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POVZETEK 

Opredelitve inkluzije so zelo raznolike. Najpogosteje so povezane z edukacijo 

oseb s posebnimi potrebami. V diplomskem delu je predstavljeno, kaj vpliva na 

socialno vključevanje oseb s posebnimi potrebami in drugih skupin oseb, pri 

katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja. Bolj nas je zanimal 

edukacijski vidik inkluzije. Zavedanje različnosti je danes zelo pomembno za 

šolsko politiko po vsem svetu. Med raznolikimi dejavniki, ki vplivajo na inkluzijo, 

so tudi stališča, vrednote in prepričanja učiteljev. Učni načrti, učbeniki in delovni 

zvezki, ki jih učitelji uporabljajo pri svojem delu, odločajo o tem, kaj se bodo 

učenci naučili, s tem pa vplivajo tudi na vsebine o osebah s posebnimi potrebami 

in drugih skupinah oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega 

vključevanja. Proces edukacije tako lahko z zagotavljanjem pozitivnega 

prikazovanja vseh oseb spodbuja enakopravnost v družbi. Opisane vsebine so v 

tem diplomskem delu opredeljene kot inkluzivne vsebine.  

V raziskavo so bili vključeni operativni cilji učnih načrtov, potrjeni učbeniki in 

vzorec delovnih zvezkov za prvo triletje osnovne šole. Vsebinska analiza 

inkluzivne naravnanosti vsebine gradiv je pokazala, da je v vseh več eksplicitnih 

kot implicitnih inkluzivnih vsebin. Analizirani so bili tudi aktivnost, spol, potreba po 

pomoči ter pogostost posameznega in skupinskega prikazovanja oseb. 

Vsebinska analiza intervjujev z učitelji, ki so dobri praktiki, pa kaže, da inkluzivne 

vsebine pogosteje podajajo implicitno kot eksplicitno. Ključne usmeritve, ki smo 

jih na podlagi tega pripravili, kažejo na pomen tako načrtnega kot spontanega 

podajanja inkluzivnih vsebin, pri katerem je potrebno upoštevati posebnosti 

določenega okolja in vključevati čim več aktivnih oblik dela. 

Ključne besede: edukacija, inkluzija, učitelj, učbeniki, delovni zvezki, učni načrt 
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ABSTRACT 

Inclusion can be defined in various ways. However, it is most frequently 

connected with the education of people with special needs. The thesis highlights 

the meaning of a broader view of inclusion as integrating in society and describes 

in more detail the inclusion in the area of education. Awareness of diversity is a 

highly important factor in today’s politics of education worldwide. Among the 

factors having significant influence on the success of inclusion are teachers’ 

attitudes, beliefs and values. The success of inclusion depends mainly on the 

teachers – the curriculum, textbooks and workbooks form the basis for their work. 

These materials serve them to present also the contents regarding people with 

special needs and other groups that may have difficulties with social integration. 

By providing positive descriptions of all social groups, the education system 

stimulates equality in the society. The contents described in this thesis are 

defined as inclusive contents. 

The analysis of the curriculum, textbooks and workbooks inclusiveness for year 

one to three of primary education shows that the explicit inclusive contents 

prevail on the implicit ones. Participation, gender, the need for help and 

frequency of individual and group portraiture were also analyzed. The content 

analysis of the interviews with teachers who are successful at practical 

application of inclusion shows that they more frequently transmit the inclusive 

contents implicitly than explicitly. As a summary of the findings, key guidelines for 

dealing with inclusive contents in primary education were proposed. These 

guidelines have shown that systematic, as well as spontaneous transmission of 

inclusive contents are equally relevant. However, there are features of particular 

environments to be taken into account, and active participation to be included in 

the courses. 

Keywords: education, inclusion, teacher, workbooks, textbooks, curriculum
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1. UVOD 

Inkluzija je trenutno med najbolj aktualnimi temami v šolskih sistemih po vsem svetu. 

Nekateri jo enačijo s pojmom integracija, drugi med njima prepoznavajo kar nekaj 

bistvenih razlik. Pogosto je opredelitev inkluzije skrčena le na nekatere vidike 

edukacije oseb s posebnimi potrebami. Smiselno jo je pojmovati širše, kot 

vključevanje vseh učencev v edukacijo. Najbolj celostna pa je opredelitev, ki poudarja 

vključevanje vseh ljudi v družbo. 

Značilnosti inkluzivne edukacije ni mogoče natančno opredeliti, saj je med drugim 

pogojena s kulturnim okoljem in zgodovinskim časom. Posledično se tudi inkluzivne 

šole med seboj lahko v marsičem razlikujejo. 

Za inkluzivno edukacijo je ključen učitelj. Na njegovo inkluzivno prakso v veliki meri 

vplivajo stališča, ki jih ima do inkluzije. Pri svojem delu med drugim uporablja učne 

načrte, v katerih so opredeljeni tudi cilji, ki naj bi jih dosegel. Na podlagi učnih načrtov 

avtorji pripravijo učbenike in delovne zvezke. Vsa omenjena gradiva, ki so ena izmed 

ključnih orodij za učiteljevo poučevanje, vsebujejo tudi vsebine o osebah s posebnimi 

potrebami in drugih skupinah oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega 

vključevanja. Te vsebine sem za potrebe tega diplomskega dela poimenovala kot 

inkluzivne vsebine. V okviru osnovnošolske edukacije je velik del teh vsebin moč 

zaslediti v gradivih za prvo triletje. 

S tem, ko učni načrti, učbeniki in delovni zvezki prikazujejo inkluzivne vsebine, 

vplivajo na vse, ki jih uporabljajo. Rečemo lahko, da so našteta gradiva inkluzivno 

naravnana. Zato ker so inkluzivne vsebine predstavljene na različne načine in je 

neenak tudi delež njihove zastopanosti v posameznih gradivih, se ta med seboj 

razlikujejo po inkluzivni naravnanosti. 

Pomembno je, da učitelji z gradivom, ki je na voljo, skušajo kar v čim večji možni meri 

vplivati na inkluzivno šolsko kulturo. Preučevanje obstoječih učnih načrtov, učbenikov 

in delovnih zvezkov tako lahko vsaj nekaj pripomore h kvalitetnejši inkluziji. 
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2. INKLUZIJA 

2.1. Problem opredelitve 

Inkluzijo je mogoče opredeliti na zelo različne načine. Zaradi njene kompleksnosti 

ima vsak svojo definicijo inkluzije (Ainscow, Booth in Dyson 2006), kar pa pripelje tudi 

do tega, da posamezne definicije med seboj tekmujejo in so celo konfliktne 

(Armstrong, Armstrong in Spandagou, 2010). Dyson (1999, prav tam) prav zato 

priporoča, da se izraz inkluzija uporablja v množini. 

Posledica raznolikih opredelitev je, da ni splošnega mnenja o tem, kaj naj bi rezultati 

inkluzije sploh bili. Resničnost ni le to, da inkluzija pomeni različne stvari različnim 

ljudem, ampak bolj, da lahko inkluzija pomeni vse in nič hkrati (Armstrong idr., 2010). 

Ključno vprašanje, ki ga prinaša koncept inkluzije, ni vprašanje opredelitve, ampak 

vprašanje politične moči (Armstrong, Armstrong in Spandagou, 2011). Že sam pojem 

inkluzija prinaša nekatere vrednostne in konceptualne grožnje (Norwich, 2008a). 

Dejstvo je, da o inkluziji pišejo predvsem avtorji ekonomsko razvitih držav, ki 

velikokrat skušajo svoje opredelitve posplošiti na vse države sveta, kar pa je zaradi 

različnih kontekstov popolnoma neustrezno (Armstrong idr., 2010). Norwich (2005) 

izpostavi dilemo, v kolikšni meri naj se pri razvoju inkluzivne prakse in politike 

upoštevajo vrednote, koliko pa empirične ugotovitve. Meni, da je za reševanje 

vprašanj o inkluziji potrebna sinteza vrednot, konceptualnih in empiričnih dejstev. 

Zavrača konflikt med pravicami ter vrednotami in tem »kar deluje«. Predlaga 

prepoznavanje različnih vrednot in njihove konfliktnosti ter razreševanje s tem 

povezanih napetosti. Pomembno vlogo v iskanju rešitev pripisuje tudi dokazom. 

Ainscow in sodelavci (2006) delijo definicijo inkluzije na opisno in perspektivno. 

Opisna definicija navaja različne načine, kako se inkluzija udejanja v praksi. 

Perspektivna definicija pa opredeljuje, kakšna naj bi inkluzija v praksi bila. 

Izraz inkluzija ima v različnih državah različen pomen. Večina držav ga vedno 

pogosteje uporablja, obstajajo pa tudi države, kjer uporabljajo alternativne izraze. V 

Španiji uporabljajo izraz »pozornost do različnosti«, na Švedskem »šola za vse«, na 

Danskem pa »diferenciacija«. Razlike v razumevanju izraza se posledično kažejo v 

praksi (Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, 
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2011). Različnost okolij in opredelitev inkluzije je že znotraj Evrope tolikšna, da je 

težko med seboj verodostojno primerjati stanje v različnih državah (Kyriazopoulou in 

Weber, 2009). 

Države Evropske unije vedno pogosteje uporabljajo izrazoslovje, povezano z 

različnostjo. Kljub temu pa tudi znotraj Evropske unije poimenovanje inkluzije ni 

enotno (Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, 

2011). Clough (2000) pravi, da je inkluzivna ideologija v svetovnem merilu izredno 

heterogena. Inkluzija je namreč povsod po svetu dolgotrajen proces, ki vsebuje tudi 

veliko konfliktov (Kavkler, 2008a). 

2.2. Širša in ožja opredelitev inkluzije 

V grobem lahko opredelitve inkluzije razlikujemo tudi po tem, kako široko polje 

zajemajo: celotno družbo ali le edukacijo. 

Vršnikova (2003) piše, da se je koncept inkluzije razvil kot odgovor na negativne 

posledice segregacije. Ideja inkluzije spodbuja prepoznavanje in spopadanje z 

izključenostjo in diskriminacijo v edukaciji in družbi (Armstrong idr., 2011). Oviranost 

je namreč bistveni del družbe in kulture, ki ga v posameznih znanstvenih disciplinah, 

pravu, kulturah, književnosti, likovni umetnosti, filmu in tudi v vsakdanjem življenju 

ljudi zelo različno zaznavamo (Kunt in Zászkaliczky, 2011). 

Izraz inkluzija se uporablja v različnih kontekstih (Clough, 2000). Armstrong in 

sodelavci (2010) poudarjajo, da različno razumevanje inkluzije terja tudi različne 

odgovore na to, za koga naj bo inkluzija, s kakšnim namenom in kam pravzaprav 

vključujemo. Pomembni sta tudi vprašanji, kako lahko dosežemo inkluzijo in kaj 

določa inkluzivno prakso. 

Brown in Shearer (1999) poudarjata, da inkluzija ni samo edukacijski proces. Menita, 

da je lahko učinkovita le, če jo podpirata skupnost in ustrezno družinsko okolje. 

Inkluzija v edukaciji je torej le eden izmed vidikov inkluzije v družbi. 

Booth in Ainscow (2002) ter Kavklerjeva (2008a) opozarjajo, da je pojem inkluzija 

velikokrat napačno razumljen. Javnost ga namreč povezuje le z vključevanjem otrok 

z izrazitimi posebnimi potrebami v inkluzivne šole. Inkluzija pa bi morala biti 
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povezana z edukacijo vseh otrok in mladih (Booth in Ainscow, 2002). UNESCO 

(2011) v dokumentu za razpravo poudarja pomen vključujočega šolanja za vse. Kot 

temeljne socio-kulturne dimenzije, ki določajo identiteto posameznika in vplivajo na 

njegovo učno izkušnjo, izpostavi: raso, sposobnost, socio-ekonomski razred, 

etničnost, različne učne pogoje in stile, starost, spol, spolno usmerjenost, 

državljanstvo in vero. Resman (2003, str. 67) piše: »Inkluzija v resnici pomeni 

oblikovanje šolskega življenja, v katerem bo mogoče sobivanje ljudi različne starosti, 

ljudi različnega socialnega, ekonomskega, verskega, spolnega izvora in 

naravnanosti, različnih kulturnih izvorov (jezika, šeg, navad, norm življenja).« 

Izpostavi pa tudi širši pogled na inkluzijo kot »gibanje za sobivanje ljudi različnih 

sposobnosti, odlik in pomanjkljivosti, različnih pričakovanj in ambicij«. Utemeljitev te 

ravnine po njegovem mnenju (prav tam) tiči v prizadevanju za spoštovanje, 

upoštevanje in priznavanje enakopravnosti ter individualnosti vsakega posameznega 

človeka, otroka v vrtcu/šoli in skupnosti, kar avtor imenuje pluralizem v edukaciji. 

»Inkluzivna edukacija je miselni koncept, ki se nanaša na celotno in dolgoročno 

preoblikovanje sistemov v družbi, še posebej v edukaciji.« (Novachevska, 

Dimchevska, Pavlovska, Chichevska-Jovanova in Dimitrova-Radojichikj, 2011, str. 7). 

Inkluzija izvira iz idej o multikulturnosti, sožitju, tolerantnosti, strpnosti, itd. (Corbett, 

1999, v Kavkler, 2008a; Resman, 2003). 

Resman (2001, str. 1) piše, da sta integracija in inkluzija »gibanji v šolstvu, ki izhajata 

iz opredeljene vizije razvoja družbe prihodnosti, to je družbe znanja, humanizacije 

odnosov in skrbi za vsakega človeka posebej.« Clough (2000) trdi, da je udejanjanje 

inkluzivne izobraževalne prakse temeljno povezano s šolsko politiko v določnem 

prostoru in času. Šole so pogosto »birokratski stroj«, ki jih politiki silijo, da ustvarijo 

iluzijo, ki so jo sami prilagodili, da bi vključili učence s posebnimi potrebami (Pijl in 

Frissen, 2009). 

Ainscow idr. (2006) so razvili tipologijo šestih načinov razmišljanja o inkluziji: 

1. inkluzija kot skrb za učence, ki so ovirani zaradi raznih primanjkljajev, in druge 

opredeljene kot učenci s posebnimi potrebami; 

2. inkluzija kot odgovor na disciplinsko izključenost; 

3. inkluzija v odnosu do vseh skupin, ki so ranljive za izključenost; 

4. inkluzija kot razvijanje šole za vse; 
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5. inkluzija kot edukacija za vse; 

6. inkluzija kot načelni pristop k edukaciji in družbi. 

Norwich in Lunt (1999, v Norwich, 2008a) pa pišeta, da je mogoče pravice, ki so 

povezane z inkluzivno edukacijo, razumeti na naslednje načne: 

1. pravica do participacije v večinski šoli; 

2. pravica do sprejemanja in spoštovanja; 

3. pravica do učenja, ki je relavantno za posameznika; 

4. pravica do sodelovanja v skupnih priložnostih za učenje; 

5. pravica do aktivne vključenosti in izbire. 

Jha (2007) ločuje dva temeljna pogleda na inkluzijo. Prvi se nanaša na gospodarsko 

razvite države, drugi pa na države v razvoju. Pristop do inkluzivne edukacije v teh 

državah mora biti po njegovem mnenju drugačen. Velik delež otrok v nekaterih izmed 

teh držav namreč le redko prihaja v šolo, ali pa osnovno šolo prezgodaj zapusti. 

Vzroki za to so pogosto socialni in ekonomski. Kar 90 % otrok s posebnimi potrebami 

v manj razvitih državah ni vključenih v večinsko edukacijo (Alur in Bach, 2010). 

Armstrong in sodelavci (2010) poudarjajo, da je v državah v razvoju pogosto vpliv 

perspektiv razvitih držav prevelik, intervencije pa premalo občutljive v odnosu do 

lokalne kulture, ekonomskega in socialnega konteksta, s katerim manipulirajo in ga 

izkrivljajo. Buckinghamova (2011) opisuje, kako unikatna izkušnja pojmovanja 

posebnih potreb in vloga revščine, spola, kast in skupnosti vpliva na inkluzijo v Indiji. 

Daniels in Stafford (2003, str. 9) trdita, da inkluzija pomeni »zaupanje v možnost 

razvoja individualnih potreb vsakega posameznega otroka in vsake posamezne 

družine, ki pošlje otroka v redni vrtec ali redno šolo.« Kobal Grum in Kobal (2009, str. 

39) pa inkluzijo opredelita kot »koncept zagotavljanja pravic in ustvarjanja čim boljših 

razmer za razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v družbi 

sovrstnikov.« Inkluzija je po mnenju Bootha in Ainscowa (2002) proces vedno večje 

vključenosti. 

Zavedati se je potrebno, da se vse definicije inkluzije izoblikujejo v točno določenem 

zgodovinskem trenutku. Prav tako kot širše sprejete opredelitve inkluzije se 

spreminjajo tudi pojmovanja posameznikov o inkluziji (Clough, 2000). Inkluzija je torej 

odvisna predvsem od stališč posameznikov in družbe (Kavkler, 2008a). 
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Ferguson (2008) meni, da je bilo na področju inkluzije narejen že velik napredek, kot 

nov izziv pa vidi to, da bi bila inkluzivna praksa vedno dosegljiva za vsakogar in 

vsepovsod. 

2.3. Integracija ali inkluzija 

Med strokovnjaki ni enotnega mnenja o tem, kaj integracija in inkluzija sta in kako sta 

povezani (Resman, 2003). Kavklerjeva (2008a) piše, da so mnogi avtorji pred letom 

2000 trdili, da sta izraza sopomenki, vendar danes večina govori o razlikah med 

njima. Izpostavljajo predvsem razlike v pomenu izrazov, v kakovosti dela in 

praktičnem izvajanju. 

Integracija je omejen pristop, pri katerem se preuredi posebno izobraževanje. Učenci 

se šolajo v večinski šoli, nudi se jim dodatna pomoči in po potrebi prilagodi učni načrt. 

Inkluzija pa pomeni preoblikovanje celotnega edukacijskega sistema tako, da 

upošteva potrebe vseh učencev ne glede na vrsto in stopnjo njihov posebnih potreb 

(Dyson in Millward, 1997, v Schmidt, 2001). Od učenca v integraciji se pričakuje, da 

bo s posebno pomočjo učitelja ali strokovnjaka dosegel takšne učne cilje kot drugi 

učenci in se ravnal po pravilih šole. Torej se mora učenec prilagoditi pričakovanjem 

okolja. Inkluzija pa je kultura življenja v določeni skupnosti, v kateri je vsak 

dobrodošel in se mu ni potrebno prilagajati (Corbett 1999, v Resman 2003). 

Razlike med integracijo in inkluzijo še ne pomenijo, da bi lahko integracijo 

obravnavali kot nekaj negativnega in jo ločevali od inkluzije, trdita Norwich in Kelly 

(2004, v Norwich, 2008a). Poudarjata namreč, da obstaja kontinuiteta med nekdanjo 

idejo integracije in sedanjim konceptom inkluzije, zato se ta dva izraza med seboj ne 

moreta izključevati (Norwich in Kelly, 2005). Z njima se strinja tudi Resman (2003), ki 

piše, da lahko integracijo razumemo kot bolj organizacijski ukrep, inkluzijo pa kot 

pedagoški, psihološki in socialni proces vključevanja kakorkoli izključenih otrok in 

otrok s posebnimi potrebami v edukacijo. Meni, da ko govorimo o integraciji in 

inkluziji, ne gre za dva izključujoča se izraza. Inkluzija torej ni zamenjava za 

integracijo. Gre za dve kvaliteti dela v isti ravnini edukacijskega cilja. Falvey in Grenot 

(1995, v Schmidt, 2001) pa menita, da je pojem inkluzija nadrejen integraciji, ki je kot 

pojem izgubila svoj pravi pomen zaradi več pristopov v razumevanju. 
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2.3. Sistemski model 

Sodobni pristopi k inkluziji skušajo vplivati na sistemske dejavnike (Kavkler, 2008b). 

V okviru tega se je razvil, sistemski model inkluzije, v katerega so vključeni štirje 

prepletajoči se podsistemi (Ferguson, Kozleski in Smith, 2001, v Kavkler, 2008b) in ki 

pozitivno vpliva na uspešnost vseh učencev, ne samo učencev s posebnimi 

potrebami (Kavkler, 2009). Vsi podsistemi morajo delovati usklajeno (Kavkler, 

2008b). V pomoč pri uresničevanju sistemskega modela inkluzije so lahko tudi 

inkluzivni timi (Kavkler, 2010). 

Delitve sistemskega modela na posamezne dele se od avtorja do avtorja nekoliko 

razlikujejo. Kavklerjeva (2008b) razdeli model na otroka, razred, šolo in širše okolje. 

Medtem ko Ferguson in sod. (2001, v Kavkler, 2008b) pišejo o delitvi na učenca, 

strokovne delavce, šolsko organizacijo in širše okolje kot pomembnih za uspeh 

inkluzije. V tej diplomski nalogi bo uporabljena v Sloveniji bolj poznana delitev po 

Kavklerjevi (2008b). V tem poglavju bo opisan le podsistem širše okolje, saj o njem v 

nadaljevanju diplomskega dela ne bo več veliko zapisanega. 

2.3.1. Širše okolje 

Podsistem širše okolje vključuje domače okolje, sodelovanje z zunanjimi ustanovami 

in organizacijami in državne organe (Kavkler, 2008b). Inkluzija podpira stalno 

vzajemno sodelovanje s skupnostjo (Ainscow, 2002). V kontekstu domačega okolja 

dajejo mnogi avtorji velik poudarek sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami 

(Ferguson idr., 2001; Kavkler, 2008b). Vedno bolj se poudarja tudi pomen 

vključenosti celotne družine (Ferguson idr., 2001). V okviru sodelovanja z zunanjimi 

ustanovami in institucijami vse bolj pogosto prihaja do izraza pomembnost 

sodelovanja med šolami in ustanovami, ki izobražujejo bodoče učitelje (Deppeler, 

2010; Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, 

2011). Prostovoljsko delo je prav tako eden izmed virov pomoči (Kavkler, 2008b). 

Pomembno je tudi povezovanje šol, ki imajo izkušnje z inkluzijo ter povezovanje 

specialnih in večinskih šol (Kavkler, 2005). 
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3. INKLUZIVNA EDUKACIJA 

3.1. Značilnosti inkluzivne edukacije 

Vključevanje učencev z raznolikimi edukacijskimi potrebami je v današnjem času 

zelo pomembno za šolsko politiko po celem svetu (Savolainen, Engelbrecht, Nel in 

Malinen, 2011). Če trdimo, da imajo vsi državljani pravico do družbenih privilegijev in 

pravico prispevati svoj delež, morajo šole omogočiti enake možnosti in socialno 

inkluzijo (v Schollaert, 2006). Postati morajo bolj odgovorne v zadovoljevanju potreb 

vseh učencev (Mittler, 2000). To, da bodo učenci s posebnimi potrebami kot odrasli 

večinoma vsi prispevali družbi na ekonomski način, prav vsi pa bodo prispevali kot 

člani družbe, je eden izmed razlogov, zakaj jim je smiselno omogočiti edukacijo 

skupaj z vrstniki (Rieser, 2006a). Touraine (2000, v Dremelj, 2009) meni, da je 

edukacija danes osredotočena na vrednote in kulturo družbe. Potrebno pa bi jo bilo 

nadomestiti s takšnim, ki ima za središče pomen raznolikosti in priznavanje drugega. 

Inkluzija nujno vključuje spreminjanje šol in učiteljev (Pijl in Frissen, 2009). Za uspeh 

inkluzije so odgovorni vsi zaposleni na šolah (Beattie idr., 2006). Jedro razvoja 

inkluzije v šoli so vsi odnosi, med učenci, med zaposlenimi ter med zaposlenimi in 

učenci. Potrebno se je zavedati, da zaposleni na šolah različno razumejo koncept 

inkluzije (Black-Hawkins, Florian in Rouse, 2007). Če hočemo dati pomen konceptu 

inkluzije, moramo najprej raziskati, kaj lahko za inkluzijo naredijo učitelji (Florian, 

2008). Potrebno jim je pomagati, da lahko sprejmejo odgovornost za poučevanje 

vseh učencev (Mittler, 2000). 

Inkluzija otrok s posebnimi potrebami v edukacijo vključuje dva temeljna vidika: 

kognitivni (npr. učna uspešnost) in konativni (npr. vpetost v socialne odnose) (Kobal 

Grum in Kobal, 2009). Zaradi inkluzije so manjši tudi pritiski izključevanja (Booth in 

Ainscow, 2002), vendar se pogosto dogaja, da šola, ki učencem nudi dodatno 

pomoč, da bi jim omogočila sodelovanje, prav tako deluje izključevalno (Armstrong 

idr., 2010). Teoretično je inkluzija kot vizija brez omejitev, v pedagoški praksi pa se 

jasno kaže, da ima določene omejitve (Hedegaard Hansen, 2012) tudi zato ker 

inkluzija vključuje usmerjenost v potrebe manjšine, česar pa večina včasih ne 

odobrava (Norwich, 2002). 
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Armstrong in sod. (2010) menijo, da je težko oceniti, katera šola je naredila napredek 

na področju inkluzije. Booth in Ainscow (2002) sta razvila Indeks inkluzivnosti, ki ima 

tri dimenzije: ustvarjanje inkluzivnih kultur, oblikovanje inkluzivne politike in razvijanje 

inkluzivnih praks. Dokument je bil zelo dobro sprejet in ga uporablja veliko šol, še 

posebej v Veliki Britaniji. Pri njegovi uporabi je potrebno biti posebej pozoren na širši 

socialni in kulturni kontekst (Armstrong idr., 2010). 

Inkluzivna šola odseva kulturno in socialno okolje, v katerega je postavljena (Rouse 

in Florian, 1996). Šole uporabljajo različne pristope, da bi postale bolj inkluzivne 

(Black-Hawkins, Florian in Rouse, 2007). Vsaka šola mora najprej izoblikovati svojo 

lastno definicijo inkluzije, ki se zdi smiselna vsem zaposlenim in učencem na šoli 

(Evans, 2007). Zavedati pa se je potrebno, da je inkluzivna edukacija dinamičen 

proces (Kyriazopoulou in Weber, 2009), ki ni nikoli popolnoma dokončan (Booth in 

Ainscow, 2002; Kavkler, 2008a). 

Cole (2005) je po opredelitvi inkluzivne edukacije vprašal šest mater otrok s 

posebnimi potrebami, ki so obenem tudi učiteljice otrok s posebnimi potrebami. 

Povedale so, da gre za podrobnosti v dnevnih interakcijah in zavzetost za napor ter 

zaupanje vseh: staršev in strokovnjakov. 

Vsi učenci in vse osebje inkluzivne šole morajo biti obravnavani enakovredno 

(Ainscow, 2002). Kavklerjeva (2008b) poudarja, da so temelj za inkluzijo strokovne 

osnove. Zavedati se je potrebno, da vključevanje otrok s posebnimi potrebami lahko 

vpliva na bolj kvalitetno edukacijo vseh otrok (Rouse in Florian, 1996; Kavkler, 

2008b). Zagotoviti je potrebno priložnosti za učenje in vključenost vseh učencev, 

trdita Booth in Ainscow (2002). Vključenost razumeta kot učenje in sodelovanja 

skupaj z ostalimi z deljenjem učne izkušnje. 

Šolski prostor je lahko odprt prostor srečevanja (Cencič in Pergar Kuščer, 2012). 

Soočenje s predsodki, stereotipi in izključujočim vedenjem pa lahko predstavlja izziv 

za identiteto nekaterih učencev (Kosnik in Beck, 2009). 

McLeskey, Landers, Williamson in Hoppey (2012) pišejo, da se je v ZDA v letih med 

1990 in 2008 močno povečalo število učencev s posebnimi potrebami, ki se 

izobražujejo v manj restriktivnem okolju. Do največje spremembe je prišlo na 

področju šolanja učencev z učnimi težavami. Najmanjše razlike pa se kažejo na 
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področju šolanja učencev s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter učencev z 

motnjami v duševnem razvoju. 

Specialne edukacijske ustanove so in bodo ostale pomembne za razvoj inkluzije. So 

tudi najbolj ustrezna oblika edukacije za približno 1% otrok, ki imajo kompleksne in 

izrazite posebne potrebe (v Kavkler, 2008a). Za nekatere učence inkluzivno šolanje 

ni primerno le na določeni stopnji njihove edukacije (Evans in Lunt, 2002). Norwich 

(2008b) poudarja, da ni smiselno na specialno edukacijo gledati kot na nasprotje 

večinske (mainstream) edukacije. 

Inkluzija se mora osredotočiti na učenca kot celoto, ne pa le na en ali dva vidika 

(Booth in Ainscow, 2002). Učitelji morajo poznati močna in šibka področja vseh 

učencev (Beattie, Jordan in Algozzine, 2006). Zelo pomembno je, kako šola usklajuje 

razlike med učenci z zahtevami po uspehu (Armstrong idr., 2010). Razlike med 

učenci v inkluzivni šoli niso problemi, ki jih je potrebno rešiti, ampak vir za podporo 

učenja vseh učencev. Njihovo poznavanje je temelj za uspešno inkluzijo. Učitelji 

morajo razlike spoštovati in na njih graditi (Booth in Ainscow, 2002). 

Sprememba zakonodaje pogosto še ne pomeni spremembe v pojmovanju inkluzije in 

v inkluzivni praksi (Freire in César, 2003). Inkluzija zahteva stalne spremembe 

(Ainscow, 2002; Kavkler, 2008b). Nikoli ne izkoristimo vseh virov, ki so na voljo za 

povečanje priložnosti za učenje in vključenost (Booth in Ainscow, 2002). 

Pogoji za razvoj inkluzije v praksi so predvsem pozitivna stališča, strokovni in 

materialni viri (Kavkler, 2008a). Na inkluzivnost šole dobro vpliva, če starši in 

strokovnjaki skupaj izoblikujejo programe in nudijo ustrezno podporo posameznikom 

(Idol, 1997, v Grah, 2010). Šolske reforme z namenom izboljšati akademsko 

odličnost so pogosto v nasprotju s povečanjem inkluzivnosti. Odgovorna inkluzivna 

praksa, ki se osredotoča na vse učence, lahko ta spopad ublaži (Malloy, 1997). 

Visoka stopnja inkluzije in uspeh se torej ne izključujeta (Black-Hawkins, Florian in 

Rouse, 2007). Še več, inkluzija mora uspeh celo spodbujati (Booth in Ainscow, 

2002). 

Vzgoja k strpnosti ne vključuje le pouka o človekovih pravicah. Poteka nenačrtovano 

znotraj pouka in je odvisna tudi od zmožnosti posameznega učitelja, da deluje v 

skladu z načelom strpnosti (Krek, 2000). 
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3.2. Socialna vključenost (oseb s posebnimi potrebami) in edukacija 

Socialna vključenost, ki ni natančno definiran pojem, nastane z interakcijami med 

osebo in družbo in je vzajemna odgovornost obeh (van de Ven, Post, de Witte in van 

den Heuvel, 2005). Bossaert, Colpin, Pijl in Petry (2011) pišejo, da je socialna 

vključenost ena glavnih tem, povezanih z inkluzijo in poudarjajo, da je tudi v strokovni 

literaturi pomen konceptov pogosto nejasen. Pregled literature je pokazal, da se 

izraze socialna inkluzija, socialna integracija in socialna participacija v polju edukacije 

uporablja in razume kot sinonime. V večini namreč preučujejo teme kot so na primer: 

odnosi, interakcije, percepcija učenca s posebnimi potrebami in sprejetost s strani s 

sošolcev. 

Inkluzija nujno vključuje spreminjanje šol in učiteljev (Pijl in Frissen, 2009). Za uspeh 

inkluzije so odgovorni vsi zaposleni na šolah (Beattie idr., 2006). Jedro razvoja 

inkluzije v šoli so vsi odnosi, med učenci, med zaposlenimi in med zaposlenimi in 

učenci. Potrebno se je zavedati, da zaposleni na šolah različno razumejo koncept 

inkluzije (Black-Hawkins, Florian in Rouse, 2007). Če hočemo dati pomen konceptu 

inkluzije, moramo najprej raziskati, kaj lahko naredijo učitelji (Florian, 2008). Potrebno 

jim je pomagati, da lahko sprejmejo odgovornost za poučevanje vseh učencev 

(Mittler, 2000). 

Socialna vključenost je sestavljena iz petih elementov: 

- običajno funkcioniranje osebe obrez prejemanja posebne pozornosti; 

- srečevanje z osebami, ki nimajo posebnih potreb; 

- dejavno vključevanje v družbo; 

- prepoznavanje potenciala posameznika; 

- vodenje lastnega življenja (van de Ven idr., 2005). 

Na socialno vključenost oseb s posebnimi potrebami vplivajo osebni, družbeni in 

podporni faktorji (van de Ven idr., 2005). Isaac, Dharma Raja in Ravanan (2010) 

poudarjajo pogosto povezanost revščine kot oblike socialne izključenosti, ter 

posebnih potreb. Svetovna banka (1999, prav tam) je namreč ugotovila, da ima eden 

od petih ljudi z nižjim socialnim ekonomskim standardom posebne potrebe. 

V šoli se pogosto veliko več pozornosti namenja akademskim kot socialnim veščinam 

otrok s posebnimi potrebami (Cambra in Silvestre, 2003). Kljub temu posebne 
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potrebe še ne vodijo nujno v socialno izolacijo (Avramidis, 2012). Vseeno pa 20 do 

25% učencev s posebnimi potrebami v rednih osnovnih šolah ni socialno vključenih v 

skupino vrstnikov (Frostada in Pijl, 2007). Inkluzivna oblika šolanja torej še ne 

pomeni nujno socialne vključenosti (Cambra in Silvestre, 2003). Pri učencih z 

vedenjskimi težavami pride še posebej do izraza visoka povezanost socialnih veščin 

pričakovanih za določeno starost in socialne vključenosti v skupino vrstnikov 

(Frostada in Pijl, 2007). Učenci s posebnimi potrebami imajo v razredu običajno manj 

prijateljev in so manj priljubljeni kot tisti brez posebnih potreb (Avramidis, 2012). 

Nizozemska študija je pokazala, da so v prvih treh razredih osnovne šole učenci s 

posebnimi potrebami zadovoljivo socialno vključeni. V povprečju imajo več interakcij 

z učiteljem in manj s sošolci kot ostali učenci (Koster, Pijl, Nakken in Van Houten, 

2010). 

Percepcije o vplivu edukacije na njihov prehod v odraslost so preverjali pri dvajsetih 

med letoma 1950 in 1970 rojenih oseb s posebnimi potrebami, ki so v življenju zelo 

uspešne (Shah, Travers in Arnold, 2004). Ugotovili so, da so se težje socialno 

vključevali tisti, ki so se šolali v specialnih ustanovah. Vendar pa težav s socialno 

vključenostjo nimajo samo učenci s posebnimi potrebami. Avramidis (2012) tako 

pravi, da bi morale šole nameniti več pozornosti socialnemu vključevanju vseh 

učencev, ne glede to ali imajo posebne potrebe. 
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4. UČITELJI IN NJIHOVO INKLUZIVNO DELOVANJE 

4.1. Dejavniki, ki vplivajo na učiteljevo inkluzivno delovanje 

Miselni modeli (stališča, vrednote in prepričanja) predstavljajo referenčni okvir 

razmišljanja o svetu in nas samih (v Bizjak, 2006). Številni avtorji (npr. Kavkler, 

2008a; Marentič Požarnik, 2003; Mittler, 2000) trdijo, da imajo ključno vlogo v inkluziji 

učitelji. Da so njihova stališča bistvena za uspeh inkluzije, ugotavljajo tudi drugi 

avtorji (npr. Alquraini, 2012; Avramidis in Norwich, 2002). Svojo vlogo pa lahko učitelji 

dobro opravljajo le ob podpori šolskega tima (ravnatelj, drugi učitelji, svetovalni 

delavci …) (Kavkler, 2008a). 

Posamezna pojmovanja o vlogi učitelja se povezujejo v osebne teorije o vlogi učitelja, 

od katerih je odvisen odnos do učencev, izbira metod in oblik (v Bizjak, 2006). 

Sergiovanni in Starrat (1993, prav tam) delita osebne teorije na javne in prikrite, ki se 

lahko med seboj razlikujejo ali pa so usklajene. Avtorja pišeta, da se učitelji 

neusklajenosti javnih in osebnih prikritih teorij ne zavedajo. V takšnem primeru ima 

navadno ključno vlogo prikrita teorija. Posledica tega je, da učitelj pogosto 

nezavedno dela drugače kot govori. 

Socialno konstruktivistična perspektiva govori o tem, da ideali, ki jih imajo učitelji, 

vplivajo na akcije v okviru izvajanja inkluzivne prakse v okviru socialnega ter 

kulturnega konteksta šole in skupnosti (Carrington, 1999). 

Učitelji z negativnimi stališči do inkluzije pogosteje pripisujejo neuspeh notranjim 

dejavnikom učencev, bolj redko pa okolju in metodam in oblikam poučevanja (Slee, 

Sharma, Loreman in Forlin, 2010). Učitelji na večinskih osnovnih šolah imajo višja 

pričakovanja do otrok s posebnimi potrebami, kot tisti na specialnih šolah (v Kavkler, 

2008a). 

Avramidis in Norwich (2002) v pregledu literature o stališčih učiteljev do integracije in 

inkluzije pišeta, da na stališča učiteljev vpliva veliko raznolikih dejavnikov, ki so med 

seboj povezani. Posebej izrazit je vpliv narave, vrste in intenzivnosti posebnih potreb 

učencev. Na stališča učiteljev vpliva tudi njihova starost, spol, njihovo izobraževanje, 

število let poučevanja, izkušnje z osebami s posebnimi potrebami in še drugi 

osebnostni dejavniki. Bolj vplivajo dejavniki povezani z učenci, kot pa dejavniki 
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povezani z učitelji. Prav tako imajo pomemben vpliv na stališča učiteljev tudi dejavniki 

povezani z edukacijskim okoljem. Clough (2000) poudarja, da ima velik vpliv na 

stališča lahko trenutna šolska politika. Vsak posameznik pa je tudi del kulture šolske 

zbornice in del širše šolske kulture (v Bizjak, 2006). Nekateri učitelji ne želijo 

spremeniti svojih stališč. Trdijo, da je najprej potrebno spremeniti sistem (Razdevšek-

Pučko, 1990). 

Minke, Bear, Deemer in Griffin (1996) so med seboj primerjali stališča specialnih 

pedagogov, ki so učili v inkluzivnem razredu, učiteljev v inkluzivnem razredu in 

učiteljev v tradicionalnih razredih. Najbolj pozitivna stališča do inkluzije imajo 

specialni pedagogi, najmanj pa učitelji v tradicionalnih razredih. Gebhardt in 

sodelavci (2012) so v pregledu raziskav ugotovili, da ni razlik v splošnih stališčih 

osnovnošolskih učiteljev in specialnih pedagogov, vendar pa na splošna stališča 

vpliva to, kje učitelj dela. Učitelji, ki poučujejo na bolj inkluzivnih šolah, imajo tudi bolj 

pozitivna stališča do inkluzije. 

Za spreminjanje šolske prakse je nujno postopno preoblikovanje miselnih modelov 

učiteljev (v Bizjak, 2006). Individualna stališča se lahko radikalno spremenijo znotraj 

posameznikovega usposabljanja in kariere (Clough, 2000). Pretnarjeva (2012) je v 

medkulturni analizi stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami 

raziskovala stališča 401 slovenskega in 401 slovaškega učitelja predmetnega in 

razrednega pouka. Najbolj pozitivno stališča imajo učitelji z delovno dobo do 10 let. 

Najbolj negativna stališča pa imajo učitelji z delovno dobo med 21 in 30 let, sledijo jim 

učitelji, ki poučujejo 31 let ali več. Avtorica kot vzroke za to navaja, da v času študija 

teh učiteljev v program še ni bilo vključenih vsebin za delo z otroki s posebnimi 

potrebami. Kot možen vzrok za to vidi tudi težje prilagajanje timskemu delu. Prav 

tako se učitelji, ki poučujejo dlje, manj izobražujejo. Poudarja tudi, da je mogoče, da 

mlajši učitelji zaradi skrbi za ohranitev službe, izražajo bolj pozitivna stališča. 

Učitelj, ki dobro sodeluje z drugimi strokovnimi delavci šole in ima podporo v svoji 

profesionalni avtonomiji, je bolj zadovoljen in navdušen, njegovo poučevanje pa bolj 

inkluzivno. Velik vpliv na to imajo tudi vodstveni delavci šol (Rytivaara, 2010). Bailey 

in du Plessis (1998) sta preučevala stališča avstralskih ravnateljev do inkluzije. 

Ugotovila sta, da spol in starost ravnateljev ter velikost šole nimajo vpliva na stališča. 
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Statistično pomemben vpliv imajo predhodne izkušnje poučevanja, vrsta šole in vrsta 

posebnih potreb. 

Primerjalna analiza stališč in samoučinkovitosti učiteljev pri udejanjanju inkluzivne 

prakse v Južni Afriki in na Finskem je pokazala, da so kljub temu da ima večina 

učiteljev pozitivna stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v njihove 

razrede, zaskrbljeni glede posledic vključevanja le-teh. Samoučinkovitost, še posebej 

učinkovitost sodelovanja, je jasno povezana s splošnimi stališči v zvezi z inkluzijo. 

Finski učitelji menijo, da so šibki predvsem na področju uravnavanju vedenja, 

medtem ko v Južni Afriki trdijo, da je to področje, na katerem imajo najmanj težav 

(Savolainen idr., 2011). 

4.2. Inkluzivno poučevanje 

Marentič Požarnik (2003) kot glavni premik, ki ga naj bi prinesel proces inkluzije, 

izpostavi večjo osredotočenost na močna področja učencev. Pravi, da je doseganje 

enotnih standardov potrebno spodbujati, ne sme pa to biti bistvenega pomena. 

Inkluzivna edukacija zahteva sistematično individualizacijo in diferenciacijo (Pulec 

Lah, 2008). Kanevsky (2011) piše o pojmu diferencialna diferenciacija kot načinu 

poučevanja, ko se proces prilagajanja učnega načrta osredotoča bolj na načine 

učenja, ki so blizu učencem, kot pa na sodbe učiteljev. Norwich (1996, v Howley in 

Kime, 2003) deli potrebe učencev, ki jih morajo upoštevati učitelji, na splošne, 

posebne (povezane z lastnostmi nekaterih učencev) in individualne potrebe. 

Pretnarjeva (2012) ugotavlja, da so do trditve, da ima vsak učenec s posebnimi 

potrebami pravico do prilagoditev najbolj odklonilni učitelji začetniki, ki poučujejo do 

10 let in učitelji, ki delajo 31 let ali več. Obe skupini upoštevanje prilagoditev pogosto 

namreč razumejo kot dodatno obremenitev. 

Ministrstvo za šolstvo Britanske Kolumbije (2008) deli aktivnosti učitelja v povezavi z 

inkluzijo na vidne in manj vidne. Poleg individualne podpore so po mnenju Bootha in 

Ainscowa (2002) potrebne še druge stvari, kot so npr. načrtovanje učnih ur, ki 

zajamejo značilnosti vseh učencev. Če je pouk načrtovan tako, da omogoča 

vključenost vseh učencev, je potrebno manj individualne podpore. Pomembno vlogo 

ima tudi medsebojna pomoč učencev. Marentič Požarnikova (2003) piše, da so 

aktivne in raznolike metode dela, kot so sodelovalno učenje, projektno delo in 
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individualne zadolžitve, primernejše za inkluzivno edukacijo, kot pa frontalna oblika z 

razlago. Meni, da se v takšne oblike dela lažje vključuje tudi drugo podporno osebje. 

Viola (2008) poudarja, da je poleg prilagoditev v razredu za učence s posebnimi 

potrebami zelo pomembno, da jih naučimo spretnosti za delovanje v inkluzivnem 

okolju in tudi izven razreda. Temelj za čustveni in socialni razvoj učencev je, pa 

pripadajo povezani razredni skupnosti, v kateri lahko pridobivajo spretnosti in 

vrednote pomembne za medsebojne odnose (Kosnik in Beck, 2009). Učitelji morajo 

znati vzpostaviti in vzdrževati dialog (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Cho, Wehmeyer in 

Kingston (2011) poudarjajo, da učitelji, kljub temu da se zavedajo pomena 

samodoločenosti učencev za uspeh, v razredu namenijo premalo časa učenju teh 

veščin. 

Učitelj naj se ne osredotoča samo na učenčeve sposobnosti in dosežke v okviru 

predmeta oz. predmetov, ki jih poučuje. Sistematično in namerno naj razmišlja tudi o 

drugih vidikih edukacije. Išče naj možnosti, kako bi razred in celotna šola lahko bolje 

podpirala in sprejemala različnost. Bistvenega pomena so tudi učiteljeva 

predvidevanja o čustvih in neakademskih potrebah učencev, ki jih mora stalno 

preverjati (Ministrstvo za šolstvo Britanske Kolumbije, 2008). 

UNESCO (2001) podaja 9 zlatih pravil za učitelje, kako se soočiti z različnostjo v 

razredu: vključi vse učence; komuniciraj; upravljaj razred; načrtuj učne ure; načrtuj za 

posamezne učence; nudi individualno pomoč; uporabi prilagojene učne pripomočke 

(npr. ponazorila, igrače, pohištvo…); upravljaj vedenje in delaj timsko. 

4.3. Edukacija učiteljev in njen vpliv na razvoj inkluzivne prakse 

Tisti, ki educirajo bodoče učitelje bi morali biti zgled inkluzivne prakse (Evropska 

agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, 2011). Marentič 

Požarnikova (2003) meni, da usposabljanje učiteljev za delo z učenci s posebnimi 

potrebami ne bi smelo biti ločeno od usposabljanja za predmet, ki ga bodo poučevali 

oz. ga poučujejo. Rezultati raziskav kažejo, da se miselni modeli, ki usmerjajo 

profesionalne odločitve, oblikujejo že precej preden začnejo bodoči učitelji študirati 

(po Valenčič Zuljan, 2000, v Bizjak, 2006). Stališča učiteljev, ki bi lahko negativno 

vplivala na inkluzivno delovanje učitelja, je potrebno prepoznati in preoblikovati že v 
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času študija (Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih 

potreb, 2011; Slee idr., 2010). 

Za dobro inkluzivno prakso je, kot je bilo že napisano, potrebno tudi stalno 

sodelovanje med univerzami in inkluzivnimi šolami (Deppeler, 2010; Evropska 

agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, 2011). Namesto 

modela deficitov bi moral biti paradigma v edukaciji učiteljev model razumevanja 

inkluzivne edukacije povezane s socialno pravičnostjo (Lalvani, 2012). 

Nobenega zagotovila ni, da bodo tisti, ki so najuspešnejši v akademskem smislu, 

kasneje tudi najboljši učitelji (Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju 

posebnih potreb, 2011), vendar so vključevanju otrok s posebnimi potrebami bolj 

naklonjeni učitelji, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe (Pretnar, 2012). Nekateri učitelji 

menijo, da ne morejo sprejeti otroka s kompleksnejšimi posebnimi potrebami v 

razred, ker za to nimajo ustreznih znanj (Kavkler, 2008a). Prav zaradi tega, ker 

mnogi učitelji trdijo, da imajo premalo znanja in veščin, je v zadnjih desetletjih močno 

naraslo število tekstov, ki ponujajo praktične nasvete za učitelje (Black-Hawkins, 

2012). Vseeno pa mnogi učitelji menijo, da aktualna raziskovalna literatura ne 

odgovarja na vprašanja, ki se jim postavljajo pri udejanjanju inkluzije v njihovem 

razredu (Black-Hawkins in Florian, 2012). 

V raziskavi, v kateri so na vzorcu bodočih učiteljev, preučevali zaznavanje 

učinkovitosti učitelja, ki poučuje v inkluzivnem oddelku v Kanadi, Avstraliji, Hong 

Kongu in Indiji, so to področje razčlenili na tri faktorje: učinkovitost podajanja 

inkluzivnih navodil, učinkovitost sodelovanja s starši, učitelji in drugimi strokovnjaki in 

učinkovitost spopadanja z motečim vedenjem (Sharma, Loreman in Forlin, 2011). 

Kljub temu da ima večinoma bodočih učiteljev pozitivna stališča do inkluzivne 

edukacije, jih približno polovica meni, da je za učence s posebnimi potrebami 

najustreznejše šolanje v specialnih ustanovah (Pruitt Garriotta, Millera in Snyderb, 

2003).   
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5. UČNI NAČRTI 

5.1. Kaj je učni načrt in kaj vsebuje? 

(UNESCO, 2011, str. 11) opredeljuje kurikulum kot »pogodbo med družbo, politiko, 

šolo ali učitelji o načinu organizacije in zagotavljanju zaporedja učnih izkušenj, ki 

imajo za cilj ustvarjanje učnih rezultatov.« Učni načrt odseva družbo h kateri 

stremimo. Vzpostavlja namreč prepričanja o tem, kaj je v določeni družbi normalno in 

sprejemljivo (Sleeter in Grant, 2011). Učni načrt je, kot piše Habanek (2005), 

komunikacijsko orodje, ki določa, kako bo učenčevo učenje ocenjeno in opredeljuje 

vlogo učenca in učitelja v procesu učenja in ocenjevanja. Je ekspliciten, formalno 

načrtovan in ima specifične cilje (Kentli, 2009). 

Temeljne vloge učnega načrta, ki vplivajo na njegovo vsebino so: 

- učni načrt kot pogodba, 

- učni načrt kot trajen zapis, 

- učni načrt kot učno orodje (Parkes in Harris, 2002). 

Opazila sem, da v literaturi pogosto ni jasne razmejitve med izrazoma kurikulum in 

učni načrt. Nekateri ju enačijo, drugi pa opredeljujejo učni načrt kot le del kurikula 

Stabback (2007) v dokumentu, ki ga je izdal UNESCO zelo natančno opredeli 

posamezne pojme kurikularnega področja. Med drugim definira učni načrt kot 

dokument, ki je primarno namenjen uporabi učiteljev in vsebuje cilje, učne vsebine, 

pričakovane rezultate in ostale informacije, ki so specifične za posamezno predmetno 

področje. 

5.2. Učni načrt in inkluzija 

Učni načrt je močno, vendar premalokrat uporabljeno orodje pri zagotavljanju 

inkluzivnih izkušenj vsem učencem (Jessop in Williams, 2009, v Bridges, 2011). 

Inkluzivni učni načrt upošteva pravico vseh učencev do edukacije in zaobjame 

individualne lastnosti ter potrebe vseh učencev v okviru vseživljenjskega učenja. 

(UNESCO, 2011). 

V tem poglavju bom izpostavila dva temeljna vidika učni načrtov v povezavi z 

inkluzijo, ki pa se med seboj povezujeta in prepletata. Najprej bom predstavila 
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osnove prilagajanja učnih načrtov, sledilo pa bo podpoglavje o tem, kako lahko same 

vsebine učnih načrtov vplivajo na inkluzijo. 

5.2.1. Prilagajanje učnih načrtov 

Norwich (2010) kot eno temeljnih dilem povezanih s kurikulom izpostavi to, kakšen 

kurikulum je primeren za učence s posebnimi potrebami, splošni ali diferencialni. 

Morrison Clement (2005) meni, da inkluzija predvideva, da se ni potrebno vsem 

otrokom naučiti vseh vsebin učnega načrta, vendar pa je le-tega potrebno upoštevati 

v čim večji možni meri. To da v inkluzivni šoli lahko učencu vedno damo nalogo, ki je 

zanj primerna, včasih zahteva tudi prilagoditve kurikula (Kavkler, 2008a; Pulec Lah 

2008). Izključujoči pritiski na učenca se lahko pojavijo tudi zato, ker učni načrt ne 

zajema učenčevih interesov (Booth in Ainscow, 2002). 

Kako se prilagaja učni načrt, se ni mogoče naučiti iz literature. Vedeti je potrebno, kaj 

in kako prilagoditi. Pomembno je, da pri tem učitelj sodeluje tudi z drugimi 

strokovnimi delavci (npr. s specialnim pedagogom). Koraki, po katerih poteka 

prilagajanje učnega načrta, so naslednji: 

- 1. korak: Učenec z določenimi prilagoditvami predstavitve učne snovi naredi isto 

nalogo kot sošolci (npr. učenje s pripomočki). 

- 2. korak: Učenec potrebuje določene prilagoditve glede količin in predstavitve učne 

snovi (npr. drugačna bralna raven gradiva). 

- 3. korak: Učenec potrebuje funkcionalne prilagoditve v načinu, kako mu 

predstavimo učno snov (npr. pomoč knjižničarki pri urejanju knjig, medtem ko ostali 

učenci v razredu berejo) (Morrison Clement, 2005). 

5.2.2. Vpliv vsebin učnega načrta na inkluzivno naravnanost učencev 

Učni načrti so lahko prenosnik ideje večjega vključevanja vseh oseb v družbo in 

kulturo (Clough, 2000). Inkluzivni kurikulum naj bi vseboval teme o različnosti glede 

na nacionalno in lokalno različnost in druge vrste različnosti učencev. V njem bi 

moralo biti vzpostavljeno ravnotežje med globalnimi, nacionalnimi in lokalnimi 

potrebami, pričakovanji in realnostjo (Opertti, n.d.). Učne vsebine o različnosti in 
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enakosti bi morale biti del kurikulov za vse predmete (Hohensee in Derman-Sparks, 

1992). 

Inkluzivni učni načrt reflektira družbo, ki jo navdihuje. Temeljiti bi moral na 

interpretaciji zahtev in pričakovanj družbe ter tudi na vlogi edukacije v družbi. Razvoj 

kurikuluma je torej neprekinjen proces, ki se prepleta s socialno inkluzijo (Opertti, 

n.d.). 

V učnih načrtih pogosto ni upoštevano, da so bogate učne priložnosti, ki jih učenci 

pridobijo z neformalnim učenjem v vsakdanjem okolju za mnoge učence bolj 

relevantne, kot tiste, ki jih jim ponudijo v šoli (UNESCO, 2011). Inkluzivnost je poleg 

strpnost, odprtosti in spoštovanja lažje doseči znotraj kurikula, ki spodbuja razvoj 

emocionalne inteligence (Sherlock, 2002). 

Učni načrt kot potencialni dejavnik vpliva na večjo inkluzivno naravnanost učencev se 

lahko povezuje z mnogimi pogledi na učni načrt, ki se dotikajo različnosti. 

Hohenseeova in Derman-Sparksova (1992) pišeta o nepristranskem (anti-bias) 

učnem načrtu. Ta naj bi spodbujal razvoj vseh učencev in vseboval teme o različnosti 

in enakosti, kar bi se moralo vsakodnevno odražati v razredu. 

Devjakova in Krek (2004) sta v operativnih ciljih učnih načrtov devetletne osnovne 

šole zasledila precej pozitivnega vrednotenja razlik v prepričanju, sposobnostih in 

predznanju. Določeni cilji največkrat vsebujejo individualne, nacionalne in kulturne 

razlike, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Z analizo učnih načrtih za 

angleščino od 4. do 9. razreda sta avtorja raziskave med drugim ugotovila, da so 

prisotne spolne, kulturne, jezikovne, narodnostne in individualne razlike. Analiza 

učnih načrtov za predmet spoznavanje okolja, pa je pokazala precejšnjo mero 

prisotnosti ključnih pojmov, ki vzpostavljajo vednost o negativnem vrednotenju 

različnosti. Le-ti so prisotni tudi v učnih načrtih za družbo, predvsem v okviru 

človekovih pravic in enakosti med ljudmi. Pišeta tudi, da učni načrt za zgodovino 

opozarja na prisotnost razlik med ljudmi, narodi in v družbi nasploh. Obravnavo teh 

razlik učni načrt usmerja k priznavanju in razumevanju teh razlik. Pričakovano je 

različnost najbolj prisotna v učnih načrtih za državljansko vzgojo in etiko. Enako velja 

za prisotnost nekaterih ključnih pojmov, ki vzpostavljajo vednost o negativnem 

vrednotenju različnosti. 
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Menim, da ima na inkluzijo velik vpliv tudi prikriti kurikulum. Vsebuje vsebine, ki v 

pomembni meri določajo socialne odnose (Kentli, 2009). S prikritim kurikulom, ki ima 

na učence večji vpliv kot formalni, šola sporoča, kakšne so vloge, vrednote in odnosi 

(Robinson in Kyle, 1982). Cubukcu (2012) pa temu dodaja še stališča in prepričanja. 

5.3. Raziskovanje, evalvacija in razvoj učnega načrta 

Kvaliteten učni načrt lahko nastane le v procesu, ki vsebuje razvoj, posvetovanje, 

izvajanje in evalvacijo kurikula (UNESCO, 2011). Za uporabnost učnega načrta je 

potrebno njegovo stalno spremljanje, saj le tako lahko odgovarja na zahteve in izzive 

družbe (Akhtar. 2004). Analiza učnega načrta je med drugim pomembna zato, da: 

- naredimo oceno učnega načrta z namenom, da ga izboljšamo; 

- ugotovimo, ali se posamezni deli učnega načrta med seboj ujemajo; 

- identificiramo močne točke z namenom, da lahko na njih gradimo; 

- prepoznamo predsodke in perspektive, ki jih vsebuje itd. (Jansen in Reddy, n.d.). 

Po Jansenu in Reddyju (n.d.) se moramo, preden začnemo z analizo učnega načrta, 

vprašati tudi: 

1. Katerim potrebam odgovarja? 

2. Za koga je oblikovan? 

3. Kdo poučuje? 

4. Kako bo ocenjen uspeh učnega načrta? 

5. Katere vire potrebuje? 

Warger in Pugach (1996) poudarjata pomen medsebojnega sodelovanja pri 

premislekih o učnem načrtu. Lokalizacija učnega načrta je proces, v katerem 

ustanove, osebje in lokalne skupnosti prevzamejo pomemben del odgovornosti za 

njegov razvoj. Učni načrt mora razvijati tudi vsaka šola posebej z namenom, da 

svojim učencem omogoči učinkovite priložnosti za učenje (UNESCO, 2011). Akcijsko 

raziskovanje lahko pomembno pripomore k izboljšanju učnega načrta (McKernan, 

1996). UNESCO (2011) definira evalvacijo kurikula kot ocenjevanje vrednosti 

celotnega kurikularnega procesa z zbiranjem dokazov o stopnji doseganja ciljev in z 

namenom sprejemanja odločitev za prihodnje projekte. Divjak (1998) priporoča, da 

se pri posodabljanju učnih načrtov poleg strokovnih vsebin upoštevajo tudi vzgojne 

naloge šole. Pri tem naj imajo osrednjo vlogo vsebine o človekovih pravicah. 
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Z analizo inkluzivne naravnanosti učnega načrta, bi lahko povezali tudi vprašanja, ki 

jih ob nepristranskem (anti-bias) učnem načrtu razvila organizacija LITTLE ONE, ki 

poudarja da je potrebno raziskovati vpliv takšnega učnega načrta ne samo na 

učence ampak tudi na tiste, ki ga poučujejo. Jansen in Reddy (n.d.) v zvezi otroki 

navajata naslednja vprašanja: 

- So otroci uživali v aktivnostih, ki jih predvideva učni načrt? 

- Se je to, kar so se naučili, odražalo tudi v socialnih interakcijah? 

- So otroci izražali pozitivna stališča do različnosti tudi še šest mesecev potem, ko so 

jim bile vsebine učnega načrta predstavljene? 
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6. UČBENIKI 

6.1. Definicija učbenika 

Učbeniki so pogosto osnova za pripravo delovnih zvezkov, zato sklepam, da večina 

značilnosti učbenikov, opisanih v tem poglavju, velja tudi za delovne zvezke. 

Definicija učbenika je odvisna od narave šolskega sistema. V nekaterih sistemih je 

večji poudarek na sami vsebini učbenikov, v drugih pa je učbenik predvsem 

pripomoček namenjen poučevanju za doseganje predpisanih ciljev in standardov 

(Kovač Šebart in Kovač, 2003). 

Učbenik je osnovno učno sredstvo (Malić,1986). Kot osrednje učno sredstvo, ki 

vsebuje besedilo in/ali slikovno gradivo, ki prinaša točno določen vzgojno-

izobraževalne rezultate, ga opredeljuje tudi celovita strategija za učbenike in učne 

materiale UNESCO (2005). Učbeniki so običajno natisnjene in vezane knjige, ki 

vsebujejo ilustracije in navodila za spodbujanje postopnih učnih aktivnosti. Učbenik 

kot učno sredstvo oz. učni vir je tekstovni učni medij, ki kot del edukacijske 

tehnologije vpliva na učinkovitosti pouka in samostojnega učenja (Štefanc, 2005).  

6.2. Lastnosti in vloge učbenikov 

Učbeniki so zaradi posebne vsebine, načina trženja in razmerja do države posebna 

knjižna zvrst. Posebnost učbenika kot tržnega predmeta je v tem, da o njegovem 

nakupu ne odloča kupec sam, ampak šola ali učitelj. Kupec tako pogosto sploh ne 

pozna izdelka, ki ga kupuje (Kovač Šebart in Kovač, 2003). Učbeniki ne smejo biti 

predragi, saj morajo biti dostopni vsem (Jurman, 1991; UNESCO, 2005). V nekaterih 

delih sveta, kjer so knjižnice in knjigarne redke, so učbeniki najbolj dosegljive knjige. 

Ponekod, na primer v Iraku, je količina natisnjenih učbenikov zadostna, vendar so 

zaradi finančnih razlogov možnosti za distribucijo in transport učbenikov omejene ali 

pa jih sploh ni (UNESCO, 2005). 

V večini držav Evropske Unije in v Združenih državah Amerike obstaja konkurenca 

med učbeniki za isti predmet (Kovač Šebart in Kovač, 2003). V marsikateri državi sta 

vsebina in oblika učbenikov vzrok za mnoge konflikte na področju politike ter šolstva 

(Crawford, 2003). Potrjevanje učbenikov je eden izmed načinov reguliranja 
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učbeniškega trga, ki pa ga ne poznajo v vseh državah. Zanje poleg pravil povezanih 

z edukacijskim prostorom veljajo tudi pravila trga (Kovač Šebart in Kovač, 2003). 

Devjakova in Krek (2004) menita, da bi učitelj moral poznati vse učbenike, ki so na 

voljo na tržišču za določen predmet. 

V sodobni šoli vloga učbenikov ni več povsem jasna (Jurman, 1999). Na Zahodu 

imajo pomembno vlogo v izobraževanju in so glavni prenosnik vsebin učnega načrta. 

V veliki meri torej narekujejo to, kaj se bodo učenci naučili (Wachholz in Mullaly, 

2001). Za vsebino učbenikov v večini družb velja predstava, da vsebuje to, kar naj bi 

bodoče generacije vedele o svetu, v katerem živijo (Apple, 1991, v Kovač Šebart in 

Kovač, 2003; Pingel, 2010), ali kot pravi Jurman (1991), je vsebina učbenikov 

resnica, ki jo želimo prenesti na učence (Jurman, 1999). O vsebini in strukturi 

učbenikov naj bi bilo odločeno na način, ki velja za legitimnega (Apple 1991, v 

Kovač, Kovač Šebart, Krek, Štefanc in Vidmar, 2005). Preko besedila, simbolike in 

slikovnega gradiva učbeniki vključujejo splošne vrednote v vsebino, ki jo posredujejo 

(UNESCO, 2005). Učbenik je eden izmed temeljnih prenosnikov prevladujoče 

ideologije in razmerij moči v družbi (Štefanc, 2005). Utrjujejo politične in socialne 

norme. Prenašajo tudi zgodovinska dejstva in pravila družbe (Schissler, 1990, v 

Pingel 2010). Učbenik ustvarja referenčno točko, preko katere se vzpostavljajo 

kriteriji moralnosti, kulture in verovanj (Apple in Christian-Smith, 1991). Odražajo tudi 

tradicijo družbe in s tem pomagajo pri vzpostavljanju posameznikove samozavesti. 

Posebno vlogo pri tem imajo učbeniki za geografijo in zgodovino (Pingel, 2010). 

Če bi učbenik deloval vrednostno neodločeno, bi bil slab učbenik, saj ne bi ustvarjal 

vrednostnega okvirja (Štefanc, 2005). Učbenik ima kot piše Jurman (1999) dve 

temeljni funkciji, informativno in transformativno. Informativna funkcija je didaktično, 

transformativna pa vzgojno naravnana, vsekakor pa obe vplivata tudi na osebnost 

učenca. 

Pomembno je, da znamo določiti cilj, ki ga želimo doseči s posameznim učbenikom. 

Učbeniki so lahko vir informacij, sredstva za učenje pisanja, branja in kritičnega 

mišljenja, spodbujevalci domoljubja ali prenosnik etičnih modelov (Fleming 1990, v 

Pingel, 2010). Učbeniki vplivajo na oblikovanje stališč in vedenja (UNESCO, 2005). 

Pingel (2010) meni, da so avtorji učbenikov pogosto premalo kritični do družbe, v 

kateri živijo. UNESCO (2005) pa izraža pričakovanje, da bi učbeniki morali omogočiti 
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učencem, da si pridobijo znanje in veščine za življenje v hitro spreminjajočem se 

svetu, vključno z ohranjanjem lokalnih vrednot, načinov komunikacije in tradicije. 

Nekatere skupine, pogosto večinske, so predstavljene veliko bolj pozitivno kot druge, 

večinoma manjšine (Pingel, 2010). UNESCO (2005) poudarja, da učbeniki nudijo 

priložnost za promocijo tolerantnosti. Učbeniki na osnovani na človekovih pravicah 

lahko pomembno prispevajo k razvoju kvalitetnega izobraževanja, ki med drugim 

omogoča dostojanstveno življenje vseh ljudi v miru. Šolski učbeniki lahko veliko 

pripomorejo k temu, da učenci sploh začnejo razmišljati o sošolcih s posebnimi 

potrebami (Cheng in Beigi, 2011). 

Učbeniki so lahko na vseh stopnjah izobraževanja in na vseh predmetnih področjih 

pomembni nosilci promocije človekovih pravic. Vsebujejo namreč principe in prakse 

nenasilja, enakosti spola in nediskriminacije. So pomemben vir pri izobraževanju za 

trajnostni razvoj in preprečevanju HIV-a in AIDS-a. V družbi, kjer je terorizem močno 

porastel, spodbujajo nenasilje in spravo med narodi. Vse te teme morajo biti 

predstavljene na kulturno ustrezne načine (UNESCO, 2005). 

Nekateri slovenski učbeniki, večinoma so to novejše in prenovljene izdaje, sledijo tudi 

ciljem, kot so: 

- soočenje učencev s pluralnostjo in strpnostjo na aktivni ravni; 

- seznanjanje in kritično soočanje učencev z moralnimi zahtevami, življenjskimi 

resnicami in objektivnimi dejstvi; 

- navajanje učencev na moralno presojanje in odgovorno ravnanje (Devjak in Krek, 

2004). 

Pri vsebinskem in oblikovnem načrtovanju je potrebno upoštevati jezikovno okolje, 

ozadje in potrebe učencev (UNESCO, 2005). V učbenikih se odražajo tudi 

nepravilnosti iz učnih načrtov (Jurman, 1999). Učbenik mora vsebovati konkretne 

primere, povezane z izkušnjami učencev (Pingel, 2010). Kvaliteten učbenik olajša 

učenje, katerega rezultate je mogoče meriti. Vsebuje naj mnoge perspektive, učne 

stile in modalnosti (vedenje, veščine in stališča). Omogoča naj učenje, ki spodbuja 

vključenost vseh učencev (UNESCO, 2005). 

Jurman, (1999) deli ilustracije v učbenikih na: 

- likovne dodatke, ki pojasnjujejo besedilo; 
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- likovne dodatke, ki ilustrirajo besedilo; 

- likovne dodatke, ki z vsebino nimajo direktne zveze, temveč le razbijajo monotonijo 

besedila in prispevajo k njegovi večji preglednosti. 

6.3. Učbeniki v prihodnosti 

Vloga učbenikov se spreminja. Na to ima posebno velik vpliv dejstvo, da je vloga 

elektronskih medijev v izobraževanju vse pomembnejša (Pingel, 2010). Še vedno se 

bodo obdržali klasični tiskani in vezani učbeniki, ki jih bodo izdajale vladne in 

zasebne organizacije ali zasebni založniki. Bolj pogosto kot danes bo tiskanje 

celotnih učbenikov z interneta in pošiljanje zgoščenk z vsebino učbenikov, ki jo bo 

moč natisniti. To bo poenostavilo distribucijo in transport (UNESCO, 2005). 

Sun, Flores in Tanguma (2012) so raziskovali elektronske učbenike, ki bodo v 

prihodnjih letih vsekakor veliko pogosteje uporabljeni kot so sedaj. Ugotovili so, da 

elektronski učbeniki izboljšajo učno izkušnjo študentov na kolidžu predvsem iz dveh 

vidikov: 

- s svojo ustrežljivostjo e-učbeniki povečujejo kvaliteto in količino učenja direktno; 

- študentova vključenost igra pomembno vlogo v odnosu med ustrežljivostjo učbenika 

in rezultati učenja, če študent učbenik uporablja v razredu. 

 

Rezultati kažejo na to, da morajo šole poskrbeti za to, da bo pouk lahko potekal v 

učilnicah, opremljenih z računalniki. Učitelji morajo učence naučiti, kako se aktivno 

uporablja e-učbenike. McFall (2005) pa je ugotovil, da ni statistično pomembne 

razlike v uporabi ter učenju iz klasičnih in elektronskih učbenikov. 

Potrebna je revizija učbenikov, saj vsebujejo veliko negativnih stereotipov in 

izkrivljenih pogledov. Da bi to lahko dosegli, so potrebni naslednji ukrepi: 

- mednarodno sodelovanje na področju priprave učbenikov bi moralo biti bolj 

pogosto, pripravljati pa bi jih morali z upoštevanjem novih situacij; 

- učbeniki bi morali vsebovati različne poglede na določeno temo; 

- znanstvena odkritja bi morala biti temelj vsebine učbenikov (UNESCO, 1995, v 

Pingel, 2010). 

UNESCO si bo še naprej prizadeval, da bi na področju revizije in razvoja učbenikov 

skupaj s svojimi parterji dosegli strinjanje na mednarodnem nivoju (International 
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Experts' Meeting on Textbooks and Learning Materials, Pariz, 2002, v UNESCO, 

2005). 

UNESCO (2005) v Celoviti strategij za učbenike in učne materiale postavi globalni 

cilj: kvalitetni učbeniki za vse. Za dosego globalnega cilja je potrebno najprej doseči 

naslednje delne cilje: 

Razvoj politike: 

-iskanje soglasja na področju mednarodnih norm in standardov, 

-spodbujanje napredka, ki temelji na pravicah, 

-pomoč pri razvijanju regionalnih in lokalnih politik 

Izboljšanje kvalitete: 

- pomagati zagotoviti, da se razvoj dogaja znotraj kvalitetne edukacije; 

- izkoristiti prednost priložnosti za spremembe 

Povečanje dosegljivosti: 

- načrtovanje za trajnostni napredek v večji dosegljivosti, 

- spodbujanje prizadevanja za decentralizacijo učbeniškega sektorja, 

- promocija alternativnih rešitev in perspektiv za prihodnost 

Problemi, ki bi se lahko pojavili pri doseganju ciljev so: 

- Kvalitetno oblikovani učbeniki z barvnimi ilustracijami in trdo vezavo, ki vsebujejo 

vsebine neprimerne za določeno kulturno in / ali jezikovno okolje, aktivnosti za večjo 

ozaveščenost o človekovih pravicah in splošnih vrednotah. Prav tako bi se lahko 

pogosto pojavilo zapostavljanje enega izmed spolov. 

- Nepripravljenost za decentralizacijo, kar bi vodilo v stagnacijo na področju izdajanja 

učbenikov v lokalnih jezikih in vključevanjem vsebin povezanih z značilnosti 

določnega območja. 

- Pomanjkanje časa ter človeških in materialnih virov. 

Najpomembnejša prioriteta je povečanje dosegljivosti in kvalitete učbenikov na 

nekaterih področjih v svetu, kjer je le-ta še na zelo nizki ravni. V prihodnosti bo 

poseben poudarek na razvoju multikulturnih in večjezikovnih učbenikov. Ti so še 

posebej potrebni v dvo- in večjezičnih okoljih (UNESCO, 2005). 



28 
 

6.4. Učbeniki v Sloveniji 

V Pravilniku o potrjevanju učbenikov (2006) je v 2. členu zapisana naslednja 

opredelitev učbenika: »Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-

izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma 

katalogu znanja. Z didaktično-metodično organizacijo vsebin in prirejeno likovno ter 

grafično opremo podpira poučevanje in učenje. Vsebina in struktura učbenika 

omogočata samostojno učenje udeležencev izobraževanja in pridobivanje različnih 

ravni ter vrst znanja. Učbenik je vezan na šolski predmet oziroma vsebinsko-

didaktični sklop, razred in določeno stopnjo izobraževanja. Učbenik je tudi berilo kot 

zbirka besedil, izbranih skladno s cilji učnega načrta.« 

Za pisce slovenskih učbenikov je bila ena izmed pomembnejših sprememb prehod iz 

učno snovno naravnanih učnih načrtov na učno ciljno naravnane učne načrte leta 

1996. Država torej ne preverja več celotne vsebine učbenikov, ampak jo zanima le 

usklajenost s standardi in cilji ter predlaganimi vsebinami, ki so zapisane v aktualnih 

učnih načrtih. Kljub spremembam pa država na nek način še vedno preverja vsebino 

učbenikov s sistemom obveznega potrjevanja učbenikov (Kovač Šebart in Kovač, 

2003). 

Strokovni svet potrdi učbenik, ki je skladen s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v 

Republiki Sloveniji, določenimi v 2. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja (Pravilniku o potrjevanju učbenikov, 2006). Potrjeni učbeniki bi torej 

morali ustrezati tudi kriteriju 2. člena ZOFVI, ki kot enega izmed ciljev postavi 

»vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 

spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter 

s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi.« 

6.5. Raziskave o učbenikih 

6.5.1. Predmet in metode raziskovanje učbenikov 

Ena izmed prioritet UNESCA na področju učbenikov je tudi podpora raziskovanja na 

tem področju (UNESCO, 2005). 
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Nicholls (2003) izpostavi temeljna vprašanja, ki si jih je potrebno zastaviti, ko 

raziskujemo učbenike: 

- Kakšne naj bodo priprave na raziskovanje učbenikov? 

- Na kakšen način je mogoče analizirati besedilo? 

- Katerim smernicam je potrebno slediti? 

- Kateri kriteriji so najboljši? 

- Katere kategorije se morajo razviti? 

- Kaj se moramo vprašati? 

Raziskovanje učbenikov lahko razdelimo na tri glavne vsebinske sklope. Največ 

avtorjev raziskuje problem ideologije v učbenikih (poseben poudarek na berilih ter 

učbenikih za zgodovino in družboslovje). Precej manj raziskav se dotika uporabe 

učbenikov v razredu (npr. vpliv na uspešnost poučevanja, razumljivost vsebine). 

Najmanj raziskav pa je o življenjskem ciklu učbenika (procesi: konceptualizacija, 

pisanje, urejanje, potrjevanje) (Johnsen, 1993, v Kovač Šebart in Kovač, 2003). 

Nicholls (2003) meni, da so metode za raziskovanje učbenikov slabo razvite. 

Kvaliteta uporabljene metodologije se med raziskavami precej razlikuje. Na primeru 

zastopanosti druge svetovne vojne v šolskih zgodovinskih učbenikih je metode 

razdelil v več skupin: 

- metode raziskovanja v kontekstu, 

- metode raziskovanja znotraj posamezne države, 

- metode raziskovanja učbenikov iz več držav, 

- kvantitativne metode raziskovanja določene teme v učbenikih. 

Pingel (2010) piše, da so bili predmet mednarodnih raziskav predvsem učbeniki za 

zgodovino, geografijo in državljanskimi vsebinami. Vsebine teh učbenikov imajo 

namreč pomembno vlogo pri izobrazbi o oz. za človekove pravice, demokracijo in 

ozaveščenost o medkulturnosti. K temu kaj in kako učenci mislijo o drugih, po 

ugotovitvah raziskovalcev veliko prispevajo tudi berila in jezikovni učbeniki. 

 

Posebne potrebe in socialni razredi so le redko predmet raziskav, povezanih z 

učbeniki. Raziskave omenjajo, da so teme povezane s posebnimi potrebami le redko 

uvrščene v berila. Največ raziskav je povezanih s prikazovanjem posameznih ras in 

spolov (Sleeter in Grant, 2011). 
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Kvalitetne raziskave učbenikov lahko zagotovimo le s sistematičnim razvojem 

splošnih pogojev in pripomočkov (Nicholls, 2003). UNESCO (2005) priporoča akcijski 

model raziskovanja, ki se ja na področju raziskovanja učbenikov pojavil v poznih 

osemdesetih letih devetnajstega stoletja. Na lokalnem ali nacionalnem nivoju je 

potrebno vključiti učence, učitelje, starše in druge, ki identificirajo probleme, 

razpravljajo o možnostih in podajo priporočila avtorjem, urednikom in založnikom. 

6.5.2. Rezultati raziskav o nekaterih vidikih inkluzivne naravnanosti učbenikov 

V tem poglavju pišemo o raziskavah učbenikov, ki so preučevale vsebine o osebah s 

posebnimi potrebami in drugih skupinah oseb, pri katerih lahko prihaja do težav 

socialnega vključevanja. Analizirani so bili učbeniki za zelo raznolika predmetna 

področja in različne stopnje edukacije. Na podlagi navedenih raziskav ni mogoče priti 

do splošnih zaključkov, saj se vzorci med seboj preveč razlikujejo. Posebej 

izstopajoče so kulturne razlike. 

V Iranu so raziskovali prisotnost oseb s posebnimi potrebami na ilustracijah v sedmih 

učbenikih za angleščino kot drugi tuji jezik. Ugotovili so, da so osebe s posebnimi 

potrebami premalo zastopane. Avtorji menijo, da obstaja možnost, da to osebe s 

posebnimi potrebami postavlja v neugoden položaj (Cheng in Beigi, 2011). Reid-

Cunninghamova in Flemingova (2009), ki sta analizirali vsebine o različnih vrstah 

posebnih potreb v štirinajstih učbenikih, ki obravnavajo človeško vedenje in socialno 

okolje, sta ugotovili, da se količina zastopanosti teh vsebin razprostira na kontinuumu 

od zadostne zastopanosti v nekaterih učbenikih vse do učbenikov, kjer teh vsebin 

sploh ni. Vsebine so le redko predstavljene celostno. 

Goldstein, Siegelin Seaman (2009) so analizirali vsebino 24 najboljše prodajanih 

učbenikov za uvod v psihologijo z vidika prisotnosti in narave tem o posebnih 

potrebah. Ocenjevali so pogostost vsebin in jezik, s katerim so te podane. Zanimalo 

jih je tudi, v kakšnih kontekstih in temah ter v katerih poglavjih se te vsebine 

najpogosteje pojavljajo. Ugotovili so, da so naštete vsebine predstavljene na zelo 

stereotipen način. 

Tajvanske osnovnošolske učbenike, izdane med letoma 1952 in 2003, so vsebinsko 

analizirali z vidika pogostosti pojavljanja, poimenovanja, kategorij posebnih potreb in 

upodabljanja oseb s posebnimi potrebami. Tudi v tej raziskavi so prišli do ugotovitve, 
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da so osebe s posebnimi potrebami premalo zastopane. Posebne potrebe so 

predstavljene kot individualni problem. Najpogosteje v učbenikih najdemo osebe s 

posebnimi potrebami, ki jih je mogoče prepoznati že iz fizičnega videza. Oseb z 

intelektualnimi primanjkljaji v tajvanskih učbenikih ni mogoče najti. Najpogosteje so 

osebe s posebnimi potrebami upodobljene kot nekdo, ki potrebuje pomoč, kot nekdo 

»drug« ali pa kot inspiracija za ljudi brez posebnih potreb. Podatki kažejo tudi, da se 

je skozi leta v učbenikih spremenilo poimenovanje oseb s posebnimi potrebami 

(Chang in Su, 2009). 

Taubova in Fanflikova (2000) sta z vsebinsko analizo tekstov in slikovnega gradiva 

preučevali vključenost vsebin o posebnih potrebah v 25 učbenikih za začetno 

sociologijo izdanih v letih 1996-1998. Ugotovili sta, da je zastopanost vsebin o 

posebnih potrebah in drugih oblikah različnosti pogosto omejena. Teksti govorijo 

predvsem o posebnih potrebah kot socialno določujoči lastnosti in kot temelju za 

pripadnost manjšini. Hardin in Hardin (2004) sta v analizi fotografij v 59 učbenikih za 

splošno edukacijo prav tako prišla do ugotovitve, da se osebe s posebnimi potrebami 

pojavljajo zelo redko. Fotografije prikazujejo te osebe na izrazito stereotipen način. S 

tem osebam brez posebnih potreb onemogočajo, da bi osebe s posebnimi potrebami 

videle bolj realistično. Osebe s posebnimi potrebami pa imajo manj možnosti, da 

same sebe vidijo bolj pozitivno. Mednarodna raziskava 548 učbenikov s področja 

družbenih ved, izdanih med letoma 1950 in 2010, pa je pokazala, da se je število 

vsebin o pravicah manjšin in skupinah, ki so diskriminirane, na globalnem nivoju 

povečalo (Terra in Bromley, 2012). 

Rice (2002) je vsebinsko analizirala najboljše prodajane splošne učbenike za 

specialno edukacijo. Ugotovila je, da odražajo različne ideologije, ki so povezane z 

edukacijsko politiko za učence s posebnimi potrebami in s tem sodelujejo pri širjenju 

le-teh. Foster in Iannacconejeva (1994) sta prav tako raziskovala učbenike za 

začetno specialno edukacijo. Med drugim sta ugotovila, da so v vseh šestnajstih 

preučevanih učbenikih vsebine o večkulturnosti. 

Sleeter in Grant (2011) sta z analizo petnajstih beril in jezikovnih učbenikov, izdanih v 

Združenih državah Amerike v osemdesetih letih dvajsetega stoletja ugotovila, da se 

osebe s posebnimi potrebami pojavljajo predvsem na slikovnem gradivu. 

Enakomerno so zastopane glede na spol ter so večinoma belopolte. Večina teh oseb 
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na slikovnem gradivu ni aktivnih (npr. sedijo, se smejijo ...). Skoraj vsi se spopadajo s 

težavami. Pogosto je prikazan prizor, kako nekdo nekaj uči osebo z posebnimi 

potrebami. Raziskovala sta tudi učbenike za naravoslovje. Specifična lastnost teh je, 

da vsebujejo manj slikovnega gradiva, na katerem so prikazani posamezniki. Izmed 

desetih analiziranih učbenikov jih je večina vsebovala le eno sliko osebe posebnimi 

potrebami, dva pa nobene. Osebe so bile vključene v vsakdanje aktivnosti, kot je na 

primer šport. 

Vsebinska analiza japonskih učbenikov za angleščino kot tuji jezik, izdanih med 

letoma 1987 in 2002, je pokazala, da učbeniki predstavljajo različne države, vendar 

se kljub temu vsebinsko ne posvečajo različnosti etničnih in rasnih skupin (Yamada, 

2011). Robson (2001) je raziskoval količino vsebine o rasah in spolu v dvanajstih 

novejših učbenikih za začetno ekonomijo. Za kriterij je uporabil število strani, imena 

in tabele. Ugotovil je, da se je število teh vsebin v primerjavi s prejšnjimi raziskavami 

povečalo. Vzrok za to vidi tudi v večjem vključevanje teh vsebin v učni načrt za 

ekonomijo. Učbeniki v Združenih državah Amerike so do šestdesetih let prejšnjega 

stoletja prikazovali vse ljudi predvsem le kot bogate belce. Z reformo kurikula so 

začeli postopoma vključevati tudi ženske in ljudi drugih ras (Sleeter in Grant, 2011). 

V literaturi sem zasledila tudi dve študiji slovenskih učbenikov. V učbenikih za 

angleščino od 6. do 9. razreda je glede na rezultate analize, ki sta jo naredila 

Devjakova in Krek (2004), prisotnih manj tem o jezikovnih, narodnostnih, jezikovnih in 

spolnih razlikah ter razlikah v barvi kože, kot bi jih pričakovali, glede na to da gre za 

učbenik tujega jezika. Analizirani učbeniki zelo ozko predstavljajo različne narode, 

družine, izglede ljudi itd. Med drugim sta analizirala tudi učbenike za spoznavanje 

okolja in ugotovila, da so osebe s posebnimi potrebami prisotne v vseh analiziranih 

učbenikih. Rezultati analize treh učbenikov za geografijo pa kažejo, da ni prisotno 

subjektivno vrednotenje, ki bi pogojevalo negativno vrednotenje kakršnihkoli razlik. V 

učbenikih za državljansko vzgojo in etiko za 7. in 8. razred devetletke zasledimo zelo 

veliko primerov različnosti v barvi kože, rasne, spolne ter narodnostne različnosti, 

različnosti v socialnem izvoru, generacijske razlike, kulturna različnost itd. Razlike 

niso negativno vrednotene in so predstavljene pozitivno. Učbenik za osmi razred z 

besedili in vprašanji za diskusijo spodbuja strpnost. 
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Analiza prisotnosti vsebin o homoseksualnosti priložnostnega vzorca beril za 

osnovno šolo, nekaterih učbenikov za angleški jezik, za spoznavanje okolja, družbo, 

biologijo ter državljansko vzgojo in etiko v Sloveniji, je pokazala, da le-te niso prisotne 

(Komidar in Mandeljc, 2009). 
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7. PRIKAZOVANJE/UPODABLJANJE OSEB S POSEBNIMI 

POTREBAMI IN DRUGIH SKUPIN OSEB, PRI KATERIH LAHKO 

PRIHAJA DO TEŽAV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA 

V okviru prikazovanja oseb s posebnimi potrebami poleg upodabljanja na slikovnem 

gradivu (kot so npr. fotografije, posterji …) govorimo tudi o upodabljanju z besedami. 

Vsebina prikazovanj je različna: lahko se bolj osredotoča na posebne potrebe, ki 

izvirajo iz fizičnih omejitev ali pa iz omejujočega socialnega okolja (Phillips, 2001). 

Raziskovanje slikovnega gradiva ima razmeroma majhno in omejeno vlogo v okviru 

kvalitativnih raziskav. Z njim se med drugim ukvarjajo tudi vede kot so vizualna 

sociologija, antropologija in etnologija (Prosser, 1998). Metodologija, ki temelji na 

slikovnem gradivu, je v edukacijskem raziskovanju pogosto spregledana ali pa 

preslabo razumljena (Miles, Kaplan in Howes, 2007). 

Del slikovnega gradiva dopolnjuje predstavo o tem, kar je napisano. Drugo spodbuja 

miselno aktivnost in vrednotenje umetniškega ter vrednostnega vtisa (Devjak in Krek, 

2004). Proces edukacije lahko spodbuja enakost v družbi z zagotavljanjem 

pozitivnega prikazovanja vseh oseb (Open University, 2008). To ni mogoče,ne da bi 

cenili individualno identiteto (Phillips, 2001). Fotografije lahko močno vplivajo na 

socialno učenje (Dorr 1986, v Hardin, Hardin, Lynn in Walsdorf, 2001). Hardin in sod. 

(2001) poudarjajo, da otroci opazijo podobe oseb posebnimi potrebami in se iz njih 

učijo. Raziskave kažejo, da imajo lahko že predšolski otroci smiselno povezane 

preference do oseb brez posebnih potreb v primerjavi z osebami s posebnimi 

potrebami. 

Večina fotografov, ki želijo prikazati inkluzijo v šoli, se odloči za fotografijo, ki 

prikazuje učence, ki uporabljajo belo palico ali invalidski voziček v večinskem 

(mainstream) razredu. Potrebno je biti pozoren tudi na to, da posebne potrebe niso 

vedno vidne in da so iz edukacije lahko izključeni tudi ljudje, ki sploh nimajo posebnih 

potreb. Tudi fotografija, ki v osnovi ne deluje inkluzivno, lahko spodbuja k 

razmišljanju o inkluziji (Kaplan, 2005). 

Večina otrok po mnenju Rieserja (2006b) le redko sreča otroke s posebnimi 

potrebami v šoli. Posledično si svoje poglede nanje izoblikujejo predvsem preko 
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medijev. Mediji in nekatere dobrodelne organizacije pa pogosto prikazujejo ljudi s 

posebnimi potrebami kot nesrečne, le redko pa kot ljudi z zakonitimi pravicami na 

primer do zaposlitve, dostojnega življenjskega standarda (Open University, 2008). 

Philipsova (2001) piše, da se slikovno gradivo pogosto pojavlja v kombinaciji z 

besedilom z namenom, da bi poudarili nemoč oseb s posebnimi potrebami. S tem se 

poudarjajo predsodki o ljudeh s posebnimi potrebami, ki pa tudi sami vse bolj 

posnemajo podobe, ki jih je o njih ustvarila družba. Prav tako ni ustrezno tudi 

prikazovanje oseb s posebnimi potrebami kot pogumnih junakov. Pogosto je uspeh 

oseb s posebnimi potrebami predstavljen kot nekaj nepričakovanega glede na 

njihove posebne potrebe, namesto, da bi ga povezovali s sposobnostmi določene 

osebe (Open University, 2008). 

Vse več raziskav o upodabljanju oseb s posebnimi potrebami je mogoče zaslediti 

predvsem na področju oglaševanja. Osebe s posebnimi potrebami se vse pogosteje 

pojavljajo v tiskanih in televizijskih oglasih v Združenih državah Amerike in v Veliki 

Britaniji. Oglaševalci so namreč ugotovili, da namreč to pozitivno vpliva na povečanje 

prodaje. Takšni oglasi bolj prepričajo potrošnike z in brez posebnih potreb (Haller in 

Ralph, 2001). Allen in Nairn (1997) sta z analizo tiskanih medijev ugotovila, da so 

osebe z duševno motnjo pogosto predstavljene kot nepredvidljive in nevarne. V 

raziskavi o vplivu oglasov, v katerih nastopajo osebe, katerih posebne potrebe je 

mogoče prepoznati iz njihovega fizičnega videza, na zaznave, občutke in vedenje 

občinstva brez posebnih potreb, razen v enem primeru, ni bilo odkritih pomembnih 

razlik med odzivi na oglase v primerjavi z odzivi na oglase, v katerih oseb s 

posebnimi potrebami ni (Sarabia Panol in McBride, 2001). 

Hodkinson (2012) je raziskoval prikazovanje posebnih potreb v elektronskih medijih, 

ki so predstavljeni učencem v prvih razredih osnovne šole v Angliji. Analiziral je 

ilustracije, fotografije in video posnetke. Ugotovil je, da elektronski mediji prikazujejo 

posebne potrebe zelo omejeno, predvsem v kontekstu medicinskih primanjkljajev. 

Oseb s posebnimi potrebami ni ustrezno prikazovati le kot primerov določenih 

posebnih potreb, ampak jih je bolj umestiti v določen kontekst kot naključno osebo, ki 

opravlja določeno dejavnost (Open University, 2008; Rieser, 2006b). Potrebno se je 

izogibati napačnim in negativnim stereotipom. Pogostost prikazovanja oseb s 
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posebnimi potrebami na slikovnem gradivu, naj bo sorazmerna z zastopanostjo 

posameznih skupin v družbi (Open University, 2008). 

Bistvenega pomena je, da osebe s posebnimi potrebami sodelujejo pri procesu 

nastajanju vsebin, ki jih prikazujejo (Rieser, 2006b). Metoda participativne fotografije 

v okviru akcijskega raziskovanja vključuje posameznike in skupine, ki so 

tradicionalno vključeni o raziskave o »drugačnih«. Udeleženci fotografirajo in 

fotografije interpretirajo z namenom prepoznavanja in delitve pomembnih vidikov 

njihovega življenja (Miles in Kaplan, 2005, v Miles, Kaplan in Howes, 2007). Opisana 

metoda se uporablja tako v edukaciji učiteljev za oz. o inkluziji (Miles idr., 2007) kot 

učencev (Kaplan, 2005; Kaplan, Lewis in Mumba, 2007). 

Rieser (1995, v Rieser, 2006b) med drugim povzema naslednja priporočila za 

prikazovanje oseb s posebnimi potrebami: 

- Izogibati se je potrebno enostranski karakterizaciji. Osebe s posebnimi potrebami, 

naj bodo prikazane kot osebe, ki imajo kompleksno osebnost in doživljajo vse vrste 

čustev. 

- Osebe s posebnimi potrebami, naj bodo v ustreznem sorazmerju prikazane kot 

nekdo, ki prejema in nekdo, ki daje. 

- Fizične in psihične lastnosti posameznika ne smejo biti prikazane kot nekaj, kar 

določa osebnost. 

- Izogibati se je potrebno prikazovanju oseb s posebnimi potrebami kot nečesa 

nenavadnega oz. izjemnega. 

- Posmehovanje iz posebnih potreb ni primerno. 

- Izogibati se je potrebno prikazovanju oseb s posebnimi potrebami kot ne-spolnih. 

- Prikazati je potrebno prisotnost oseb s posebnimi potrebami v vseh oblikah 

običajnega življenja. 
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8. OPREDELITEV RAZSIKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJEV 

8.1. Opredelitev problema 

Inkluzijo avtorji zelo različno opredeljujejo. Najpogosteje jo povezujejo z 

vključevanjem oseb s posebnimi potrebami in edukacijo. Nekateri avtorji pa 

poudarjajo, da je na inkluzijo potrebno gledati širše – na nivoju socialnega 

vključevanja vseh ljudi v družbo. 

Zavedanje različnosti je danes zelo pomembno za šolsko politiko po vsem svetu. 

Šole uporabljajo zelo različne pristope, da bi postale bolj inkluzivne. Za uspeh 

inkluzije je ne glede na politiko posamezne države ključen učitelj. Njegova stališča, 

znanja in vrednote vplivajo na njegova ravnanja. 

Okvir za poučevanje so učni načrti in z njimi povezani učbeniki ter delovni zvezki. 

Vsebine o osebah s posebnimi potrebami in drugih skupinah, pri katerih lahko prihaja 

do težav socialnega vključevanja (kot so npr. osebe iz drugih socio-kulturnih okolij; 

osebe iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom …) posredujejo na dva 

temeljna načina. Del vsebin govori eksplicitno o teh skupinah in njihovem 

vključevanju v družbo, del vsebin pa predstavlja te skupine ljudi in njihovo 

vključevanje v družbo implicitno. V splošnem so tovrstne vsebine v tem diplomskem 

delu poimenovane kot inkluzivne vsebine. 

Želeli smo ugotoviti, v kolikšni meri so eksplicitne in implicitne vsebine prisotne v 

slovenskih osnovnošolskih učnih načrtih, učbenikih in delovnih zvezkih. Zanimale so 

me tudi nekatere druge značilnosti inkluzivnih vsebin. 

8.2. Cilji: 

- Ugotoviti, ali so inkluzivne vsebine v slovenskih osnovnošolskih učnih načrtih, 

učbenikih in delovnih zvezkih pogosteje predstavljene implicitno ali eksplicitno. 

- Ugotoviti, katere skupine oseb s posebnimi potrebami in druge skupine oseb, pri 

katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, so najpogosteje predstavljene 

v učnih načrtih, v učbenikih in katere v delovnih zvezkih. 
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- Ugotoviti, ali so osebe s posebnimi potrebami in druge skupine oseb, pri katerih 

lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, na slikovnem gradivu v učbenikih in 

delovnih zvezkih pogosteje aktivne ali pasivne, ali so predstavljene kot nekdo, ki 

potrebuje pomoč, ali so pogosteje prikazane v skupinah ali posamezno in kakšna je 

njihova zastopanost glede na spol. 

- Ugotoviti, ali učitelji, ki so dobri inkluzivni praktiki, inkluzivne vsebine pogosteje 

podajajo eksplicitno ali implicitno. 

- Pripraviti ključne smernice za obravnavo inkluzivnih vsebin v okviru osnovnošolske 

edukacije. 

8.3. Hipoteze: 

Hipoteza H1: Inkluzivne vsebine so v učnih načrtih, učbenikih in delovnih zvezkih 

pogosteje predstavljene eksplicitno. 

Hipoteza H2: Učni načrti najpogosteje vključujejo vsebine o osebah iz drugih socio-

kulturnih okolij. 

Hipoteza H3: Učbeniki in delovni zvezki najpogosteje vsebujejo vsebine o gibalno 

oviranih osebah. 

Hipoteza H4: Osebe s posebnimi potrebami in druge skupine oseb, pri katerih lahko 

prihaja do težav socialnega vključevanja, so na slikovnem gradivu v učbenikih in 

delovnih zvezkih pogosteje pasivne kot aktivne. 

Hipoteze H5: Osebe s posebnimi potrebami in druge skupine oseb, ki imajo lahko 

težave s socialnim vključevanjem, so v eksplicitnih operativnih ciljih učnih načrtov ter 

eksplicitnih in implicitnih inkluzivnih vsebinah učbenikov in delovnih zvezkov 

večinoma predstavljene kot nekdo, ki potrebuje pomoč. 

Hipoteza H6: V učbenikih in delovnih zvezkih je več oseb s posebnimi potrebami in 

drugih skupin oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, 

moškega kot ženskega spola. 
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Hipoteza H7: Osebe s posebnimi potrebami in druge skupine oseb, pri katerih lahko 

prihaja do težav socialnega vključevanja, so v učbenikih in delovnih zvezkih na 

slikovnem gradivu pogosteje prikazane posamezno kot v skupinah. 

Hipoteza H8: Učitelji, ki so dobri inkluzivni praktiki, inkluzivne vsebine pogosteje 

podajajo implicitno kot eksplicitno. 
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9. RAZISKOVALNA METODA 

9.1. Vzorec 

Učni načrti 

Vsi operativni cilji posodobljenih učnih načrtov za program osnovne šole v prvem 

triletju za vse obvezne predmete na enojezičnem območju Slovenije. 

Učbeniki 

Vsi potrjeni učbeniki za prvo triletje osnovne šole. Če je potrjenih več izdaj istega 

učbenika, sem analizirala, če je bila dosegljiva, zadnjo. Celoten vzorec je vseboval 

66 učbenikov, med katerimi v 24 nisem zasledila inkluzivnih vsebin. 

Predmet analize je bilo vse besedilo in slikovno gradivo v učbenikih in delovnih 

zvezkih, vključno s platnicami. Vključena niso bila kazala in tehnični podatki o 

gradivu. V okviru slikovnega gradiva sem poleg upodobljenih oseb analizirala tudi 

predmete, kraje ipd., ki so z njimi povezani. 

Delovni zvezki 

Analizirala sem le določen vzorec delovnih zvezkov, ki sem ga določila po 

naslednjem ključu: 

1. Izbirala sem delovne zvezke za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja.  

2. Izbrala sem delovne zvezke iz kompleta Lili in Bine, saj sem na podlagi analize 

učbenikov iz tega kompleta, sklepala, da vsebujejo raznolike inkluzivne vsebine. 

Ostali dejavniki so bili naključni. 

Celoten vzorec je vseboval 19 delovnih zvezkov, med katerimi v 4 nisem zasledila 

inkluzivnih vsebin. 

Učitelji 

Vključenih je bilo devet učiteljev, za katere menimo, da so uspešni inkluzivni praktiki. 

Kriteriji za izbiro so bili naslednji: 

- izkušnje s poučevanjem oseb s posebnimi potrebami; 

- upoštevanje prilagoditev za učence s posebnimi potrebami; 

- spoštljiv odnos do oseb s posebnimi potrebami in drugih skupin oseb, pri katerih 

lahko prihaja do težav socialnega vključevanja; 
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- prizadevanje za socialno vključenost vseh učencev. 

9.2. Pripomočki 

9.2.1. Uporabljeni pripomočki 

Pripomočki, ki smo jih sestavili in uporabili: 

- ček lista za analizo učnih načrtov 

- ček lista za analizo učbenikov in delovnih zvezkov 

- strukturiran intervju za učitelje 

9.2.2. Kriteriji 

Na podlagi analize učnega načrta za spoznavanje okolja in desetih naključno 

izbranih učbenikov, sem pripravila kriterije. 

Med inkluzivne vsebine ne spadajo vsebine o: 

- cepljenju, 

- akutnih boleznih, 

- poškodbah s pirotehniko, 

- higieni, 

- zdravi prehrani, 

- neprimernem vedenju, 

- starejših ljudeh. 

 

Te vsebine je mogoče vseeno uvrstiti v analizo, če v določenem kontekstu izražajo 

lastnosti, sprožajo posledice, nakazujejo na primanjkljaje posameznika ipd., iz katerih 

lahko sklepamo, da odločilno vplivajo na to, da lahko pri teh osebah prihaja do težav 

socialnega vključevanja. Nekaj primerov takšnih vsebin: 

- izsiljevanje 

- pretepanje 

- starejše osebe, ki potrebujejo pomoč 

KRITERIJI IMPLICITNOSTI IN EKSPLICITNOSTI 

Operativni cilji učnih načrtov 

Implicitnost: 

- Cilji, ki vključujejo vsebine o boleznih, a ne govorijo o točno določeni bolezni. 



42 
 

- Cilji, ki vključujejo vsebine o življenjskem ciklu ljudi na kateri koli stopnji. 

- Cilji, ki vključujejo vsebine o gibanju ljudi. 

- Cilji, ki vključujejo vsebine o človeških čutilih. 

- Cilji, ki vključujejo vsebine o čustvih, vedenju in medsebojnem vplivu. 

- Cilji, ki vključujejo vsebine o sodelovanju, solidarnosti in pomoči. 

- Cilji, ki vključujejo vsebine o pravicah. 

- Cilji, ki vključujejo vsebine o nasilju. 

- Ostali implicitni cilji. 

Eksplicitnost: 

- V cilju so poimenovane osebe s posebnimi potrebami ali druge osebe, pri katerih 

lahko prihaja do težav socialnega vključevanja. 

- Cilji, ki vključujejo vsebine o strpnosti. 

- Cilji, ki vključujejo vsebine o različnosti. 

- Cilji, ki vključujejo vsebine o neuspešnosti učencev v šoli. 

- Cilji, ki vsebujejo vsebine o boleznih, ki jih poimenujejo. 

- Ostali eksplicitni cilji. 

Če je cilj oz. vsebina na podlagi opredeljenih kriterijev tako impliciten kot ekspliciten, 

se ga uvrsti med eksplicitne. 

Učbeniki in delovni zvezki 

Implicitno: 

Inkluzivne vsebine so prikazane v okviru vsebin (navezujejo se na cilje iz učnih 

načrtov), ki primarno niso inkluzivne. Med takšnimi vsebinami najpogosteje 

zasledimo: 

- osebe s posebnimi potrebami, ki so na slikovnem gradivu upodobljene naključno 

(npr. v okviru teme prosti čas je na slikovnem gradivu tudi gibalno oviran otrok, ki se 

druži z drugimi na igrišču); 

– glavna tema gradiva se navezuje na ali izpostavi skupine oseb s posebnimi 

potrebami in/ali ostale skupine oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega 

vključevanja, vendar: 
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- ne do te mere, da bi to odločilno vplivalo na potek oz. razplet določenega 

literarnega dela oz. dogodka, ki je predstavljen (npr. vdova v zgodbi je revna, 

vendar to nima bistvenega vpliva na potek zgodbe); 

- lastnost določene osebe, ki izhaja iz njenih posebnih potreb ali drugih 

značilnosti, ki lahko vplivajo na težave s socialnim vključevanjem, je ne določa 

do te mere, da bi to vplivalo na njeno delovanje, še posebej pa na področje 

socialnega vključevanja; 

- določena oseba ali vedenje s strani drugih oseb nista prepoznana kot 

izstopajoča. 

Eksplicitno: 

Inkluzivne vsebine so prikazane v okviru vsebin, ki so primarno inkluzivne vsebine. 

Glavna tema gradiva se navezuje na ali izpostavi skupine oseb s posebnimi 

potrebami in/ali ostale skupine oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega 

vključevanja: 

- do te mere, da to odločilno vpliva na potek oz. razplet določenega literarnega dela 

oz. dogodka, ki je predstavljen; 

- lastnost določenega osebe, ki izhaja iz njenih posebnih potreb ali drugih značilnosti, 

ki lahko vplivajo na težave s socialnim vključevanjem, jo določa do te mere, da to 

vpliva na njeno delovanje še posebej pa na področje socialnega vključevanja; 

- določena oseba ali vedenje sta s strani drugih oseb prepoznana kot izstopajoča. 

Učitelji 

Zaradi narave učiteljevega dela se implicitnost in eksplicitnost podajanja vsebin 

nenehno prepletata, zato ju je zelo težo ločiti. Navedeni so uporabljeni kriteriji: 

Eksplicitno podajanje inkluzivnih vsebin 

Eksplicitne so učne vsebine, ki se navezujejo na inkluzivne operativne cilje iz učnih 

načrtov in jih v okviru le-teh učitelji načrtno vključujejo v pouk. Gre predvsem za 

značilnosti posameznih skupin oseb s posebnimi potrebami in drugih skupin oseb, ki 

imajo lahko težave s socialnim vključevanjem. 
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Implicitno podajanje inkluzivnih vsebin 

Implicitne so vsebine, ki jih učitelji vključujejo v pouk glede na potrebe posameznega 

razreda in lastno presojo. Sem lahko uvrstimo na primer slikovno gradivo, na katerem 

je gibalno ovirana oseba vsaj na videz naključno upodobljena in je uporabljeno v 

okviru učne teme, ki primarno ni inkluzivna. Kot implicitno podajanje vsebin je bilo 

obravnavano tudi vse, kar učitelji naredijo za večjo vključenost vseh učencev in 

primarno ne izhaja iz operativnih ciljev učnih načrtov. 

KRITERIJ V POMOČ PRI PRESOJI, ALI OSEBA POTREBUJE POMOČ 

Oseba, ki potrebuje pomoč, ne zmore narediti sama nečesa, kar večina lahko. 

Primeri, ko oseba potrebuje pomoč: 

- ni samostojna pri gibanju 

- je v čustveni stiski 

KRITERIJI RAZLIKOVANJA MED AKTIVNOSTJO IN PASIVNOSTJO 

Aktivna oseba: 

- dela 

- si za nekaj prizadeva 

Primeri pasivnosti: 

- sedenje 

- ležanje 

- oseba stoji in brezizrazno strmi predse 

Primeri aktivnosti: 

- prehranjevanje 

- govorjenje 

- športna aktivnost 

SKUPINE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI IN DRUGIH OSEB, PRI KATERIH 

LAHKO PRIHAJA DO TEŽAV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN SO BILE 

PREDMET ANALIZE 

Pri pripravi seznama skupin sem uporabila ZUOPP in Koncept dela: Učne težave v 

osnovni šoli ter dodala še skupine oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega 
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vključevanja, za katere sem na podlagi pregleda manjšega vzorca učbenikov (N=10) 

menila, da so v učbenikih pogosteje zastopane. 

Skupine oseb: 

- dolgotrajno in akutno bolni, pri katerih prihaja do težav s socialnega vključevanja 

- gibalno ovirane osebe 

- osebe iz drugih socio-kulturnih okolij (drugojezičnost, večjezičnost, druga rasa, 

različne veroizpovedi …) 

- gluhe in naglušne osebe 

- osebe iz okolij z nižjim socialno-ekonomski statusom 

- osebe z učnimi težavami (splošne učne težave, vse skupine osebe s specifičnimi 

učnimi težavami …) 

- osebe z govorno-jezikovnimi motnjami 

- osebe z intelektualnimi primanjkljaji 

- osebe z motnjami avtističnega spektra 

- osebe z vedenjskimi in čustvenimi motnjami 

- slepe in slabovidne osebe 

- druge skupine oseb, pri katerih prihaja do težav socialnega vključevanja (starejši, 

ki potrebujejo pomoč, nadarjene osebe …) 

 

Če se je vsebina nanašala na več skupin oseb, sem v ček listo zapisala vse. 

OSTALO 

1. V mejnih primerih je lahko kriterij tudi sobesedilo, ostalo slikovno gradivo ter 

kontekst v bližini analizirane vsebine. 

2. Če se določena vsebina (npr. piktogram za skupinsko delo, ki vsebuje osebo iz 

drugega socio-kulturnega okolja) pojavlja skozi celoten učbenik ali delovni zvezek, 

sem jo analizira enkrat in v analizi upošteva dvakrat. 

3. Kot prikaz osebe s posebnimi potrebami se lahko upošteva tudi predmet, ki to 

oseba predstavlja, čeprav ta oseba ni prikazana (npr. dva čevlja, ki prikazujeta revno 

in ubogo sestro). 

4. Če se vsebina besedila (navodila, književnega besedila itd.) pomembno ne 

razlikuje od slikovnega gradiva, ki predstavlja besedilo, se ju analizira kot neločljivo 

celoto. 
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5. Če v besedilu spol ni eksplicitno nakazan, se pri skupni analizi besedila in 

slikovnega gradiva kot celote, upošteva spol na slikovnem gradivu. 

6. Seznam analiziranih učbenikov in delovnih zvezkov je v prilogi. 

9.3. Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

V začetku sem pripravila kriterije in ček liste za analizo na podlagi analize učnega 

načrta za spoznavanje okolja in desetih naključno izbranih učbenikov. 

Sledila je analiza operativnih ciljev v učnih načrtih, nato pa učbenikov in delovnih 

zvezkov. Posamezne cilje sem izpisala in jih analizirala. Vsak posamezen element 

analize v učbenikih in delovnih zvezkih sem prav tako izpisala oz. ga opisala (če je 

šlo za slikovno gradivo) in ga analizirala s pomočjo ček liste. Nato sem izračunala 

deleže v odstotkih za vsako analizirano značilnost. 

Na podlagi rezultatov analize učnih načrtov, učbenikov in delovnih zvezkov sem 

pripravila strukturiran intervju. Odgovore sem vsebinsko analizirala. Vsak intervju, 

sem z namenom pridobiti podatke za zavrnitev ali potrditev hipoteze H8, točkovala po 

spodaj opisanih kriterijih, pri čemer sem točke dodeljevala in seštevala ločeno za 

implicitnost ter eksplicitnost podajanja inkluzivnih vsebin. 

Sklop vprašanj št. 2 

- Če učitelj podaja inkluzivne vsebine eksplicitno in implicitno: 

- 2 točki za eksplicitnost in 1 za implicitnost, če je bolj pogost ekspliciten     

način 

- 2 točki za implicitnost in 1 za eksplicitnost, če je bolj pogost impliciten način 

- 1 točko za eksplicitnost in 1 točko za implicitnost, če sta oba načina enako 

pogosta 

- Če učitelj podaja inkluzivne vsebine le na en način: 

- 2 točki za eksplicitnost in 0 za implicitnost, če je način ekspliciten 

- 2 točki za implicitnost in 0 za eksplicitnost, če je način impliciten 

 

Splošni vtis, o katerem se sklepa na podlagi vseh podanih odgovorov: 

- 1 točka za eksplicitnost in 0 za implicitnost, če prevladuje ekspliciten način 

- 1 točka za implicitnost in 0 za eksplicitnost, če prevladuje implicitni način 
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Nekatere odgovore, za katere sem menila, da bi lahko pomagali pri oblikovanju 

smernic za obravnavo inkluzivnih vsebin, sem izpisala. 

 

S sintezo rezultatov analiz učnih načrtov, učbenikov, delovnih zvezkov in intervjujev 

sem pripravila ključne smernice za obravnavo inkluzivnih vsebin v okviru 

osnovnošolske edukacije. 
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10. ANALIZA REZULTATOV 

10.1. Implicitnost in eksplicitnost ciljev ter vsebin 

Tabela 1 

Eksplicitnost in implicitnost inkluzivnih operativnih ciljev ter inkluzivnih vsebin 

v učbenikih in delovnih zvezkih 

 Eksplicitno Implicitno 

Učni načrti (N=60) 15,0 % 85,0 % 

Učbeniki (N=269) 59,1 % 40,9 % 

Delovni zvezki (N=56) 52,6 % 47,4 % 

 

Analizirani so bili vsi inkluzivni operativni cilji v učnih načrtih ter vsebine v učbenikih in 

delovnih zvezkih. Rezultati kažejo, da so inkluzivne vsebine v operativnih ciljih učnih 

načrtov pogosteje predstavljene implicitno (85,0 %) kot eksplicitno (15,0 %). V 

učbenikih so inkluzivne vsebine pogosteje eksplicitne kot implicitne, saj je 59,1 % 

vsebin eksplicitnih. Za delovne zvezke na podlagi rezultatov ne moremo reči ali 

prevladujejo eksplicitne ali implicitne inkluzivne vsebine, saj je obojih približno enaka. 

Tabela 2 

Eksplicitni in implicitni operativni cilji po posameznih predmetih 

Predmet Eksplicitni cilji (N=9) Implicitni cilji (N=51) 

Spoznavanje okolja 88,9 % 78,4 % 

Slovenščina 11,1 % 19,6 % 

Matematika 0 % 0 % 

Likovna vzgoja 0 % 0 % 

Športna vzgoja 0 % 2,0 % 

Glasbena vzgoja 0 % 0 % 

Večino eksplicitnih in implicitnih ciljev vsebuje učni načrt za spoznavanje okolja (78,4 

%), sledi mu učni načrt za slovenščino (19,6 %). 
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10.2. Skupine oseb, na katere se nanašajo inkluzivni operativni učni cilji 

Tabela 3 

Skupine oseb s posebnimi potrebami in druge skupine oseb pri katerih lahko 

prihaja do težav socialnega vključevanja, v inkluzivnih operativnih učnih ciljih 

Skupina osebe Učni načrti (N=41) 

Dolgotrajno in akutno 

bolne osebe 

17,1 % 

Osebe z vedenjskimi in 

čustvenimi motnjami 

17,1 % 

Osebe z učnimi težavami 12,2 % 

Gluhe in naglušne osebe 9,8 % 

Osebe iz drugih socio-

kulturnih okolij 

9,8 % 

Slepe in slabovidne osebe 9,8 % 

Druge skupine oseb 7,3 % 

Osebe z intelektualnimi 

primanjkljaji 

7,3 % 

Gibalno ovirane osebe 4,9 % 

Osebe iz okolij z nižjim 

socialno-ekonomski 

statusom 

4,9 % 

Osebe z govorno-

jezikovnimi motnjami 

0 % 

Osebe z motnjami 

avtističnega spektra 

0 % 

* Posamezen cilj se lahko nanaša tudi na več različnih skupin. 

43,3 % analiziranih operativnih ciljev se ne nanaša na nobeno specifično skupino. 

Kot je razvidno iz tabele 3, je ostale cilje, ki sem jih vključila v analizo, mogoče v 

največji meri povezati z dolgotrajno in akutno bolnimi ter osebami z vedenjskimi in 

čustvenimi motnjami. 
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10.3. Skupine oseb, na katere se nanašajo inkluzivne vsebine v učbenikih in 

delovnih zvezkih 

Tabela 4 

Skupine oseb s posebnimi potrebami in druge skupine oseb, pri katerih lahko 

prihaja do težav socialnega vključevanja, v inkluzivnih vsebinah v učbenikih in 

delovnih zvezkih 

Skupina osebe Učbeniki (N=245) Delovni zvezki (N=48) 

Dolgotrajno in akutno 

bolne osebe 

O,4 % 2,1 % 

Gibalno ovirane osebe 14,7 % 12,5 % 

Gluhe in naglušne osebe 1,2 % 0 % 

Osebe iz drugih socio-

kulturnih okolij 

60,0 % 72,9 % 

Osebe iz okolij z nižjim 

socialno-ekonomski 

statusom 

7,8 % 2,1 % 

Osebe z govorno-

jezikovnimi motnjami 

0 % 0 % 

Osebe z intelektualnimi 

primanjkljaji 

0 % 0 % 

Osebe z motnjami 

avtističnega spektra 

0 % 0 % 

Osebe z vedenjskimi in 

čustvenimi motnjami 

8,2 % 10,4 % 

Osebe z učnimi težavami 2,0 % 0 % 

Slepe in slabovidne osebe 4,5 % 0 % 

Druge skupine oseb 1,2 % 0 % 

 

Za 6,5 % vsebin v učbenikih in 4,0 % vsebin v delovnih zvezkih ni bilo mogoče 

določiti, na katero skupino oseb s posebnimi potrebami ali druge skupine oseb, pri 

katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, se nanašajo. Izmed 

analiziranih vsebin se 60,0 % inkluzivnih vsebin v učbenikih in 72,9 % v delovnih 
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zvezkih nanaša na osebe iz drugih socio-kulturnih okolij. Drugi največji je delež 

vsebin o gibalno oviranih osebah: 14,7% v učbenikih in 12,5 % v delovnih zvezkih. 

10.4. Pasivnost in aktivnost 

Tabela 5 

Pasivnost in aktivnost oseb s posebnimi potrebami in drugih skupin oseb, pri 

katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, na inkluzivnem 

slikovnem gradivu v učbenikih in delovnih zvezkih 

 Aktivnost Pasivnost 

Učbeniki (N=218) 63,8 % 36,2 % 

Delovni zvezki (N=38) 39,5 % 60,5 % 

 

Za 16,5 % analiziranih vsebin v učbenikih in 24,0 % v delovnih zvezkih ni bilo 

mogoče določiti, v katero kategorijo spadajo. Med ostalimi pa je v učbenikih aktivnih 

63,8 % oseb, v delovnih zvezkih pa 39,5 %. Osebe s posebnimi potrebami in druge 

skupine oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, so torej na 

slikovnem gradivu v učbenikih pogosteje prikazane kot aktivne, v delovnih zvezkih pa 

kot pasivne. 

10.5. Potreba po pomoči 

Tabela 6  

Pasivnost in aktivnost oseb s posebnimi potrebami in drugih skupin oseb, pri 

katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, na inkluzivnem 

slikovnem gradivu v učbenikih in delovnih zvezkih 

 Potrebujejo pomoč Ne potrebujejo pomoči 

Učni načrti(N=9) 11,1 % 88,9 % 

Učbeniki (N=228) 22,4 % 77,6 % 

Delovni zvezki (N=47) 25,5 % 74,5 % 

 

Za 12,6 % analiziranih vsebin v učbenikih in 17,5 % v delovnih zvezkih ni bilo 

mogoče določiti, v katero kategorijo spadajo. Med ostalimi inkluzivnimi vsebinami pa 

11,1 % operativnih ciljev učnih načrtov (le en cilj), 22,4 % vsebin v učbenikih in 25,5 
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% v delovnih zvezkih prikazuje, da osebe s posebnimi potrebami in druge osebe, pri 

katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, potrebujejo pomoč. 

10.6. Spol 

Tabela 7 

Zastopanost oseb s posebnimi potrebami in drugih skupin oseb, pri katerih 

lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, v učbenikih in delovnih zvezkih 

glede na spol 

 Spol 

 Moški Ženski Moški in ženski 

Učbeniki (N=233) 49,3 % 33,5 % 17,2 % 

Delovni zvezki (N=37) 73,0 % 10,8 % 16,2 % 

 

Za 13,4 % analiziranih vsebin v učbenikih in 26,0 % v delovnih zvezkih ni bilo 

mogoče določiti spola oseb ali pa ni bila upodobljena vsebina, ki bi ji bilo mogoče 

določiti spol. Med ostalimi pa je v učbenikih približno polovica inkluzivnih vsebin, ki 

vključujejo osebe moškega spola. tretjina vsebin vključuje ženske, 17,2 % pa moške 

in ženske. V delovnih zvezkih prav tako večina oseb (73,0 %) inkluzivnih vsebin 

vključuje moške, 16,2 % moške in ženske, najmanj, 10,8 %, pa ženske. 
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10.7. Skupinsko in posamezno upodabljanje oseb 

Tabela 8 

Skupinsko in posamezno upodabljanje oseb s posebnimi potrebami in drugih 

skupin oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, na 

slikovnem gradivu v učbenikih in delovnih zvezkih 

 Posamezno V skupinah 

Učbeniki (N=217) 61,8 % 38,2 % 

Delovni zvezki (N=40) 80,0 % 20,0 % 

 

17,2 % inkluzivnih vsebin v učbenikih in 20,0 % v delovnih zvezkih ni bilo mogoče 

vključiti v analizo. Med ostalimi pa je v učbenikih 61,8 %, v delovnih pa 80,0 %, 

slikovnega gradiva, na katerem so osebe s posebnimi potrebami in druge skupine 

oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, upodobljene kot 

posamezniki. 

10.8. Eksplicitnost in implicitnost podajanja učnih vsebin učiteljev, ki so dobri 

inkluzivni praktiki 

Tabela 9  

Eksplicitnost in implicitnost podajanja vsebin učiteljev, ki so dobri inkluzivni 

praktiki 

Učitelj (N=8) Število točk 

 Eksplicitnost Implicitnost 

A 2 2 

B 3 1 

C 1 2 

Č 1 2 

D 1 2 

E 1 2 

F 3 1 

G 1 3 

H 1 2 
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Šest učiteljev inkluzivne vsebine pogosteje podaja implicitno, pri enem v enaki meri 

prevladujeta oba načina, dva pa eksplicitne vsebine pogosteje obravnavata 

eksplicitno. 

10.9. Vsebinski izseki intervjujev z učitelji 

Spodaj so navedeni izseki intervjujev z učitelji, ki služijo kot eno izmed izhodišč pri 

pripravi smernic za obravnavo inkluzivnih vsebin v okviru osnovnošolske edukacije, 

ali pa sem zanje presodila, da lahko prispevajo k vsebini tega diplomskega dela. 

10.9.1. Metode in oblike dela 

»Skupinsko delo, na primer skupni projekti (dramske igre od besedila do kostuma), je 

ena izmed preredko uporabljenih oblik, ki bi lahko pripomogla k večji vključenosti 

vseh učencev.« 

»Ena od možnosti je vsekakor preko osebnega stika med vsemi udeleženci. To je 

običajno najbolj preprosto izvesti preko igre, kjer se lahko na različne načine 

''začutimo''.« 

»Kjer je dana priložnost, da osebo vidimo, o skupini slišimo, ali ko otroci sami 

sprožijo pogovor o »drugačnih«, je moje osnovno stališče, kako hvaležni smo lahko, 

da smo VSI DRUGAČNI. Opazujemo se, kje in kako smo pa mi drugačni od teh ljudi, 

kakšna dejanja nam so/niso všeč. V igri vlog zaigramo dogodek, kjer je ta oseba 

močna, spretna ali pa se dobro znajde v socialni situaciji.» 

»Prilagajam se trenutni situaciji. Kadar je problem neposredno povezan z našim 

razredom, se pogovorimo skupaj. Če je težava večjega obsega in je učenec s 

posebnimi potrebami prizadet oz. izključen iz skupine zaradi svojih specifik, se 

pogovorim tisti hip s celim razredom. Želim slišati obe zgodbi, učence pa v razgovoru 

usmerjam v čustveno vživljanje v druge osebe. Želim, da sošolci razumejo stisko 

učenca s posebnimi potrebami in da mu poskušajo stopiti nasproti. Najbolj se 

odzovejo temu klicu, kadar učenec pove, kako se sam počuti. Želim tudi, da se 

učenec s posebnimi potrebami zaveda, da je prav tako pomemben člen našega 

razreda. Zelo pogosto ponazorim te odnose tudi z odnosi nepoznanih oseb, še 

pogosteje vključim tudi svoje lastne izkušnje.« 
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»Za najboljše se je na naši šoli izkazalo dejansko sodelovanje oseb s posebnimi 

potrebami pri pouku. Med drugim smo pomagali tudi pri pripravi razstave oseb, ki 

zaradi raznih poškodb ali prirojenih motenj, rišejo ali slikajo z usti oz. s prsti na 

nogah.« 

10.9.2. Ostalo 

»Menim, da vsi (''drugačni'' in ''ostali'') otroci in učitelji samo pridobimo, če smo 

soočeni drug z drugim v vsakodnevnih situacijah. Le tako se lahko naučimo strpnosti, 

sicer prevladata strah in ''lenoba''.« 

»Pomembno je dobro sodelovanje s specialnim pedagogom.« 

»Otroci s posebnimi potrebami in drugi, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega 

vključevanja, učitelju pomagajo, ker podkrepijo vsebine inkluzivne vsebine. Bogatijo 

skupino, ker se drugi ob njih učijo sprejemanja in tolerance.« 

»Slovenski šolski sistem je takšen, da je to, koliko in na kakšen način učitelj 

obravnava inkluzivne vsebine, v veliki meri prepuščeno učitelju.« 

»Slovenski šolski sistem ima rad ''slikovno gradivo'' in pogovor o ''fiktivni'' osebi. 

Menim, da zato, ker je ta način enostaven za uporabo v razredu.« 

»Moja osebna vizija: Iti v sebe, v stik s seboj. Šele od tod lahko kot učitelj izhajam 

tudi v svojem poklicu. Ni enostavno, se pa da. Sprejemati vsakega posameznika s 

svojo zgodbo in ga imeti rad takšnega, kot je. To je predpogoj za kakršno koli 

delovanje.« 
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11. INTERPRETACIJA REZULTATOV IN RAZPRAVA 

11.1. Implicitnost in eksplicitnost ciljev ter vsebin 

Prva hipoteza je predvidevala, da so inkluzivne vsebine v učnih načrtih, učbenikih in 

delovnih zvezkih pogosteje predstavljene eksplicitno. Takšne ugotovitve sem 

pričakovala na podlagi lastnega poznavanja učbenikov in delovnih zvezkov. Prav 

tako pa ni predpisov, ki bi eksplicitno zahtevali, da se inkluzivne vsebine podajajo 

tudi implicitno. Rezultati kažejo, da hipotezo H1 za učbenike lahko potrdimo, za učne 

načrte pa zavrnemo. V delovnih zvezkih je razmerje med vsebinami takšno, da 

hipoteze ne moremo niti potrditi niti zavrniti. Večji delež eksplicitnosti vsebin v 

učbenikih ni popolnoma v skladu s priporočilom, da oseb s posebnimi potrebami ni 

ustrezno prikazovati le kot primerov določenih posebnih potreb, ampak jih je bolje 

umestiti v določen kontekst kot naključno osebo, ki opravlja določeno dejavnost 

(Open University, 2008; Rieser, 2006b). Menim, da to priporočilo ni ustrezno le za 

skupine oseb s posebnimi potrebami, ampak tudi za ostale skupine oseb, ki imajo 

lahko težave s socialno integracijo, saj med drugim tudi Krek (2000) piše, da vzgoja k 

strpnosti ne vključuje le pouka o človekovih pravicah. Poteka nenačrtovano znotraj 

pouka in je odvisna tudi od zmožnosti posameznega učitelja, da deluje v skladu z 

načelom strpnosti. 

Razmerje med eksplicitnimi in implicitnimi inkluzivnimi vsebinami v učbenikih in 

delovnih zvezkih torej ne odseva razmerja med eksplicitnimi in implicitnimi 

inkluzivnimi cilji v učnih načrtih. Sklepam, da avtorji učbenikov in delovnih zvezkov v 

operativnih ciljih ne prepoznajo inkluzivnih vsebin in/ali pa se jim le-te ne zdijo 

bistvene. Vendar pa razmerje med eksplicitnimi in implicitnimi vsebinami v učbenikih 

in delovnih zvezkih ni takšno, da bi kazalo na to, da avtorji ne prepoznajo vsaj dela 

inkluzivnih vsebin, ki jih ponujajo implicitni cilji. Pojavi se tudi vprašanje, kolikšen 

delež implicitnih vsebin je sploh neposredno povezan z operativnimi cilji, kolikšen pa 

je naključen (npr. gibalno oviran otrok, ki kaže z roko v smeri severa). 

Izstopa tudi ugotovitev, da v nobenem izmed analiziranih gradiv za matematiko 

nisem zasledila inkluzivne naravnanosti. V povezavi s tem se sprašujem, kakšen 

vpliv imajo vsebine določenega predmeta drugo na drugo. Sklepam lahko, da je 

mogoče to, kar je v nekem učbeniku ali delovnem zvezku na videz naključno, torej 
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implicitno, pravzaprav eksplicitno. Avtor učbenika lahko na primer ob tem, ko 

predstavlja vsebino o različnosti ljudi, pomisli še na gibalno ovirane osebe in risbo 

takšne osebe uvrsti v okvir neke druge vsebine v učbeniku, ki ni primarno inkluzivna. 

Rezultati kažejo, da je le majhen delež analiziranih operativnih ciljev (15,0 %) 

ekspliciten. Vse te cilje vsebujeta učni načrt za spoznavanje okolja in slovenščino, 

kar ni v skladu s priporočilom, da naj bodo vsebine o različnosti in enakosti obvezen 

del učnih načrtov vseh predmetov (Hohensee in Derman-Sparks, 1992). Največ 

eksplicitnih ciljev (88,9 %) vsebuje učni načrt za spoznavanje okolja. V splošnih ciljih 

Učnega načrta za spoznavanje okolja (2011, str. 5) je poudarjena inkluzivna 

naravnanost, med drugim je zapisano: »Občutljivost za dogajanja v okolju naj bi se 

razvila v zavedanje o pomembnosti človekovega premišljenega ravnanja tako v 

medosebnih kot družbenih odnosih, v razvijanju strpnosti do drugačnih in 

upoštevanje načela enakosti med spoloma (socialne in državljanske kompetence). 

Tudi Devjakova in Krek (2004) omenjata, da ta predmet vsebuje inkluzivne vsebine, 

vendar poudarjata, da gre pri tem velikokrat za negativno vrednotenje različnosti. 

Poleg tega je potrebno omeniti še, da so bili predmet njune analize učni načrti s 

starejšim datumom. 

Zanimiv bi bil tudi podatek o tem, ali se delež eksplicitnih ciljev po posameznih 

predmetih odraža tudi v zastopanosti inkluzivnih vsebin v učbenikih in delovnih 

zvezkih. Na podlagi opravljene analize ga ni mogoče pridobiti, saj je število potrjenih 

učbenikov za posamezne predmete in število analiziranih delovnih zvezkov med 

seboj razlikuje, prav tako tudi obseg posameznih gradiv. 

11.2. Skupine oseb, na katere se nanašajo inkluzivni operativni cilji in 

inkluzivne vsebine 

Hipoteza H2 je predvidevala, da inkluzivni operativni cilji učnih načrtov najpogosteje 

vsebujejo vsebine o osebah iz drugih socio-kulturnih okolij, saj sta Devjakova in Krek 

(2004) ugotovila, da se v učnih načrtih za osnovno šolo poleg individualnih razlik 

najpogosteje prisotne kulturne in nacionalne razlike. Domnevala sem, da se na 

osebe iz drugih socio-kulturnih okolij nanašajo cilji iz več različnih tematskih sklopov 

kot pa na druge skupine oseb. Operativne cilje v analiziranih učnih načrtih je mogoče 

v največji meri povezati z dolgotrajno in akutno bolnimi osebami ter osebami z 
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vedenjskimi in čustvenimi motnjami, ki obe zavzemata delež dobrih 17 % vseh oseb. 

Hipotezo H2 lahko zavrnemo. Inkluzivnih ciljev o osebah iz drugih socio-kulturnih 

okolij je 9,8 %, kar te osebe skupaj z gluhimi in naglušnimi osebami uvršča na tretje 

mesto po deležu. Potrebno je poudariti, da so razlike med posameznimi skupinami 

minimalne. Skupini oseb z govornimi in jezikovnimi motnjami ter oseb z motnjami 

avtističnega spektra se ne navezujeta na nobenega izmed analiziranih ciljev. 

Kaplan (2005) piše, da so na večini fotografij, ki prikazujejo inkluzijo v šoli, slepe ali 

pa gibalno ovirane osebe. Na podlagi tega in analize desetih naključno izbranih 

učbenikov sem sklepala, da učbeniki in delovni zvezki najpogosteje vsebujejo 

inkluzivne vsebine o gibalno oviranih osebah (H3). To hipotezo lahko zavrnemo, saj 

večina analiziranih vsebin v učbenikih (60,0 %) in delovnih zvezkih (72,9 %) prikazuje 

osebe iz drugih socio-kulturnih okolij. Sledijo jim gibalno ovirane osebe. 

Na tako velik delež inkluzivnih vsebin o osebah iz drugih socio-kulturnih okolij v 

učbenikih in delovnih zvezkih je v veliki meri vplivalo to, da so bile v analizo vključene 

tudi vsebine o življenju ljudi po svetu. Te vsebine se velikokrat tesno prepletajo z 

vsebinami o različnosti ljudi, ki se v večini primerov navezujejo na lastnosti, ki jih je 

mogoče prepoznati iz fizičnega izgleda. 

V primerjavi deležev zastopanosti skupin oseb v ciljih učnih načrtov z učbeniki in 

delovnimi zvezki izstopa podatek, da je v učbenikih veliko manj vsebin o dolgotrajno 

in akutno bolnih osebah. Vzrok za to bi lahko bil, da avtorji učbenikov in delovnih 

zvezkov teh vsebin v implicitnih ciljih niso prepoznali oz. da so akutno bolezen 

prikazujejo na način, ki ne govori o tem, da te osebe lahko imele težave s socialnim 

vključevanjem. Le eden izmed eksplicitnih analiziranih ciljev je bil namreč povezan z 

dolgotrajno bolnimi osebami. Ali zastopanost posameznih skupin odseva realno 

stanje v družbi, ni mogoče ugotoviti, saj je delitev v skupine specifična za to 

raziskavo. Predvidevam, da bi bil lahko eden izmed razlogov za to, da je 

upodobljenih toliko oseb iz drugih socio-kulturnih okolij tudi to, da je te osebe verjetno 

lažje upodobiti kot druge (npr. na slikovnem gradivu se od drugih pogosto razlikujejo 

le po barvi kože). 
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11.3. Pasivnost in aktivnost 

Sleeter in Grant (2011) sta ugotovila, da so osebe v jezikovnih učbenikih in berilih 

pogosteje pasivne kot aktivne. Analiza inkluzivnega slikovnega gradiva je pokazala, 

da so analizirane osebe v učbenikih pogosteje aktivne, v delovnih zvezkih pa 

pasivne. Hipotezo H4 lahko torej za učbenike zavrnemo, za delovne zvezke pa 

potrdimo. Rezultat za učbenike je bolj zanesljiv, saj je bila analizirana celotna 

populacija. Poudariti je potrebno tudi, da je omenjena ameriška raziskava vsebovala 

učbenike iz omejenega predmetnega področja izdane v osemdesetih letih dvajsetega 

stoletja. Učbeniki in delovni zvezki v slovenski analizi pa so bili vsi izdani po letu 

2000. 

Predvidevam, da je mogoče v delovnih zvezkih nasploh več oseb, ne samo tistih, v 

okviru inkluzivnih vsebin, prikazanih pasivno. Delovni zvezek od učenca zahteva 

aktivnost (reševanje, pisanje ...). Enako sicer velja tudi za učbenike, vendar ti sami 

po sebi delujejo bolj pasivno. Domnevam, da bi bilo za to lahko več oseb prikazanih 

kot aktivnih, s čimer učence spodbujajo, da se uporabe učbenika lotijo aktivno. 

Seveda pa bi bilo to domnevo potrebno preveriti. 

11.4. Potreba po pomoči 

Osebe s posebnimi potrebami so pogosto predstavljene kot nekdo, ki potrebuje 

pomoč (Chang in Su, 2009) ali pa kot nekdo, ki je nemočen (Philips, 2001). Na 

osnovi te ugotovitve je hipoteza H5 predvidevala, da so osebe s posebnimi 

potrebami in druge skupine oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega 

vključevanja, v eksplicitnih operativnih ciljih učnih načrtov ter eksplicitnih in implicitnih 

inkluzivnih vsebinah učbenikov in delovnih zvezkov, večinoma predstavljene kot 

nekdo, ki potrebuje pomoč. Rezultati analize kažejo, da lahko hipotezo v celoti 

zavrnemo. Mogoče je lahko razlog za takšne rezultate pričujoče študije ponovno to, 

da je šlo za analizo gradiv izdanih po letu 2000, Chang in Su (2009) pa sta analizirala 

učbenike, ki so bili večinoma izdani v celotnem obdobju druge polovice dvajsetega 

stoletja. Domnevam, da bi bila potreba po pomoči pogosteje izražena, če bi bile v 

gradivih osebe zastopane v drugačnih deležih (npr. če bi prevladovale gibalno 

ovirane osebe), saj 44,7 % gibalno oviranih oseb, pri katerih je na podlagi kriterijev to 
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mogoče določiti, potrebuje pomoč, kar je približno dvakrat več kot če analiziramo 

potrebo po pomoči vseh skupin oseb skupaj. 

11.5. Spol 

Področje spola je eno izmed glavnih raziskovalnih področij učbenikov (Sleeter in 

Grant, 2011). UNESCO (2005) predvideva, da bi med drugim v prihodnosti tudi 

težave povezane s spolno diskriminacijo lahko ovirale zagotavljanje kvalitetnih 

učbenikov za vse. Mnoge raziskave o zastopanosti spolov v učbenikih so pokazale, 

da so moški v učbenikih upodobljeni pogosteje kot ženske (npr. Michel, 1986; 

Pešikan in Marinković, 2005; Shteiwi, 2003), zato je hipoteza H6 predvidevala, da je 

v učbenikih in delovnih zvezkih več oseb s posebnimi potrebami in drugih skupin 

oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, moškega kot 

ženskega spola. Rezultati hipotezo potrjujejo. Ugotovitev pričujoče analize ni v skladu 

z raziskavo jezikovnih učbenikov in beril, o kateri pišeta Sleeter in Grant (2011). 

Ugotovila sta namreč, da so osebe s posebnimi potrebami v učbenikih po spolu 

enakomerno zastopane. Vzrok za različne rezultate bi lahko bil to, da sta analizirala 

učbenike za ožje predmetno področje kot jih zajema aktualna analiza. Prav tako pa 

sta raziskavo opravila na ameriških učbenikih, ki se očitno od slovenskih v tem 

pogledu razlikujejo. 

11.6. Skupinsko in posamezno upodabljanje oseb 

Hipoteza H7 je predvidevala, da so osebe s posebnimi potrebami in druge skupine 

oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, v učbenikih in 

delovnih ZVEZKIH na slikovnem gradivu pogosteje prikazane posamezno kot v 

skupinah. Hipoteza je bila postavljena na osnovi analize desetih naključno izbranih 

učbenikov. Analiza je pokazala, da so osebe v večini primerov v učbenikih in delovnih 

zvezkih bolj pogosto predstavljene posamezno, zato lahko hipotezo potrdimo. 

11.7. Eksplicitnost in implicitnost podajanja učnih vsebin učiteljev, ki so dobri 

inkluzivni praktiki 

Zaposleni na šoli, med katerimi je največ učiteljev, različno razumejo koncept 

inkluzije (Black-Hawkins, Florian in Rouse, 2007). Posamezna pojmovanja o vlogi 

učitelja se povezujejo v osebne teorije o vlogi učitelja, od katerih je odvisen odnos do 
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učencev, izbira metod in oblik (v Bizjak, 2006). To diplomsko delo se, kot je bilo že 

zapisano, osredotoča na implicitnost in eksplicitnost podajanja vsebin. Hipoteza H8 je 

predvidevala, da učitelji, ki so dobri inkluzivni praktiki, inkluzivne vsebine pogosteje 

podajajo implicitno kot eksplicitno. Šest od osmih učiteljev ustreza predvidevanjem te 

hipoteze, zato jo lahko potrdimo. Pomembno se mi zdi tudi, da vsi učitelji inkluzivne 

vsebine podajajo tako implicitno kot eksplicitno. Menim, da so na rezultat vplivala tudi 

stališča do inkluzije. V okviru tega diplomskega dela jih sicer nismo merili, vendar na 

podlagi raziskav (npr. Avramidis in Norwich, 2002; Pretnar, 2012) sklepamo, da imajo 

učitelji, ki so sodelovali v intervjuju, pozitivna stališča do inkluzije, kar kot pišejo 

Savolainen in sodelavci (2011) vpliva tudi na njihov način podajanja vsebin. 

Sklepamo lahko, da večina učiteljev, ki ima pozitivna stališča do inkluzije, išče 

raznolike načine, kako delovati bolj inkluzivno in se pri tem ne osredotočajo le na cilje 

iz učnega načrta. 

Poudariti je potrebno, da je implicitnost in eksplicitnost podajanja učnih vsebin na nek 

način izrazito umetna delitev, ki jo v praksi ni mogoče tako jasno ločevati. Ključno je 

tudi spraševanje o tem, ali učitelji res delajo, kar govorijo, da delajo. Učitelji se 

namreč pogosto ne zavedajo vsega, kar vpliva na njihovo delo in posledično tudi 

ravnajo drugače, kot sami menijo, da ravnajo (Sergiovanni in Starrat, 1993, v Bizjak 

2006). Lahko pridemo do zaključka, da učitelji, čeprav trdijo, da so inkluzivno 

naravnani, niso. 

11.8. Pomanjkljivosti in omejitve študije 

Kljub nekaterim zanimivim izsledkom raziskave je potrebno opozoriti na njene 

pomanjkljivosti in omejitve. Prva je prav gotovo velikost vzorca delovnih zvezkov, ki je 

bil izrazito manjši od vzorca učbenikov. To je vsekakor vplivalo na zanesljivost 

dobljenih rezultatov. Vzorec učiteljev bi prav lahko bil večji. Kriteriji za izbiro so bili pri 

odločanju, kdo so dobri inkluzivni praktiki, v pomoč, vendar bi bilo bolje, da bi merili 

tudi stališča učiteljev do inkluzije. Poleg tega bi bilo potrebno tudi vsaj nekaj ur 

hospitirati v razredih, ki jih učitelji poučujejo. 

Kljub temu da so bili kriteriji dokaj natančno opredeljeni, menim, da so lahko dobljeni 

rezultati do neke mere subjektivni. V okviru podajanja inkluzivnih vsebin učiteljev bi 

bilo eksplicitnost in implicitnost morda smiselno nadomestiti z izrazoma, ki bi 
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opisovala podajanje vsebin v povezavi z učnim načrtom in vsebin, ki niso direktno 

povezane z njim. V skupine oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega 

vključevanja, bi bilo mogoče uvrstiti še nekatere dodatne skupine. Že pri pripravi 

kriterijev bi moralo sodelovati več raziskovalcev, ki bi po analizi manjšega vzorca 

naključno izbranih gradiv, pripravili kriterije za analizo. S tem bi se povečala 

veljavnost študije. Vsa gradiva bi morali vsi raziskovalci analizirati vsaj dvakrat z 

ustreznim časovnim razmikom. 

Analizirali so bili prenovljeni učni načrti, nekateri učbeniki in delovni zvezki pa so bili 

pripravljeni še na osnovi starih učnih načrtov. 

  



63 
 

12. SMERNICE ZA OBRAVNAVO INKLUZIVNIH VSEBIN V OKVIRU 

OSNOVNOŠOLSKE EDUKACIJE 

1. Različnost skušajte predstaviti kot nekaj, kar nas bogati. 

2. Različni nismo samo ljudje, ampak tudi živali, rastline, kamni, hiše … 

3. V okviru skupin oseb s posebnimi potrebami in drugih skupin oseb, pri katerih 

lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, naj bodo predstavljene vse skupine 

oseb. 

4. Še posebej predstavite skupine oseb, s katerimi se učenci v razredu, v šoli ali v 

okolju, v katerem živijo, pogosteje srečujejo. 

5. Potrebno je tako načrtno, kot nenačrtno (situacijsko) podajanje vsebin. 

6. Razmislite, kateri cilji v učnih načrtih bi lahko še vsebovali inkluzivne vsebine. 

Enako poskusite ugotoviti tudi za učbenike in delovne zvezke. 

7. Ne pozabite na »naključja«. Zakaj ne bi občasno na tablo pri ponazoritvi 

matematičnega problema narisali tudi gibalno ovirane osebe? Morajo biti na 

slikovnem gradivu vedno res vsi bele polti? 

8. Inkluzivne vsebine je potrebno obravnavati v okviru vseh predmetov v vseh 

razredih. 

9. Čim bolj uravnoteženo jih je potrebno razporediti preko celega šolskega leta. 

10. Pri pripravi inkluzivnih vsebin naj učitelj sodeluje tudi z drugimi strokovnimi in 

tehničnimi delavci. 

11. Bodite realni in konkretni. 

12. Vsebine naj bodo predstavljene po različnih komunikacijskih poteh. 

13. V pouk vključujte čim več aktivnih oblik dela, ki potekajo v skupini (na primer igra 

vlog, skupinski projekti, socialne igre …) 
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14. Spodbudite, da učenci, ki to zmorejo in želijo, svoje posebne potrebe ali druge 

značilnosti, zaradi katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, predstavijo 

tudi sošolcem. 

15. Aktualno dogajanje v družbi je pogosto lahko dobra iztočnica. 

16. In kar je bistveno, ne pozabite, da inkluzivne vsebine podajate tudi, ko se tega ne 

zavedate. 
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13. ZAKLJUČEK 

V tem diplomskem sem preučevala inkluzivno naravnanost učnih načrtov učbenikov 

in delovnih zvezkov za prvo triletje osnovne šole. Ugotovila sem, da so inkluzivne 

vsebine v učnih načrtih pogosteje predstavljene implicitno kot eksplicitno, v učbenikih 

in delovnih zvezkih pa je večina inkluzivnih vsebin eksplicitnih. V operativnih ciljih 

učnih načrtov najpogosteje zasledimo dolgotrajno in akutno bolne osebe, pri katerih 

prihaja do težav socialnega vključevanja ter osebe z vedenjskimi in čustvenimi 

motnjami, pri čemer je potrebno poudariti, da so razlike v zastopanosti med 

posameznimi skupinami zelo majhne. Med inkluzivnimi vsebinah v učbenikih in 

delovnih zvezkih pa izrazito prevladujejo tiste o osebah iz drugih socio-kulturnih 

okolij. 

Delež oseb moškega spola je med osebami s posebnimi potrebami in drugimi 

skupinami oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, večji kot 

delež oseb ženskega spola. V učbenikih je več oseb prikazanih kot aktivnih, v 

delovnih zvezkih pa kot pasivnih. Večina inkluzivnih vsebin ne izraža potrebe po 

pomoči osebam s posebnimi potrebami in drugim skupinam oseb, do katerih lahko 

prihaja do težav socialnega vključevanja. Več oseb je predstavljenih posamezno kot 

v skupini. Vsebinska analiza intervjujev z učitelji, ki so dobri inkluzivni praktiki, pa je 

pokazala, da inkluzivne vsebine bolj pogosto podajajo implicitno kot eksplicitno. 

Na osnovi predstavljene literature in pridobljenih spoznanj raziskave, je bilo 

pripravljenih šestnajst smernic za obravnavo inkluzivnih vsebin v okviru 

osnovnošolske inkluzivne edukacije. Namenjene so predvsem osnovnošolskim 

učiteljem in drugim strokovnim delavcem, na vseh stopnjah edukacije. 

V nadaljnjih študijah bi bilo smiselno analizirati tudi inkluzivne vsebine za drugo in 

tretjo triado osnovne šole in ugotoviti, ali in kako se način podajanja vsebin v gradivih 

razlikuje v primerjavi s prvo triado. Lahko bi preučevali tudi, kako se je zastopanost 

inkluzivnih vsebin povečevala v nekem zgodovinskem obdobju glede na šolsko 

politiko in družbene spremembe. 

Diplomsko delo bi bilo mogoče nadgraditi z medkulturno analizo inkluzivne 

naravnanosti gradiv. Zanimivo bi preučiti tudi, kako definicija inkluzije v določenem 
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okolju vpliva na proces nastajanja učnih načrtov, učbenikov in delovnih zvezkov. 

Poseben izziv bi bilo longitudinalno raziskovanje, na kakšen način in v kolikšni meri 

inkluzivne vsebine vplivajo na stališča posameznika do inkluzije. 

Nekaj novega na področju raziskovanja inkluzije bi bila verjetno tudi analiza, na 

kakšne načine vpliva »naključno« prikazovanje oseb s posebnimi potrebami in drugih 

skupin oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, na likovne 

izdelke učencev. 
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15. PRILOGE 

 
Priloga 1 

Pripomoček za analizoinkluzivnih operativnih učnih ciljev 

Predmet: 

Inkluzivni operativni cilj:   

 

Kriteriji implicitnosti, ki jim ustreza: 

Kriteriji eksplicitnosti, ki jim ustreza: 

Specifična skupina oz. skupine oseb, na katero se cilj nanaša: 

 

Samo za eksplicitne cilje: So osebe, ki imajo lahko težave predstavljene kot 

nekdo, ki potrebuje pomoč: 

DA   NE 

Drugo: 

 

Priloga 2 

Ček lista za analizo inkluzivnih vsebin v učbenikih in delovnih zvezkih 

  

Šif. Imp. Eksp. Skupina 

oseb  

Akt. Pas. Pomoč 

 

Spol Posamezno V 

skupini 

      Da ne ž M   
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Priloga 3 

Vprašanja za intervju z učitelji, ki so dobri inkluzivni praktiki 

 

1. Na kakšne načine vključujete vsebine o osebah s posebnimi potrebami in drugih 

skupinah oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, v pouk? 

Na splošno opišite in naštejte nekaj primerov. 

2. Se vam zdi bolje, da vsebine o osebah s posebnimi potrebami in drugih skupinah 

oseb, pri katerih lahko prihaja do težav socialnega vključevanja, pri pouku 

obravnavate predvsem: 

- v povezavi s cilji iz učnega načrta, 

- glede na potrebe posameznega razreda in lastno presojo? 

Katerega izmed načinov pogosteje uporabite pri pouku? Katerega izmed načinov po 

vašem mnenju spodbuja slovenski šolski sistem? S čim? 

3. Kaj menite o vsebinah o osebah s posebnimi potrebami in drugih osebah, ki imajo 

lahko težave s socialno integracijo, v učbenikih in delovnih zvezkih? Na kakšen način 

so predstavljene? Jih je premalo / preveč? 

4. Kaj bi lahko v razredu / razredih, ki ga / jih poučujete, vplivalo na še boljšo socialno 

vključenost vseh učencev? Kaj bi lahko za to naredili na sistemski ravni (šola, 

Slovenija)? 
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Priloga 4 

Seznam analiziranih učbenikov, delovnih zvezkov in učnih načrtov 

 

Učbeniki 

1. razred 

Slovenščina 

Grginič, M. (2003). Ko pravljice oživijo. Učbenik za slovenščiino-književnost v 1. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana: Izolit.  

Hanuš, B. in Sitar, J. (2005). Berilo 1, Moje prvo berilo. Učbenik za slovenščino - književnost 

v 1. razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

Jamnik, T. in Medved Udovič, V. (2003). S slikanico se igram in učim 1. Učbenik za jezik in 

književnost za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole. Ljubljana : Mladinska 

knjiga.  

Kordigel M. in Saksida I. (2009). Jaz pa berem 1. Berilo za slovenščino za prvi razred 

osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Kramarič, M., Kern, M. in Pipan, M. (2011). Lili in Bine 1. Učbenik za slovenščino v prvem 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Medved Udovič, V., Jamnik, T. in Gruden Ciber, J. (2012). Berilo 1: Kdo bo z znami šel v 

gozdiček. Učbenik za slovenščino-književnost v 1. razredu osnovne šole. Ljubljana: 

Mladinska knjiga.  

Saksida, I. in Kodrigel Aberšek, M. (2011). Lili in Bine, berilo. Berilo za slovenščino v prvem 

razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Urbančič, M., Ropič, M. in Frančeškin, J. (2008). Besede gradijo svet 1. Učbenik za 

slovenščino za 1. razred osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Matematika 

Cotič, M, Felda, D. in Sternad S. (2009). Igraje in zares v svet matematičnih čudes. Učbenik 

za matematiko v 1. razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

 Lovše, L. in Hernja, S. (2005). Matematika 1. Učbenik za matematiko v 1. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Manfreda Kolar, V. in Urbančič Jelovšek M. (2009). Prva matematika. Učbenik za 

matematiko v 1. razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Rajšp, R. in Žic, J. (2012). Lili in Bine 1. Učbenik za matematiko v prvem razredu osnovne 

šole. Ljubljana: Rokus Klett. 
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Likovna vzgoja 

Gasser, I. in Zachhalmel R. (2011). Paša za oči 1. Učbenik za likovno vzgojo za 1. in 2. 

razred osnovne šole. Celovec: Mohorjeva d.o.o. 

Tacol, T. (2001). (2001). Likovne igrarije 1. Učbenik za likovno vzgojo v 1. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja. Ljubljana: Debora.  

Glasbena vzgoja 

Oblak, B. (2011). Glasbena slikanica 1. Učbenik za glasbeno vzgojo v 1. razredu osnovne 

šole. Ljubljana: DZS. 

Pesek, A. (2009). Glasba 1, zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo. Učbenik za pouk glasbene 

vzgoje v prvem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Spoznavanje okolja 

Hergan, I., Kovač, T. in Rot Vrhovec, A. (2010). Dotik okolja 1. Učbenik za spoznavanje 

okolja v prvem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga.  

Fošnarič, S., Rajšp, M. in Žic, J. (2008). Moj svet 1. Učbenik za spoznavanje okolja za 1. 

razred osnovne šole. Limbuš: Izotech. 

Šefer, N. in Kumše V. (2011). Lili in Bine 1. Učbenik za spoznavanje okolja v prvem razredu 

osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Vovk Korže, A. in Golob, N. (2009). Prisluhnem okolju 1. Učbenik za spoznavanje okolja v 

1. razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

2. razred 

Slovenščina  

Hanuš, B. (2005). Berilo 2, Pozdravljene, besede. Učbenik za slovenščino - književnost v 2. 

razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
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