitelji v Sloveniji in Italiji.  

Zagotavljam Vam anonimnost pridobljenih podatkov in se Vam zahvaljujem za sodelovanje. 

 

 

 

Disleksija je vrsta specifičnih učnih težav, pri kateri se učencu kljub 

povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim in dolgotrajni 

strokovni pomoči pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju in pravopisu. 

 

 

 

 

Osebni podatki (obkrožite) 
 

Spol a. moški 
b. ženski 

Koliko let delate v  

osnovnošolskem izobraževanju? 
a. 4 in manj 

b. 5 in več 
Država, v kateri poučujete a. Slovenija b. Italija 
Stopnja poučevanja Za učitelje v Sloveniji 

a. razredna stopnja  
b. predmetna stopnja 
Če ste obkrožili b), napišite, kateri(e) predmet(e) poučujete. 
_____________________________________________ 

Za učitelje v Italiji 
a.  osnovna šola 

b.  nižja srednja šola 
Če ste obkrožili b), napišite, kateri(e) predmet(e) poučujete. 

_____________________________________________ 
Stopnja dokončane izobrazbe Za učitelje v Sloveniji 

a. srednja šola 

b. višja šola 

c. visoka šola 
d. specializacija, magisterij, doktorat 
Za učitelje v Italiji 

a. višja srednja in poklicna šola 
b. visoko izobraževanje in višja poklicna šola 
c. univerzitetna izobrazba 
d. specializacija, magisterij, doktorat 
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I. Moje izkušnje z disleksijo in njeno prepoznavanje 
 

1. Koliko učencev ali učenk, ki imajo disleksijo, ste poučevali/poučujete? 

 

a. nisem še poučeval/a učenca/učenke z disleksijo 

b. poučeval/a sem enega učenca/učenko 

c. poučeval/a sem več kot enega učenca/učenko: _______(dopišite število učencev) 

 

Če ste imate izkušnje s poučevanjem učenke/učenca z disleksijo, odgovorite na vprašanje 2, sicer 

pojdite na vprašanje 3. 

 

2. Kakšna spoznanja ste na osnovi poučevanja pridobili o disleksiji? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Ali poznate/ste poznali kakšno osebo, ki ni (bila) Vaša učenka/učenec, in ima disleksijo? 

 

a. Da                     b. Ne 

 

Če ste odgovorili z DA, pojdite na vprašanje 4 in 5, če ste odgovorili z NE, pojdite na vprašanje 6. 

 

4. Ta oseba je (bila) (odgovorov je lahko tudi več): 

 

a. moj sorodnik/sorodnica (navedite vrsto sorodstvenega razmerja): ________________ 

b. moj prijatelj/prijateljica 

c. moj znanec/znanka 

d. sodelavec/sodelavka 

e. jaz imam disleksijo 

f. drugo (navedite vrsto odnosa s to osebo): ___________________________________ 

 

5. Kakšna spoznanja na osnovi poznavanja te osebe pridobivate/ste pridobili o disleksiji? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Ali menite, da bi pri učenki/učencu v razredu sami prepoznali znake disleksije? 

 

a. Da                     b. Ne 

 

Če ste odgovorili z DA, navedite, na osnovi česa bi predpostavili, da ima učenka/učenec disleksijo: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Ali se Vam zdi, da bi Vam bilo težko poučevati učenca z disleksijo? 

 

a. Da                     b. Ne 

 

Zakaj?  
__________________________________________________________________________________ 
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II. Pridobivanje znanja o disleksiji 
 

8. Ali ste v času šolanja za opravljanje učiteljskega poklica pridobili znanje o tej tematiki? 

 

a. Da                     b. Ne 

 

Če ste odgovorili z DA, navedite znanja, ki ste jih pridobili: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Ali ste se v zadnjih letih kdaj udeležili izobraževanja o tej tematiki? 

 

a. Da                     b. Ne 

 

Če ste odgovorili z DA, navedite znanja, ki ste jih pridobili: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

III. Prilagajanje dela v razredu 
 

10. Če imate/ste imeli/bi imeli v razredu učenca z disleksijo, ali zanj prilagajate/ste 

prilagajali/bi prilagajali načine poučevanja? 

 

a. Da                     b. Ne 

 

Če ste odgovorili z DA, napišite, kako mu prilagajate/ste mu prilagajali/bi mu prilagajali načine 

poučevanja. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Če ste odgovorili z NE, napišite, zakaj načinov poučevanja ne prilagajate/niste prilagajali /ne bi 

prilagajali. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Ali imate/ste imeli/bi imeli do učenca z disleksijo v razredu drugačen odnos kot do 

ostalih učencev? 

 

a. Da                     b. Ne 

 

Če ste odgovorili z DA, napišite, kakšen je/je bil/bi bil vaš odnos do učenca. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Če ste odgovorili z NE, napišite, zakaj do učenca nimate/niste imeli/ne bi imeli drugačnega odnosa 

kot z ostalimi. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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IV. Prepoznavanje odgovornosti in predpisov za delo z učenci z 

disleksijo 
 

12. Kdo je po Vašem mnenju najbolj odgovoren za delo z učencem/učenko z disleksijo? 

 

a. razredni ali predmetni učitelj 

b. starši učenca/učenke 

c. specialne službe (specialni pedagog, psiholog ...) 

d. zdravnik 

e. učitelj, ki nudi dodatno strokovno pomoč 

f. ravnatelj 

g. drugo (navedite):_________________________________________ 

 

13. Ali ste seznanjeni s prilagoditvami, ki jih imajo učenci z disleksijo v šolskem sistemu 

Vaše države? 

 

a. Da                     b. Ne 

 

Če ste odgovorili z DA, navedite, katere so te.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Če ste odgovorili z DA, pojdite na vprašanje 14, če ste odgovorili z NE, zaključite reševanje. 

 

14. Kdo Vas je seznanil s prilagoditvami, ki so v šolskem sistemu Vaše države predpisane pri 

delu učencev z disleksijo? (Obkrožite lahko tudi več odgovorov.) 

 

a. kolega/kolegica 

b. starši učenca/učenke 

c. specialne službe (specialni pedagog, psiholog ...) 

d. zdravnik 

e. učitelj, ki nudi dodatno strokovno pomoč 

f. ravnatelj 

g. strokovnjaki na izobraževanju 

h. profesorji v času študija 

i. prebral(a) sem v strokovni literaturi 

j. prebral(a) sem na Svetovnem spletu 

k. drugo (navedite):______________________________________________________ 

 

 

 

Zahvaljujem se Vam za odgovore. 

 


