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POVZETEK 

V diplomskem delu sem raziskoval težave mladostnikov z disgrafijo ter načine 

pomoči in podpore, ki so se izkazali za učinkovite in uporabne.  

Pisanje je kompleksna zaznavno-motorična veščina in kompleksen proces, ki je za 

nekatere mladostnike s specifičnimi učnimi težavami še toliko težji. Specifične učne 

težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih do izrazitih, od kratkotrajnih 

do takih, ki trajajo vse življenje in so notranje ali nevrološko pogojene. Disgrafija 

spada med specifične učne težave, ki se izrazijo na področju pisanja. Pri njej gre za 

pomanjkljivo sposobnost prenašanja misli v pisno obliko, težave z rokopisom, delno 

nezmožnost avtomatizacije (zapomnitve) določenih abecednih in aritmetičnih 

simbolov ter znižano sposobnost učenca, da usvoji spretnosti pisanja glede na 

pravopisna pravila. Simptomi disgrafije pri mlajših otrocih se razlikujejo od simptomov 

pri mladostnikih. Pri mladostnikih z disgrafijo so najbolj značilne težave pri 

vključevanju višjih miselnih procesov s pisanjem, kot so izražanje misli na papir in 

operiranje s temi mislimi medtem,  ko pišejo (organizacija in načrtovanje), ter razlika 

med dejanskimi sposobnostmi in tistim, kar mladostniki pokažejo pisno. Na področju 

izvršilnih funkcij imajo težave predvsem pri organizaciji, načrtovanju in metakogniciji. 

Te osebe bodo zagotovo naredile veliko napak zaradi površnosti. Počutijo se 

nekompetentne, kar vpliva na njihovo samopodobo ter pojav čustvenih težav. V 

šolskem okolju je naloga učitelja, da jim omogoči prilagoditve, da jih razume ter 

podpira. Svetovalni delavec pa jih mora opremiti s strategijami, ki so jim v pomoč v 

šoli in kasneje v življenju. Pri vsem tem je pomembna tudi vloga vodstva šole, ki 

mora zagotoviti  nemoteno izvajanje vsega omenjenega in varen ter ustrezen prostor 

za vse udeležene v tem procesu. Mladostniki pa lahko veliko naredijo tudi sami zase. 

Naučijo se lahko strategij za izboljšanje izvršilnih funkcij, mnemotehnik, poiščejo 

podporno tehnologijo, ki jim je v pomoč in se naučijo biti sam svoj zagovornik 

oziroma osnov samozagovorništva. Poiščejo si lahko pomoč tudi v zunajšolskih 

programih in dejavnostih, ki so namenjeni prav izboljšanju njihovih šibkih šolskih, pa  

tudi socialnih veščin. 

 

Ključne besede: Disgrafija, specifične učne težave, mladostniki 



 
 

ABSTRACT 

In my diploma thesis I focused on adolescents with dysgraphia, their difficulties and 

on successful ways to help them.  

Writing is a complex visual-motor skill and complex process that is even more 

diffucult for some students with learning disabilities. Learning difficulites can  range 

from mild to severe and can be short term or last for a lifetime. All learning disabilities 

are casued by a neurological disorder. Dysgraphia is a learning disability that effects 

writing. It shows as a difficulty to transform thoughts in written form, difficulties with 

handwriting and partial inability to remember how to make letters and aritmethic 

symbols. They also have trouble mastering the use of rules of writen language. The 

symptoms of dysgraphia in a child differ from those of an adolescent. Adolescents 

with dysgraphia have more complex problems. Such as combining higher cognitive 

functions with the skill of writing, expresing thoughts on paper and organizing the 

writen language. There is also a big gap between their actual abilites and how they 

perform using written language. They have difficulties with executive functioning, 

specially with organization, planning and metakognition. Adolescents with dysgraphia 

will make a lot of mistakes due to their difficulites. That makes them feel incompetent 

and that effects their self-esteem which can lead to emotional problems. The 

teachers task in school is to support the adolescent and accommodate them 

acordingly. Special education teacher should empower adolescent with strategies 

that can help them overcome their difficulties. All of the school staff must contribute to 

maintain a positive school climate and try to create the best conditions possible for 

the sake of everyone involved in the school process. The adolescents can do a lot for 

themselfs. They can learn the basics of self-advocacy, strategies for improving their 

executive functions and they can find assistive technology that can help them. There 

are also many programs and guided activites after school or in their own comunities 

that they can join. The goal of those programs is to improve their school and social 

skills. 

Key words: Adolescents, learning difficulties, Dysgraphia 
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1. UVOD 

Učni uspeh je v srednji šoli pomemben zaradi samopodobe mladostnikov in seveda 

zaradi njihove prihodnosti. Nanj pa lahko vpliva več dejavnikov, med katerimi so tudi 

učne težave. Cilj diplomskega dela je preučiti disgrafijo pri mladostnikih. 

Pogosta učna strategija je, da učenci zapišejo informacije, ker s tem podkrepijo 

znanje. Take so recimo vaje v črkovanju, pri katerih učenci besedo, ki se jo učijo 

črkovati,  zapišejo petkrat do dvajsetkrat. Za veliko učencev je kinestetični proces 

pisanja zares izboljšal naučeno, za nekatere pa bo imel tak proces pisanja nasprotni 

učinek in bo znižal raven naučenega. Ti učenci imajo namreč težave pri pisanju in za 

pisanje porabijo več časa kot vrstniki. In čeprav porabijo več časa , si zapomnijo 

precej manj. V tem primeru lahko rečemo, da se pisanje (negativno) vmešava v 

proces učenja. Ker učenci toliko pozornosti in energije usmerijo v sam proces, se ne 

naučijo tistega, kar delajo,  ali pa sploh ne vedo, o čem pišejo oziroma kaj so 

napisali. Težave nastopijo, ker učitelji pričakujejo, da se bodo učenci preko pisanja 

učili,  vendar za učence z disgrafijo to predstavlja veliko oviro, ki jo je treba razumeti 

in upoštevati (Richards , 1999). Z drugačnimi simptomi in drugače izraženimi 

značilnostmi se disgrafija nadaljuje tudi v mladostništvu. Mladostniki z disgrafijo 

morajo razumeti svoje težave in se nanje ustrezno pripraviti, da so zmožni učinkovito 

delovati v šolskem in drugih okoljih. Ker disgrafija ostaja njihova težava tudi v odrasli 

dobi, so strategije, ki se jih učijo, strategije za življenje. Mladostnike pa disgrafija 

ovira tudi zunaj šolskega okolja. Zaradi težav pri pisanju so v stiski vsakič, ko morajo 

uporabiti svoj rokopis na javnih mestih pri izpolnjevanju različnih obrazcev itd. 

Moteno delovanje izvršilnih funkcij se kaže že pri vsakodnevnih pogovorih in 

preprosti socialni interakciji, kar jih prav tako spravlja v stisko. Stisk zaradi 

primanjkljajev, ki jih povzroča disgrafija, pa je še veliko. Sčasoma, ko se neprijetnih 

izkušenj in stisk nabere preveč, nastopijo lahko sekundarne čustvene težave, ki 

dodatno poslabšajo delovanje mladostnika z disgrafijo. Zato je pomembno, da 

mladostnikom v srednji šoli zagotovijo ustrezno pomoč, saj je povsem verjetno , da je 

kasneje ne bodo več deležni. 
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2. OPREDELITEV IN POMEN PISANJA 

V prvem poglavju bomo predstavili, kaj pomeni veščina pisanja ter kakšen pomen 

ima zna uspešnost mladostnika z disgrafijo.  

2.1 PROCES PISANJA 

Pisanje je kompleksna zaznavno-motorična veščina, v kateri so združene vizualno-

motorično koordinacijske veščine, motorično načrtovanje, kognitivne in zaznavne 

veščine, pa tudi sposobnosti taktilnih in kinestetičnih zaznav (Feder in Majnemer, 

2005). 

Gre za kompleksen proces, ki je odvisen od posameznikovega poznavanja teme, 

njegove sposobnosti predvideti bralčeve potrebe, od posameznikove sposobnosti 

logične organizacije informacij, posameznikove sposobnosti ovrednotenja svojega 

dela in vztrajanja pri delu (MacArthur, 2009). 

Pri pisanju si je treba postavljati cilje, integrirati več kognitivnih in socialnih procesov, 

ki so pri tem vključeni, in ob tem nadzorovati uspeh. V primerjavi z drugimi učenci 

imajo učenci z učnimi težavami manj znanja o pisanju, slabše jezikovne sposobnosti, 

pomembne težave pri pravopisu, črkovanju in rokopisu ter slabše razvite strategije za 

pisanje (MacArthur, 2009). Vse našteto lahko povzroča težave pri pisanju, ki so 

nepovezane s težavami pri branju, in sicer finomotorične težave, ki vplivajo na 

rokopis, težave s pozornostjo in samoregulacijo, ki vplivajo na vztrajanje in 

organizacijo, okrnjena motivacija ter okrnjena navodila. Na uspeh pri pisanju 

pomembno vplivata tudi načrtovanje in organizacija pisanja, s čimer se uspešni pisci 

ukvarjajo precej več kot neuspešni, pomembni so evalvacija in pregled oziroma 

poprava napisanega, s čimer se mladostniki z disgrafijo malo ukvarjajo, in 

samoregulacija, ker je treba med samim procesom pisanja sproti reševati probleme 

in izvrševati spremembe, kar je zaradi motenj izvršilnih funkcij za mladostnike z 

disgrafijo precej zahtevna naloga (prav tam). 
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Iz poglavja je razvidno, da je pisanje precej kompleksen proces. Vanj je vključenih 

veliko različnih tipov sposobnosti, ki se morajo med seboj povezovati, da lahko 

rečemo, da nekdo obvlada proces pisanja.  

3. SPLOŠNE IN SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

V poglavju bomo predstavili učne težave, njihovo razdelitev in značilnosti 

mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami.  

Učne težave lahko delimo na splošne in specifične. Tako ene kot druge se 

razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih oblik, od enostavnih do kompleksnih 

ter se razlikujejo glede na časovno obdobje trajanja (Magajna, Kavkler, Čačinovič 

Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič, Lavrič, Krevelj, 2008). 

3.1 SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 

Splošne učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo pri 

usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih predmetih  pomembno 

večje težave od svojih vrstnikov (Magajna idr., 2008 , str. 10). 

Učne težave so lahko posledica zunanjega okolja, v katerem oseba odrašča, če je 

okolje manj spodbudno, ali pa je problem v načinu poučevanja, metodološkem 

pristopu itd.: lahko obstaja vzajemna kombinacija med zunanjim okoljem in notranjimi 

dejavniki, lahko pa je vzrok zanje predvsem notranje narave oziroma nevrološko 

pogojen (Magajna, Kavkler idr., 2008). 

3.2 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

Izraz specifične učne težave je splošen in  označuje zelo raznoliko skupino motenj, ki 

se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih do izrazitih, od kratkotrajnih do 

takih, ki trajajo vse življenje. Tem težavam je skupno, da so »notranje narave«, 

nevrološko pogojene (Magajna, Pečjak, Peklaj, Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič, 

Kavkler  idr. , 2008, str. 27). 
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Specifične učne težave lahko razdelimo v dve glavni skupini: 

 motnje slušno-vizualnih procesov, kamor sodijo motnje branja (disleksija), 

motnje pravopisa (disortografija) in druge motnje, ki temeljijo na jeziku.  

 motnje vizualno-motoričnih procesov, kot so težave pri pisanju (disgrafija), 

težave pri matematiki (spacialna diskalkulija), težave pri načrtovanju in 

izvajanju praktičnih dejavnosti in primanjkljaji na področju socialnih veščin 

(Magajna, Kavkler idr., 2008). 

3.2.1 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE PRI MLADOSTNIKIH 

Včasih je prevladovalo mnenje, da z zaključkom šolanja ali skozi čas, simptomi 

specifičnih učnih težav , ki jih ima oseba, izginejo. Danes vemo, da specifične učne 

težave vztrajajo in se spreminjajo skupaj z njo, ko ta odrašča. To pa še ne pomeni, 

da ta oseba v življenju ne bo uspešna. Mladostniki s specifičnimi učnimi težavami so 

precej slabše raziskana populacija kot mlajši z enakimi težavami. Po končani osnovni 

šoli se učitelji z njimi vse redkeje ukvarjajo. Za mladostnike s specifičnimi učnimi 

težavami so najpomembnejše strategije, ki jim omogočajo, da se spopadejo s 

težavami in jih obidejo ter se tako uspešno prebijejo skozi nadaljnje izobraževanje. 

Ker imajo mladostniki za sabo že toliko neuspehov, lahko veliko čustvenih težav 

oziroma stisk, povezanih s specifičnimi učnimi težavami, nastopi šele, ko oseba 

odrašča in dozori (Deshler, 2006). 

Mladostniki imajo tako prav v sekundarnem šolskem izobraževanju oziroma v srednji 

šoli največ težav zaradi značilnosti svojih primanjkljajev. Mladostnike s specifičnimi 

učnimi težavami drugi pogosto napačno razumejo ali jih imajo za lene in 

nezainteresirane. Tak odnos pa lahko povzroči izgubo motivacije in negativno vpliva 

na njihovo učno uspešnost med nadaljnjim šolanjem (Richards, 1999b).  

3.3.2 ZNAČILNOSTI MLADOSTNIKOV S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI  

Mladostniki se tudi kasneje izogibajo nalogam, ki obsegajo branje in pisanje, oziroma 

tiste spretnosti, ki jim predstavljajo največ težav. Veliko težav imajo s povzemanjem 

in esejskimi vprašanji v testih. Zanje so značilne tudi šibke sposobnosti pomnjenja. 
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Od vrstnikov se razlikujejo po tem, da delajo počasneje, slabo razumejo abstraktne 

pojme, podrobnostim posvečajo bodisi premalo ali preveč pozornosti in napačno 

razumejo informacije oziroma navodila (http://www.ldonline.org/ldbasics/signs ). 

Mladostniki s specifičnimi učnimi težavami se na različnih področjih soočajo s 

težavami, zaradi katerih ne zadostijo pričakovanjem šole:  

 Šolsko področje:  Mladostniki imajo veliko težav pri splošnih šolskih veščinah, 

kot so (branje, pisanje, računanje, poslušanje ...). Poleg tega so tudi slabo 

opremljeni z učnimi strategijami in imajo pomanjkljivo osnovno znanje, ni 

ustrezne sistematizacije veščin. Šola pa pričakuje, da bodo sposobni 

pridobivati informacije z branjem, si delati zapiske ob poslušanju, da bodo 

obvladali pisanje ter reševanje testov, problemov, da imajo na voljo dovolj 

uspešnih in učinkovitih učnih strategij za ustrezno obvladovanje snovi.  

 Kognitivno področje:  Mladostniki s specifičnimi učnimi težavami imajo slabšo 

metakognicijo in precej manj razvite metakognitivne strategije. Slabše razvite 

so tudi njihove jezikovne sposobnosti,  več težav imajo s spominom. Šola pa 

pričakuje ustrezno usvojeno predznanje ter uporabo uspešnih/učinkovitih 

miselnih strategij, pa tudi ustrezno zapomnitev informacij ter ustrezno razvito 

metakognicijo in višje miselne procese.  

 Čustveno področje (motivacija): Pri mladostnikih s specifičnimi učnimi 

težavami je opaziti več stresa, težko vidijo smisel v trudu, torej ne vidijo 

povezave med trudom in uspehom. Hitro obupajo, če jim v šoli ali drugje v 

življenju ne gre. Težko se tudi za nekaj odločijo in se nato tega držijo, prav 

tako se redkeje spoprimejo s težjimi nalogami in pri njihovem reševanju hitreje 

odnehajo. V šoli pa od njih pričakujejo , da jim bo uspelo povečati trud, 

pomemben za uspeh,  in da bodo znali svoje delo in trud ustrezno evalvirati. 

Od njih tudi pričakujejo, da bodo ustvarjalni, uspešni in da bodo pripravili 

učinkovite načrte dela. 

 Socialno področje:  Za mladostnike s specifičnimi učnimi težavami so značilni 

primanjkljaji na področju socialnih veščin, kot npr. narobe razumljena 

neverbalna komunikacija. Na splošno se manj pogosto kakor sovrstniki 

udeležujejo družabnih dejavnosti in imajo več težav pri reševanju socialnih 

konfliktov, slabše razumejo moralne principe družbe/kulture. V šoli pa  od njih 

pričakujejo spoštovanje avtoritete in sledenje pravilom ter zmožnost, da bodo  

http://www.ldonline.org/ldbasics/signs
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kritiko sprejemali kot tudi pomoč. Od njih zahtevajo tudi, da bodo uspešno 

sodelovali z drugimi, da se bodo udeleževali socialnih dejavnosti z vrstniki in 

se vključevati v pogovore/diskusije. Navzoča so tudi pričakovanja, da so se 

sposobni zoperstaviti pritisku vrstnikov in da bodo znali ohraniti pričakovano 

socialno vedenje ter aktivno sodelovati v razredu (Ellis in Larkin, 1998). 

Specifične učne težave v mladostništvu ne izzvenijo,  torej se ne končajo s tem, ko 

oseba zapusti osnovno šolo. Opazimo lahko, da obstaja kar precejšnja razlika med 

zahtevami oziroma pričakovanji šole in dejanskim stanjem mladostnikov na področju 

veščin in pri njihovi usposobljenosti za določene šolske veščine.  

4.  DISGRAFIJA 

V nadaljevanju bomo predstavili disgrafijo,  njene definicije,  njene pojavne oblike in 

značilnosti.  

4.1 DEFINICIJE IN VRSTE DISGRAFIJE 

Disgrafija je specifična učna težava na področju pisanja. Gre za zmanjšano 

sposobnost učenca, da usvoji spretnosti pisanja glede na pravopisna pravila 

določenega jezika, kar se kaže v mnogoterih trajnih in tipičnih napakah (Posokhova, 

2007). Vendar pa trenutno še ni soglasja glede enotne definicije in prepoznavanja te 

specifične učne težave. Richards (1999) tako pravi, da je disgrafija pomanjkljiva 

sposobnost prenašanja misli v pisno obliko. Meese (2001, v Crouch in Jakubecy, 

2007)  pa disgrafijo opredeljuje kot težave z rokopisom oziroma kot delno 

nezmožnost avtomatizacije (zapomnitve) določenih abecednih in aritmetičnih 

simbolov. Zaradi zapletenega prepletanja nevropsiholoških in jezikovnih dejavnikov, 

se disgrafija lahko pojavlja v različnih oblikah (Posokhova, 2007).  Ločimo več vrst 

disgrafije: slušno, jezikovno, vizualno in grafomotorično (Hilčenko, 2010).  

 Slušna disgrafija  

Napake pri zapisu povzročajo težave pri izgovarjanju in/ali pri medsebojnem slušnem 

razlikovanju glasov. 
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V pisnih izdelkih se kažejo na ravni črk in zlogov, prepoznamo jih po številnih 

zamenjavah in mešanjih črk, oziroma glasov, ki se podobno izgovarjajo ali so slišati 

podobno/podobno zvenijo.  

 Jezikovna disgrafija 

Delimo jo  na disgrafijo jezikovne analize in sinteze ter na disgramatično disgrafijo. 

Pri prvi ima otrok težave z razdelitvijo besedila na povedi, povedi na besede in 

besede na morfeme (koren, predpona, pripona), zloge in glasove. Veščina jezikovne 

analize in sinteze je ena od oblik mentalne aktivnosti in je neposredno odvisna od 

stopnje jezikovne zrelosti in razvitosti predintelektualnih funkcij, posebno slušno-

govornega spomina, analitične pozornosti itd. Disgramatična disgrafija pa se kaže v 

napakah na ravni povedi. To vrsto napak imenujemo disgrafizem, ker gre za motnjo 

slovničnega oblikovanja besed in povedi, za : nepravilno povezovanje besed.  

 Vizualna disgrafija 

Vizualna disgrafija je povezana s težavami vizualno-prostorskega zaznavanja, pri 

analizi in sintezi vizualno-prostorskih podatkov in prostorskem razlikovanju. Otroci s 

to obliko disgrafije imajo v glavnem dobro razvit govor,  težko se znajdejo samo v 

verbaliziranju prostorsko-časovnih odnosov, torej pri uporabljanju besed, ki imajo 

prostorski in časovni pomen. Težko jim je razlikovati subtilni pomen vsakega od teh 

pojmov. Čeprav skoraj vsi otroci s težavami branja in pisanja težko usvajajo pojma 

»levo-desno«, je za to kategorijo otrok ta naloga še posebej zahtevna. Pri pisanju se 

neformiranost vizualno-prostorske zaznave in orientacije kaže kot mešanje in 

deformiranje črk.  

 Grafomotorična disgrafija 

Motorična disgrafija je povezana s pomanjkljivo razvitimi subtilnimi motoričnimi 

funkcijami, kaže pa se v trajnem in pogostem mešanju črk glede na podobnost 

njihovega načina zapisa in v nestabilnem, nečitljivem rokopisu. Otroci ne morejo 

avtomatizirati tako imenovane motorične formule črk, pravih potez pisanja. Dopišejo 

elemente črk, dodajo odvečne elemente, zamenjujejo motorično podobne črke (ki 

imajo na začetku isto poteze pisanja), pišejo počasi, hitro se utrudijo, kadar pa pišejo 

hitro, naredijo še mnogo drugih, zanje netipičnih napak. Njihov rokopis je običajno 
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neraven, neenakomeren (nekatere črke so večje, druge manjše, menja se nagib 

pisanja). Dalj ko otrok piše, slabša je kvaliteta pisave (Posokhova, 2007). 

4.2 ZNAKI IN ZNAČILNOSTI DISGRAFIJE 

Pri osebah z disgrafijo se pojavljajo določeni znaki in značilnosti. Za nje je značilno, 

da trdno in nenavadno držijo pisalo, imajo težko berljivo pisavo, izogibajo se pisanju 

in risanju, ob pisanju se hitro utrudijo, zelo počasi prepisujejo in pišejo, med pisanjem 

si besede izgovarjajo na glas, stavki so nedokončani, z vmesnimi prekinjanji, misli 

težko izražajo na papirju, težave imajo s sintakso in slovnico, obstaja velika razlika 

med znanjem, ki ga pokažejo v pisni obliki,  in dejanskim razumevanjem (National 

Center for Learning Disabilities, 2006a).  

Osebe z disgrafijo imajo težave z začetkom pisanja, z nalogo pisanja se počutijo 

preobremenjene. Ker proces pisanja ni avtomatiziran, morajo oblikovati vsako črko 

posebej. Mučijo se z oblikovanjem in mehaniko pisanja ter v mislih težko ohranjajo 

ideje,  medtem,  ko jih istočasno poskušajo zapisovati na papir. Občutek imajo, da je 

proces zapisovanja na papir težka in počasna dejavnost. Ne marajo svojih končnih 

pisnih izdelkov, ker imajo občutek, da nikoli ne dosežejo svojih pričakovanj. Nazadnje 

pa vedo, da izdelek, četudi vanj vložijo veliko truda in časa, ne bo nikoli zares dobro 

narejen (Richards, 1999b). 

Disgrafija pa vseeno ne vpliva neposredno na samo ustvarjalnost. Osebe z disgrafijo 

lahko napišejo zanimive in krasne zgodbe,  kar je, glede na to, kakšne težave imajo s 

pisanjem, težko verjeti (Richards, 1999a). 

V tem poglavju smo torej opozorili na to, da se večina  značilnosti disgrafije nanaša 

na pisanje in je povezanih s pisnim procesom ter da  obstaja več definicij disgrafije in 

več vrst disgrafij. 

5. DISGRAFIJA PRI MLADOSTNIKIH 

Ker se mladostniki z disgrafijo kljub številnim podobnim značilnostim vseeno 

razlikujejo od mlajših oseb s tovrstnimi težavami, je to poglavje namenjeno disgrafiji 

pri mladostnikih.  
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5.1 IZRAŽENE ZNAČILNOSTI 

Kot pri vseh specifičnih učnih težavah tudi pri disgrafiji obstajajo razlike med 

lastnostmi disgrafije,  izraženimi pri otrocih in tistimi pri mladostnikih ter starejših.  

Pri otrocih so najbolj značilne lastnosti povezane neposredno z mehanskim 

procesom pisanja in preprostimi slovničnimi pravili: to so  recimo neustrezno držanje 

svinčnika, neustrezni razmiki med vrsticami, otroci ne ločijo pisanih črk od tiskanih, 

ne znajo uporabljati velikih začetnic, govorijo si na glas, medtem,  ko pišejo itd. 

Mladostniki z disgrafijo pa imajo več težav pri vključevanju višjih miselnih procesov, 

kot so izražanje misli na papir in operiranje s temi mislimi v proces pisanja, medtem 

ko pišejo (organizacija in načrtovanje) (http://www.ncld.org/types-learning-

disabilities/dysgraphia/what-is-dysgraphia). 

Najbolj izražene značilnosti mladostnikov z disgrafijo poleg splošnih in že omenjenih 

pa so: težave z izražanjem misli v pisni obliki, saj težko obdržijo misli, ki so jih že 

zapisali, imajo težave s sintakso in pravopisom, velika je razlika med kvaliteto pisnih 

izdelkov in ustnega načina sporočanja (prav tam).  

Zaradi težav s finomotoriko in koordinacijo pa imajo tudi v mladostništvu težave s 

tipkanjem na računalnik in s pisanjem. Več težav kot vrstniki imajo lahko tudi pri 

vožnji avtomobila in drugih vsakdanjih opravilih in spretnostih, ki zahtevajo uporabo 

finomotorike in večjo stopnjo koordinacije (National Center for Learning Disabilities, 

2006b). 

Svoje pa prispeva tudi večja kompleksnost naslednjih dejavnikov: 

V srednji šoli se dijaki soočijo z bolj kompleksnimi ali zahtevnejšimi nalogami. Poleg 

tega morajo spremljati in si zapomniti precej več informacij,  kot so bili navajeni v 

osnovni šoli. Učitelji od  njih pričakujejo,  da razumejo kompleksne jezikovne oblike in 

abstraktne koncepte. Izpostavljeni so tudi visokim zahtevam v testih ter na koncu pri 

maturi. Zahteve po uporabi delovnega spomina na licu mesta se z vstopom v srednjo 

šolo prav tako močno povečajo, enako poudarek na specifičnih delih snovi. V 

primerjavi z osnovno šolo imajo dijaki bolj natrpan urnik in zato tudi večjo potrebo po 

učinkoviti organizaciji. Povečajo se še zahteve po večji produktivnosti v krajšem 

http://www.ncld.org/types-learning-disabilities/dysgraphia/what-is-dysgraphia
http://www.ncld.org/types-learning-disabilities/dysgraphia/what-is-dysgraphia
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časovnem obdobju ter potreba po samozagovorništvu in odgovornosti (National Joint 

Committee on Learning Disabilities, 2008). 

5.2 ČUSTVENE TEŽAVE, POVEZANE S PISANJEM 

Veliko mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami ima poleg primarnih še 

sekundarne čustvene težave, ki so posledica številnih neuspehov. Lahko so tudi 

dodatno nevrološko pogojene. Sem spadajo različni stresi, napadi panike, občutki 

tesnobe, težave s nadzorovanjem jeze. Že tako imajo mladostniki s specifičnimi 

učnimi težavami na splošno več težav nadzorovanjem in uravnavanjem svojih čustev. 

Ker se težave pri osebah z disgrafijo in problemom pisanja začnejo že v prvih 

razredih osnovne šole, se do srednje šole na področju pisanja nabere veliko 

neuspehov (Larry in Silver, 2007). 

Podrobneje je vpliv učnih težav na čustvene težave,  v svojem članku raziskoval 

Ryan, (2006). Čustvene težave naj bi nastopile zaradi frustracij, ki jih osebe 

doživljajo, ker ne zmorejo slediti zahtevam na področju, na katerem imajo težave. Kot 

pravi avtor, bodo te osebe zagotovo naredile veliko »neumnih« napak in napak 

zaradi površnosti. In prav to naj bi bil povod za frustracije. Počutijo se nekompetentne 

in vse to vpliva na njihovo samopodobo ter na pojav čustvenih težav. Najpogosteje 

se čustvene težave izražajo v obliki anksioznosti, jeze, negativne samopodobe, 

depresije in s težavami v družini.  

 Anksioznost je najpogostejša oblika čustvenih težav: nastopi zaradi številnih 

neuspehov na področju pisanja in se lahko kaže kot apatija zaradi odsotnosti 

zanimanja za šolsko delo ali na drugih področjih, na katerih je oseba 

neuspešna. 

 Jeza je pogost odziv ob neuspehu in je velikokrat usmerjena v učitelja in šolo. 

Starši so pri pomoči v zvezi z jezo pogosto neuspešni, zato je za mladostnike 

bolje, da  poiščejo pomoč v vrstniških skupinah. 

 Negativna samopodoba je zelo pogost pojav pri vseh osebah s specifičnimi 

učnimi težavami in nič drugače ni pri tistih z disleksijo in disgrafijo. Pomembne 

so zgodnje izkušnje z neuspehom, ki kasneje v mladostništvu vplivajo na 
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slabo samopodobo. Zelo težko pa je popraviti samopodobo, ko je oseba 

starejša,  zato je pri tej težavi izredno pomembna zgodnja obravnava.  

 Pri osebah z disgrafijo je pogosta tudi depresija, kar je posledica številnih 

neuspehov.  

 Težave v družini se pogosto pojavijo, ker se stres in frustracije iz šolskega 

okolja prenesejo domov,  to pa lahko povzroči ne-zaželene napetosti med 

družinskimi člani. Osebe z disgrafijo so pogosto lahko tudi ljubosumne na 

brate ali sestre, ki nimajo podobnih težav in jim gre v šoli in na drugih 

področjih lažje ter bolje (Ryan in International Dyslexia Association, 2006). 

Težave mladostnikov z disgrafijo so bolj kompleksne in se izražajo drugače kot pri 

otrocih. Vzrok za to so tudi večje zahteve v srednji šoli, saj od mladostnikov terjajo 

več in drugačen pristop. Pomembne so tudi morebitne čustvene težave, ki so stranski 

produkt niza neuspehov zaradi težav, ki jih imajo pri pisanju. 

5.3 IZVRŠILNE FUNKCIJE 

Izraz izvršilne funkcije predstavlja skupek procesov, ki nadzirajo posameznika in 

njegove vire, da lahko doseže nek cilj. To je skupno ime za številne nevrološke 

procese, ki vključujejo nadzor misli in samokontrolo (Cooper-Kahn in Dietzel, 

2008). 

Izvršilne funkcije nam pomagajo pri izvedbi nalog vseh vrst. Omogočajo nam na 

primer organizacijo izleta, raziskovalne naloge ali načrtovanje pisnega izdelka za šolo 

(eseja, odgovarjanja na esejska vprašanja) (National Center for Learning 

Disabilities, 2005). 

Najbolj očitni znaki težav na področju izvršilnih funkcij pri mladostnikih z disgrafijo so:  

1. Težave z načrtovanjem (načrtovanje pisanja): mladostniki težko ocenijo,  

koliko časa bodo potrebovali za to, da bodo dokončali nalogo (eseje, teste),  

(National Center for Learning Disabilities, 2005). 

 V nasprotju z uspešnimi pisci mladostniki z disgrafijo zelo malo načrtujejo, ne 

razmišljajo o ciljih ali željah bralca in nimajo ustreznih znanj o načinih in 

oblikah pisanja, ki bi jih vodili skozi proces pisanja: zato se pogosto zgodi, da 
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se pisanja lotijo le z znanjem, ki ga imajo trenutno o neki temi,  in v 

kakršnemkoli vrstnem redu se že zgodi. Zaradi takega pristopa je njihov 

izdelek zelo verjetno precej kratek in slabo organiziran  (MacArthur,  2009). 

2. Slabše sposobnosti organizacije. 

 Sposobnosti organizacije so pri mladostnikih z disgrafijo močno okrnjene in 

drugačne, kot to velja osebe brez specifičnih učnih težav, to za nje namreč ni 

nekaj naravnega, ne pride kar samo po sebi. Potrebujejo natančna navodila in 

usmerjanja, da zmorejo potrebno organizacijo.  Na to vplivajo tudi težave s 

pozornostjo, delovnim spominom in metakognicijo (Sedita, 1999). 

3. Težave z obnavljanjem zgodbe (verbalno in pisno): mladostniki s-težka 

pripoveduje o podrobnostih v organizirani obliki in v ustreznem zaporedju.  

4. Težave s kognitivnimi strategijami, ki vplivajo na zapomnitev in ustrezen priklic 

informacij iz spomina (National Center for Learning Disabilities, 2005).    

5. Težave s strategijami samoregulacije pri pisanju. 

 Mladostniki z disgrafijo težko koordinirajo svoje sposobnosti in strategije, ki jih 

poznajo, in so pogostokrat preobremenjeni zaradi zahtev, ki jih prinaša 

pisanje. Ker imajo pri pisanju zelo veliko negativnih izkušenj, tudi zelo hitro 

izgubijo motivacijo in nad izdelkom veliko prej obupajo  (MacArthur,  2009). 

6. Težave z začenjanjem nalog in generiranjem idej brez pomoči (začetek 

odgovarjanja na vprašanja in pisanja esejev). 

7. Težko si zapomnijo informacije, medtem, ko z njimi istočasno tudi upravljajo 

(delajo zapiske)  (National Center for Learning Disabilities, 2005). 

 

Težave z izvršilnimi funkcijami vplivajo na zmožnosti načrtovanja in organizacijo dela 

mladostnikov z disgrafijo, kar pomeni veliko oviro pri vsakdanjih opravilih in dodatne 

težave pri šolskem delu. 

6. MLADOSTNIK V ŠOLSKEM OKOLJU 

V poglavju bomo predstavili strategije za učitelje, in šolske svetovalne delavce ter 

strategije samopomoči, ki mladostnikom lahko pomagajo v šoli pri reševanju težav z 

disgrafijo. 



13 
 

V večini primerov mladostnik z disgrafijo vseh težav ne zmore kompenzirati sam, še 

posebej,  če ni bil deležen dovolj pomoči in podpore v osnovni šoli. Torej je tudi 

naloga učiteljev in drugih delavcev šole, da s pomočjo mladostnika skupaj zagotovijo 

prilagoditve in razvijejo ustrezne kompenzacijske strategije, ki mu bodo omogočile 

uspeh. 

6.1 VLOGA IN DELO UČITELJA 

Učitelji so tisti, ki z dijakom v šoli preživijo največ časa. Zato je učitelj tisti, ki zelo 

vpliva na počutje dijaka in njegov uspeh.  

Od tega, kako učitelj zaznava in sprejema dijakove težave, je v veliki meri odvisno 

tudi,  kakšni bodo dijakova samopodoba, uspeh in posledično tudi njegovi spomini na 

šolo. Učitelji dijake z disgrafijo pogosto označijo kot lene in nemotivirane za delo, ker 

ne prepoznajo ali ne razumejo njihovih težav. Že samo z načinom poučevanja pa 

lahko močno vplivajo na njihovo počutje in samopodobo (Brooks, 1993).  

V nadaljevanju bomo predstavili nasvete, ki lahko učiteljem pomagajo pri 

razumevanju dijakov z disgrafijo,  in načine, kako so lahko dijakom v pomoč.  

6.1.1 Splošna priporočila 

Zaželeno je imeti snemalce zvoka (diktafone), ki mladostniku omogočajo snemanje 

razlag,  da mu jih ni treba zapisovati in pri pripravi pisnih izdelkov. Pri organiziranju 

pisnih nalog je dobro pripraviti ključne besede in razdeliti naloge na več delov ali 

korakov. Pomembna je jasna in konstruktivna povratna informacija glede pisnih 

izdelkov: v povratni informaciji učitelj mladostniku pojasni vse pozitivne in negativne 

strani izdelka. Dobro je, če mladostniku omogočimo uporabo računalnika in programa 

za besedno procesiranje (National Center for Learning Disabilities, 2006a).  

Ni treba, da učitelj upošteva vse pisne napake, če je dijak pisni izdelek v šoli 

ravnokar končal. Strožji pa je lahko kriterij, kadar dijak pisni izdelek konča doma in 

ima dovolj časa in pripomočkov za ustrezno korekcijo. Dijakom je treba omogočiti 

ponovni pregled pisnega izdelka s pomočjo kontrolnega seznama, vendar naj bo 

med koncem pisanja in ponovnim pregledom krajši odmor, da ne bo dijak ob 
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vnovičnem branju videl tistega, kar je mislil napisati, ampak tisto,  kar je dejansko 

zapisano. Po potrebi je smiselno zmanjšati obseg pisnih izdelkov in dijakom,  dovoliti 

podaljšan čas pisanja. Smiselno pa jim je  tudi priskrbeti v-naprej pripravljene 

zapiske, kadar je to potrebno,  ali pa jim omogočiti fotokopiranje zapiskov sošolcev, 

da jih lahko uporabijo za dopolnitev svojih zapiskov. Na splošno je treba zmanjšati 

potrebo dijaka po prepisovanju in raje pripraviti sheme, v katere bo zapisoval sam, da 

bo lahko bolj produktiven. Smiselno mu je tudi dovoliti uporabo krajšav pri šolskem 

delu, ker to olajša in skrajša pisni proces. Dijakom lahko učitelji dovolijo posneti 

bistvene dele razlag. Pri preverjanju  jim je smiselno omogočiti ustno preverjanje, 

kadar je to mogoče, in če jim ustreza. Pri nalogah naj imajo možnost reševanja po 

korakih ali stopnjah, tako, da se ne ukvarjajo z vsemi informacijami naenkrat. 

Predvsem pri pisnih izdelkih ni treba preverjati vsega naenkrat,  temveč naj učitelj v 

prvi pisni nalogi preveri besedni zaklad, v naslednji pravopis itd. Pri bolj korektnem 

ocenjevanju je pomembno tudi, da se estetska vrednost kot kriterij odpravi, razen pri 

računalniško narejenih izdelkih. Pri vsem tem pa je zelo pomembno poudarjati 

pozitivne lastnosti izdelka in pohvaliti dijaka za njegov trud: učitelji morajo biti  strpni 

in potrpežljivi  (Richards, 1999a). 

 

Jones (1999),  pa v svojem delu izpostavi naslednje prilagoditve in strategije v zvezi z 

disgrafijo. 

6.1.2 Prilagoditve v procesu poučevanja 

Mladostniki z disgrafijo potrebujejo v procesu poučevanja določene prilagoditve, ki 

jim omogočajo boljšo učno uspešnost V procesu poučevanja je treba upoštevati 

naslednje prilagoditve: 

1. Količina pisnih izdelkov in tempo pri njihovi izdelavi 

Dijakom je treba pri pisnih nalogah dovoliti več časa, vključno z delanjem zapiskov 

ter prepisovanjem in preverjanjem znanja. Več časa potrebujejo tudi za dokončanje 

projektov in obsežnih nalog, zato jim je treba omogočiti, da lahko s takimi projekti in 

nalogami začnejo pred drugimi. Vredno se je tudi poskusiti dogovoriti z dijakom o 

terminu, ko lahko učitelj skupaj z dijakom pregleda,  kaj od zapiskov in drugega 

gradiva mu še manjka, kaj mora dopolniti. 



15 
 

2. Količina dela, ki ga mora dijak opraviti v šoli 

Namesto,  da dijak celotne zapiske napiše sam mu omogočimo dostop do delno 

narejenih zapiskov, ki jih zgolj dopolni. Dovoliti je treba, da dijak nekatere pisne 

naloge narekuje zapisovalcu, ki zapiše dobesedno vse,  kar mu dijak narekuje,  na 

koncu pa dijak nalogo sam pregleda in jo popravi. S pomočjo vnaprej pripravljenih 

shem za vpisovanje ali enostavno dopolnjevanje je smiselno tudi  zmanjšati potrebo 

po pisanju in prepisovanju. 

3. Kompleksnost pisne naloge 

Naloge pisanja je dobro razdeliti po korakih in dijaka spodbujati naj naredi enako, tudi 

kadar piše sam, ter  ocenjevati vsak korak naloge posebej. Paziti je treba tudi, da ne 

ocenjujemo pravopisa in oblike pri izdelkih, ki niso dijakov končni izdelek. 

4. Pripomočki za pomoč pri pisanju 

Če je dijakom v pomoč, jim je treba dovoliti uporabo barvnega papirja. Če dijaku to 

pomaga, je treba spodbujati uporabo papirja s postavljeno mrežo pri predmetih, kot 

sta matematika in fizika, ter uporabo papirja z odebeljenimi črtami, da dijaki pri 

pisanju lažje ohranjajo obliko. Včasih je treba spremeniti tudi način izvajanja različnih 

nalog in pričakovanja o zaključenem delu. Treba jih je prilagoditi potrebam dijaka, ker 

primarne prilagoditve niso vedno uspešne ali dovolj uspešne.  

V primeru, da prvotne prilagoditve ne omogočajo tistega, kar smo želeli doseči, je 

treba razmisliti o naslednjih prilagoditvah dela, nalog:  

Zmanjšati je treba količino pisanja pri testih; namesto, da dijak odgovarja v celih 

povedih,  lahko odgovor le dopolni, obkroži ali delno odgovori v celoti, del pa samo 

dopolni. Zmanjša se lahko tudi obseg pisnih izdelkov, tako da damo prednost kvaliteti 

pred kvantiteto. Smiselno bi bilo ocenjevati le dele pisnega izdelka naenkrat, tako da 

bi pri nekaterih nalogah preverjali pravopis,  pri drugih pa ne. Zaželeno je tudi razviti 

drugačne aktivnosti pri pisanju, kot na primer delo v skupini, kjer ima vsak član 

določeno vlogo (nekdo je zadolžen za ideje, nekdo za načrtovanje, spet drugi 

poskrbijo za zbiranje informacij, pisanje, pregled izdelka, ilustriranje…). Dijaku je 

treba ponuditi  dodatno strukturo pri postavljanju rokov za daljše obdobje in razmisliti 

o vrstniški pomoči: dijaku pomagamo, da si zabeleži roke in se jih drži. Lahko mu 
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ponudimo drugačne oblike zadolžitev/nalog. Namesto, da dijak nalogo odda pisno, je 

lahko predstavitev v celoti ustna (Jones, 1999). 

6.2 VLOGA IN DELO SVETOVALNEGA DELAVCA 

Veliko prej naštetih prilagoditev in nasvetov prispevajo svetovalni delavci, ki učitelju v 

celotnem procesu svetujejo. Večino prilagoditev lahko opravi učitelj sam s pomočjo 

svetovalnega delavca. Pri naslednjih prilagoditvah in metodah pa je bolje, če jih 

opravi svetovalni delavec ali učitelj pod njegovim nadzorom. 

6.2.1 Uporaba različnih prilagoditev in strategij 

Svetovalni delavec je pogosto tisti, ki dijaka pripravi na delo z določeno podporno 

tehnologijo, če ima dijak pri tem težave. Njegova naloga je tudi, da predstavi različne 

strategije in njihovo uporabo ter metode dela, ki jih  dijak potrebuje za uspešno delo v 

šoli.  

V nadaljevanju bomo predstavili uporabo nekaterih podpornih tehnologij ter strategije 

in metode dela.  

Zelo pomembna je uporaba podporne tehnologije, če je mehanski proces pisanja tak 

problem, da onemogoča ali močno ovira delo v šoli. Zato je pogosto smiselno uvesti 

uporabo programa za prepoznavo govora, uporabo pregledovalnika zapisa in 

uporabo različnih programov, ki lahko izboljšajo produktivnost in korektnost dijaka pri 

pisnih nalogah in organizaciji (National Center for Learning Disabilities, 2006a). 

Prav tako je treba spodbujati uporabo naštetih pripomočkov za preverjanje 

zapisa/pravopisa in poiskati nekoga, ki bo za dijakom pisni izdelek prebral in mu ga 

pomagal popraviti; najbolj zaželeni so slušni pripomočki za preverjanje pravopisa, ker 

je dijaku tako lažje (Jones, 1999). Pomembna naloga svetovalnega delavca je tudi, 

da dijaka nauči biti strpen in potrpežljiv do samega sebe (Richards, 1999). 
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6.2.2 Model razvijanja strategij za samoregulacijo pri pisanju  

Ta model se je izkazal za primernega in uspešnega tako pri učencih v osnovni kot pri 

mladostnikih v srednji šoli.  

Model vsebuje šest stopenj (pridobitev potrebnega znanja, diskusija o strategiji, 

ponazoritev uporabe strategije, zapomnitev strategije, podpora strategiji in 

samostojna uporaba strategije) , ki dijakom pomagajo usvojiti strategije pri pisanju. 

Pri pisanju so zelo pomembne strategije načrtovanja in urejanja izdelkov.  

V nadaljevanju bomo predstavili šest korakov modela razvijanja strategij za 

samoregulacijo pri pisanju. 

1. Diskusija o strategiji 

Pomembno je, da o novi strategiji najprej na glas razmišljamo. V prvem koraku 

predstavimo bistvo strategije ter njene prednosti in cilje.  

Nujno je, da dijaki strategijo vzamejo resno in so se je pripravljeni učiti, ker je 

drugače delo učitelja/svetovalnega delavca neizkoriščeno.  

2. Razvoj ustreznega znanja in veščin 

Pred vsakim začetkom poučevanja strategije je treba preučiti in spoznati dijakovo 

predznanje in vedeti, ali ima razvite ustrezne veščine za njeno uporabo. Poznati je 

treba izkušnje dijakov s specifičnimi načini pisanja različnih vrst esejev in njihove 

težave pri načrtovanju, organizaciji ali samih osnovnih veščinah pisanja. Pri dijakih z 

disgrafijo moramo biti posebno pozorni na njihove pisalne zmožnosti, ki jim moramo 

prilagoditi način dela.  

Četudi dijaka naučimo ustreznih strategij samoregulacije med pisanjem, je sama 

veščina pisanja še vedno zelo otežena, zato bo imel pri pisanju še kar veliko težav. 

Zato moramo na vsakem koraku upoštevati njegove posebne potrebe. 

3. Ponazoritev uporabe strategije 

Vsako novo strategijo mora učitelj/svetovalni delavec tudi sam ustrezno ponazoriti, 

da sta postopek in način dela razumljiva za vse. Morda se nekaterim dijakom zdi to 

nepotrebno in izguba časa, ker sami hitro razumejo bistvo in pomen. Vendar pa je 
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večini vseeno lažje, če jim nekaj konkretno pokažemo, saj si prikazano bolje 

zapomnijo. Učitelj tako verbalno prikaže uporabo strategije na primeru, pozneje pa v 

delo vključi še dijake. 

4. Zapomnitev strategije 

Za pomoč pri zapomnitvi strategije lahko učitelj ali svetovalni delavec uporabi 

skupinske naloge in delo v paru. V veliko pomoč pa je tudi uporaba različnih in 

ustreznih mnemotehnik, ki dijakom olajšajo zapomnitev predvsem kompleksnejših 

strategij z veliko stopnjami ali koraki.  

5. Podpora pri uporabi strategij 

Bistvo tega modela poučevanja strategij je ravno način pomoči in podpore dijakom. 

Učitelj najprej kooperativno, skupaj z dijaki, vadi uporabo strategije. Tako dijaki 

strategijo postopoma usvojijo in so pripravljeni na to, da jo bodo samostojno 

uporabljali. 

6. Samostojna uporaba strategije 

Zadnji korak pomeni obvladovanje neke strategije in zmožnost dijaka, da strategijo 

samostojno uporabi pri pisanju esejev in pri drugih pisnih nalogah. Dobro je tudi, da 

damo dijakom priložnost, da se preizkusijo v različnih okoljih in okoliščinah, da zares 

preizkusijo svoje znanje in sámo strategijo. S tem pridobijo večje zaupanje v svoje 

sposobnosti in občutek, da napredujejo, prav tako pa zaupanje v naučeno strategijo, 

ki jo bodo lahko pozneje uspešno uporabili, kjerkoli jo bodo potrebovali (Mason, 

Harris in Graham, 2011). 

6.2.3 Model za učenje strategij 

Model za učenje strategij (Model strategic instruction ) se je razvil v času raziskav na 

področju pisanja okrog leta 1980. Njegov namen je bil mladostnike in mlajše otroke 

naučiti uporabljati strategije za pisanje esejev, organizacijo pisanja, regulacijo med 

pisanjem itd. V nedavni raziskavi so preizkusili učinkovitost tega modela pri učenju 

strategij za odgovarjanje na vprašanja v esejih ali na esejska vprašanja v testih. 

 Model ima šest stopenj: 
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1. Vzpostavitev namena strategije 

2. Učiti, kako, kdaj in zakaj uporabljati neko strategijo 

3. Več načinov za zapomnitev strategije 

4. Postavitev ciljev za učenje strategije 

5. Modeliranje strategije 

6. Vodene vaje strategije 

Vse stopnje so za mladostnike, ki se učijo strategij za pisanje, zelo pomembne, ker 

predstavljajo celosten pristop k učenju strategij. Ključni vidik modela so praktičen 

prikaz strategije in vodene vaje, ki omogočajo, da se mladostniki v nadzorovanem 

okolju preizkusijo v rabi strategije in jo tako sčasoma zares usvojijo ter jo zmorejo 

uporabljati v novih situacijah, kadar je to potrebno (Mason in Graham, 2008). 

6.3 VLOGA VODSTVA ŠOLE 

Vpliv in naloga vodstva šole, ki mora zagotoviti pozitivno šolsko klimo ter ustrezne 

pogoje za uspešno delovanje vseh zaposlenih na šoli, sta pogosto spregledana, 

čeprav šolska klima pozitivno vpliva tudi na vse učence, ki so seveda del šole. 

6.3.1 Pozitivna šolska klima 

Pomembno je, da je okolje v vsaki učilnici oziroma na celotni šoli prijazno tako 

dijakom kot učiteljem. Pozitivna šolska klima pomeni pozitivno sobivanje vseh 

udeleženih v učnem procesu na šoli. Najpomembnejše pri izboljšanju šolske klime je 

poznavanje vzrokov, ki prispevajo k negativni šolski klimi.  

Nekaj nasvetov in idej, ki jih nekatere ameriške šole uporabljajo pri ocenjevanju 

šolske klime in pomoči: 

 ustvarjanje pozitivne šolske klime za učenje (Creating a Positive School 

Climate for Learning) je komplet pripomočkov, ki vsebuje sezname za 

preverjanje, vprašalnike, vodena vprašanja in strategije v zvezi s šolsko klimo; 

 številni vprašalniki za dijake in učitelje: dijake sprašujejo o občutku pripadnosti, 

pričakovanjih in poštenosti, učitelje in druge delavce pa o komunikaciji, 
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profesionalnih prepričanjih v zvezi s poučevanjem in o medsebojnem 

spoštovanju. 

Vzpostavljanje pozitivne šolske klime zahteva veliko dela vseh sodelujočih. Uporaba 

podatkov, pridobljenih iz različnih vprašalnikov in na posvetih, lahko prinese številne 

izboljšave na področju odnosa učitelj-dijak in dijak-dijak, kar pa posledično vodi do 

bolj pozitivne šolske klime (Center for Comprehensive School Reform and Improvement, 

2009). 

6.3.2 Strokovno svetovanje učiteljem 

Dolžnosti vodje šole, na primer ravnatelja, sežejo tudi v samo uspešnost učiteljev in 

dogajanje v učilnici.  

Ravnatelji niso odgovorni samo za birokracijo in vodenje šole na zunaj, ampak je 

pomembno, da se zavedajo težav v učilnicah in v zvezi s tem korektno ukrepajo. Ena 

od možnih rešitev pri problemu disgrafije je strokovno svetovanje učiteljem. 

Ravnatelji s pomočjo tima na šoli in zunanjih strokovnjakov, kadar je to potrebno, 

preverijo delovanje programov, zahteve in cilje kurikula, dosedanje dosežke učencev 

in usposobljenost učiteljev. Skupaj tako postavijo cilje za učitelje in učence in 

odpravijo ter zamenjajo neuspešne in neučinkovite načine poučevanja in strategije. 

Učitelje tako pripravijo na  uspešno in učinkovito delo (Kowal in Steiner, 2005). 

Veliko lahko naredi že učitelj sam. Za to, da se počutje mladostnika bistveno izboljša 

in se njegova učinkovitost poveča, pri večini strategij in nasvetov ni potrebnega veliko 

dela in časa. Ko učitelju zmanjka idej ali kadar mladostnik potrebuje več in bolj 

strokovno pomoč, pride na vrsto specialni pedagog oziroma tisti, ki vodi ure dodatne 

strokovne pomoči. V celotnem procesu pa je zelo pomembno, da se vodilni zavedajo, 

da morajo tudi oni narediti kaj za to, da bo izobraževanje na šoli potekalo nemoteno 

in kakovostno.  
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7. SAMOPOMOČ MLADOSTNIKA Z DISGRAFIJO 

V naslednjem poglavju bomo opisali strategije, s katerimi si lahko mladostnik pomaga 

sam, in s tem veliko pripomore k večji uspešnosti v šolskem in drugih okoljih.  

7.1 STRATEGIJE ZA IZBOLJŠANJE IZVRŠILNIH FUNKCIJ 

7.1.1 Splošne strategije 

Pomembno je, da se mladostnik dela loti po korakih. Pri tem si lahko pomaga z 

vizualnimi pripomočki za organiziranje. Uporablja naj pripomočke, kakršni so na 

primer časovni organizatorji, računalniki in ure z alarmi. Pripravi naj si vizualno 

podprte urnike in jih večkrat na dan pregleda. Vedno, ko ima priložnost, naj poskuša 

prositi za navodila v pisni in verbalni obliki ter naj načrtuje spremembe v prostoru in 

delu v času dneva. 

7.1.2 Upravljanje s časom 

Smiselno si je, da si mladostnik pripravi ček/kontrolne liste s seznamom, ki vsebuje 

vse, kar je treba opraviti, in zraven tudi predvideva, koliko časa bo potreboval za 

posamezno dejavnost ali opravilo. Zelo obsežne naloge naj si razdeli v manjše kose 

in naredi časovni načrt za vsak kos posebej. Uporablja naj koledarje, s katerimi bo 

spremljal oddaljene roke za oddajo nalog ter datume različnih dejavnosti, ter naj bo 

pozoren, da si zabeleži datum, do katerega je treba oddati vsako nalogo. Pomaga pa 

si lahko z različnimi programi za pomoč pri organizaciji, kakršni so na primer Franklin 

Day Planner, Pal Pilot in Lotus Organizer. 

7.1.3 Organizacija prostora in materialov 

Delovni prostor naj si mladostnik organizira tako, kot mu najbolje ustreza, in naj pri 

tem nered kar najbolj zmanjša. Razmisli naj o drugem delovnem prostoru za 

drugačne dejavnosti, kjer ima pripravljene vse pripomočke. Pomaga tudi, če si izbere 

tedenski termin, ko bo pospravil in organiziral svoj delovni prostor.  
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7.1.4 Organizacija dela 

Kontrolne liste/sezname lahko mladostnik uporabi tudi, kadar se loti reševanja nalog. 

Pomembno pa je še, da se redno udeležuje govorilnih ur učiteljev, ker lahko takrat 

skupaj ovrednotijo potek, način in uspešnost dela (National Center for Learning 

Disabilities, 2005). 

7.2 UREJANJE ZAPISKOV 

Podrobneje bomo predstavili še nekatere organizacijske spretnosti ali bolje rečeno 

strategije za izboljšanje teh spretnosti.  

7.2.1 Mapa za fizično posredovane informacije 

Prvi korak pri tem sistemu je pridobiti ustrezno gradivo za uporabo. Glavni 

pripomoček pri tovrstnem sistemu organiziranja pisnega gradiva je ustrezna mapa. 

Biti mora dovolj velika, da je v njej prostor za vse predmete, in dovolj trdna, da se ne 

uniči takoj. Vsak predmet ima v njej svojo podmapo, kjer so urejeni vsi zapiski in 

izročki predmeta. Pomembno je, da je vsaka podmapa drugačne barve, da jo je 

mogoče hitro razločiti med podmapami za različne predmete; tako se dostop do 

pravega pisnega gradiva olajša (Newhall, 2008a). 

7.2.2 Digitalno organizirane informacije 

Zelo pomembno je tudi organiziranje digitalnih informacij. Zlasti danes je takih 

informacij in takega načina dela vedno več.  

Dijaki, ki imajo s tem težave, bodo imeli probleme tudi pri digitalnem organiziranju 

podatkov. Pristop k sistemu organizacije digitalnih informacij je podoben kot pri 

pisnem. Na ključku USB ali prenosnem računalniku, še bolje pa, če kar na obeh 

napravah, uredimo datoteke. Obstajati mora glavna datoteka, ki je shranjena na 

mestu, kjer je mladostnik ne bo pozabil, poimenovana naj bo »šola« ali kaj 

podobnega. V njej so datoteke za vsak predmet. V predmetnih datotekah so še 

različne pod datoteke, na primer posamezne naloge, zapiski itd. Spet pa je zelo 
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pomembna rutina, kar pomeni, da mora mladostnik te datoteke, ko pride domov ali že 

sproti v šoli, avtomatično popravljati in obnavljati. Tak sistem je zelo preprost, vendar 

izredno učinkovit in vzame malo časa (Newhall, 2008b). 

7.3 STRATEGIJE ZA IZBOLJŠANJE PROCESA PISANJA  

7.3.1 Nekaj strategij za načrtovanje in organizacijo pisanja: 

Strategija izberi idejo, organiziraj zapiske ter napiši še kaj (Pick my idea, 

Organize my notes, Write and say more) 

Mladostnik naj si najprej izbere idejo (razmišlja naj o idejah, nevihta možganov, ter si 

izbere najboljše od njih), nato naj organizira zapis (izbere ustrezno metodo 

načrtovanja in se organizira po njej), na koncu pa naj napiše še kaj (drži naj se načrta 

in med pisanjem naj ne pozabi dodajati novih informacij). 

Strategija  PLAN 

Ko začne mladostnik pisati esej, naj bo pozoren na zahteve eseja. Nato naj izpostavi 

glavne ideje za razvoj eseja in doda podporne podrobnosti ter na koncu še izpostavi 

ključne točke. 

Strategija WRITE 

Strategija dijaku olajša pisanje različnih vrst esejev. Pomaga tudi pri odgovarjanju na 

esejska vprašanja. 

Mladostnik naj dela po načrtu, tako da razvije ključne trditve ali misli v eseju. 

Vseskozi naj ima v mislih cilje, ki si jih je postavil. Pri vsakem novem odstavku naj 

pazi na prehod s pomočjo ustreznih besed. Naj bo pozoren na uporabo različnih vrst 

povedi in uporabi čim več zanimivih besed. 
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7.3.2 Strategije za pregled esejev: 

Strategija SCAN (v originalu), s pomočjo katere lahko dijaki bolj ustrezno in 

učinkovito pregledajo svoje izdelke in nato izvršijo ustrezne popravke, obsega šest 

korakov: 

Ko dijak konča s pisanjem, naj najprej prebere esej. Nato naj poišče povedi, v katerih 

so izražena njegova prepričanja, misli, ideje, in se vpraša, ali so dovolj jasni. Našteje 

naj dva razloga, zakaj temu verjame. Potem naj pregleda vsako poved in razmisli, ali 

je smiselna, povezana z njegovimi prepričanji ali lahko doda še kaj, ter zabeleži 

popravke. Na koncu naj esej še enkrat prebere in naredi zadnje popravke (Mason, 

Harris in Graham, 2011). 

 7.3.3 Strategija za pisanje odstavkov 

Kot prvo bomo predstavili strategijo za pisanje odstavkov. Z njeno pomočjo se dijaki 

naučijo načina, kako v esejih pisati štiri tipe odstavkov. In sicer: odstavki, ki opisujejo 

ali naštevajo, ponazarjajo neko zaporedje, primerjajo in razlikujejo med seboj ter 

predstavljajo nek vzrok in učinek. Mnemotehnika SLOW CaPS (kot se imenuje v 

izvirniku) dijakom pomaga, da si zapomnijo vse korake pri tej strategiji.  

Mladostnik naj začne tako, da pokaže tip odstavka v prvi povedi. Nato naj našteje vse 

vrste podrobnosti, ki bi jih rad pri pisanju vključil. Organizira naj te podrobnosti in jih 

zapiše v celih povedih. Odstavek naj konča z zaključkom, prehodom ali povzetkom. 

Ta strategija je bila zelo uspešna v povezavi z modelom za učenje strategij.  

7.3.4 Strategija za popravljanje napak pri pisanju 

Naslednja strategija, omenjena v raziskavi, je strategija za popravljanje napak pri 

pisanju. V izvirniku se mnemotehnika za to strategijo imenuje InSPECT. Vsebuje šest 

korakov in je namenjena pisanju na računalnik, kar je za dijake z disgrafijo zelo 

aktualno.  
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Navodilo, za angleško ime strategije, se glasi: V dokumentu zaženi iskalca napak. 

Izberi ustrezne nadomestne besede. Izloči nesmiselne besede. Popravi dodatne 

napake in natipkaj vse popravke. 

7.3.5 Nadzor nad napakami pri pisanju 

Naslednja strategija, ki jo predstavljamo, se nanaša na nadzor nad napakami pri 

pisanju. V izvirniku se mnemotehnika imenuje COPS. Strategija vključuje nadzor nad 

velikimi začetnicami, organizacijo zapisa, pravopisom in ločili. Dijak samega sebe 

»zaslišuje«, od tod ime mnemotehnike COPS (ali v prevodu policisti). Dijaki si 

postavljajo vprašanja in sproti spreminjajo izdelek. Strategija je namenjena pregledu 

izdelka, preden ga dijak odda učitelju. Sestavljena je iz štirih korakov, ki jih 

predstavljajo vprašalne povedi, s pomočjo katerih dijak išče napake in jih popravlja. 

1. Ali sem uporabil veliko začetnico na začetku vsake povedi? 

2. Ali sem naredil kakšne napake v zvezi z berljivostjo pisave, s presledki, razmiki za 

   odstavke, pri prostorski organizaciji napisanega …? 

3. Ali sem upošteval pravilno rabo ločil in poved vedno zaključil s končnim ločilom? 

4. Ali so besede zapisane pravilno, so kakšne besede nerazumljive ali nesmiselne? 

Ker je uporaba te strategija personalizirana, jo lahko kombiniramo z drugimi 

strategijami, ki so dijaku blizu ali so pomembne pri prepoznavanju napak. Táko je na 

primer pravilo, da si po končanem pisanju vedno vzamemo nekaj minut odmora, 

preden pregledamo izdelek, saj tako povečamo možnosti, da bomo odkrili napake. 

7.3.6 Strategija za izboljšanje pisanja esejev in testov 

Kot zadnjo bomo predstavili strategijo za izboljšanje pisanja esejev in testov z 

esejskimi vprašanji. V izvirniku vsebuje strategija šest korakov. Začni z analizo 

akcijskih besed v vprašanju. Nato prepoznaj zahteve vprašanja in pripravi okvir za 

pisanje. Zatem delaj na podrobnostih in pripravi odgovor. Na koncu preglej odgovor 

in ga popravi (Mason in Graham, 2008). 
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Mladostnik naj začne z analizo akcijskih besed v vprašanju. Nato naj prepozna 

zahteve vprašanja in pripravi okvir za pisanje. Zatem naj se posveti podrobnostim in 

pripravi odgovor. Na koncu naj odgovor pregleda in ga popravi (Mason in Graham, 

2008). 

7.4 UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 

Na voljo je veliko programov, ki so lahko dostopni vsakemu posamezniku.  

Mladostnikom z disgrafijo so lahko v pomoč naslednji programi: 

 MyStudyBar vsebuje vrsto pripomočkov, ki lahko mladostniku pomagajo pri 

pisanju. Vsebuje vgrajen pregledovalnik zapisa, slovar, »trenerja« za 

izboljšanje hitrosti tipkanja in med drugim tudi možnost, da nam računalnik na 

glas prebere besedilo in sproti popravlja napake.  

 Na spletni strani http://www.livebinders.com/ je na voljo virtualna mapa, kamor 

lahko shranjujemo vse digitalno shranjene informacije, ki jih potrebujemo.  

 MathType (http://www.dessci.com/en/products/MathType/) je program, ki 

omogoča prepoznavo matematičnih znakov, kot so enačbe, ulomki itd., preko 

ročnega zapisa. Uporabnik lahko z enačbami nato operira preko računalnika. 

Mogoče je tudi kopirati enačbe iz drugih virov in jih nato nadaljnje obdelati 

(http://www.ldonline.org/techexpert/What_technologies_can_help_a_high_sch

ool_student_with_dysgraphia_in_science_and_math_classes%3F). 

 Dragon Dictation je program za prepoznavo govora, ki se uporablja na novih 

pametnih telefonih in tabličnih računalnikih. Je zelo natančen in lahko olajša 

pisanje sporočil in beležk, ki si jih shranjujemo v telefon ali tablični računalnik. 

Morda ni tako primeren za naš prostor, ker je specializiran za izdelke Apple, ki 

pri nas niso tako razširjeni (Hatton in Hatton). 

 Typ-o je še en program, namenjen tabličnim računalnikom in telefonom. 

Omogoča hitro in natančno popravljanje napak pri pisanju in si zapomni 

pogoste napake ter tako hitro prepozna še tako skrite napake v zapisu. Tako 

kot Dragon Dictation je tudi ta program namenjen izdelkom Apple in zato pri 

nas trenutno še ni tako uporaben (prav tam). 

http://www.livebinders.com/
http://www.dessci.com/en/products/MathType/
http://www.ldonline.org/techexpert/What_technologies_can_help_a_high_school_student_with_dysgraphia_in_science_and_math_classes%3F
http://www.ldonline.org/techexpert/What_technologies_can_help_a_high_school_student_with_dysgraphia_in_science_and_math_classes%3F
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 Spletni opomniki so programska oprema, ki omogoča pošiljanje opomnikov 

preko elektronske pošte. Uporabnik nastavi opomnik na določen čas in si tako 

zagotovi opozorilo, tudi če sam na to pozabi.  

 Neke vrste opomniki, ki delujejo nekako tako kot lepljivi listki, so tudi nalepke. 

Uporabnik si jih lahko vstavi na svoje namizje in jim spreminja barvo, obliko 

črk, lahko pa tudi nastavi alarm. Ti opomniki so sicer sestavni del Windowsov 

7, uporabnik pa jih lahko prenese tudi z različnih spletnih mest. 

 Audacity (http://audacity.sourceforge.net/?lang=sl) je program za snemanje 

zvokov, ki omogoča, da uporabnik posname karkoli in to tudi obdela. Vsi 

podatki se shranijo v obliki mp 3 in so tako primerni tudi za nadaljnjo uporabo. 

Uporabnik lahko na primer posname svoje besede med učenjem in si 

posnetek nato predvaja pri ponavljanju snovi (Kavkler, Magajna, Košak 

Babuder, Zemljak, Janželj, Andrejčič idr., 2010). 

V veliko pomoč pa so dijakom lahko tudi miselni vzorci. Lahko jih uporabijo kot 

pomoč pri pripravi zapiskov, za načrtovanje esejev ali predstavitve in ponavljanje za 

teste. Mladostniki z disgrafijo imajo zelo nečitljivo pisavo, zato je priprava miselnih 

vzorcev na roko zanje pogosto otežena, obstaja pa nekaj programov in spletnih 

strani, s pomočjo katerih lahko miselne vzorce oblikujejo na računalniku. Ena od 

spletnih strani, ki jim to omogoča je www.ikonmap.com. Na voljo ima vse, kar dijaki 

potrebujejo, da lahko naredijo uporaben in pregleden miselni vzorec, in omogoča 

izvoz v Word (prav tam). 

Za vse to mladostnik potrebuje računalnik, ki je posameznikom z disgrafijo pogosto 

že sam po sebi v izjemno pomoč. Na spletu pa je še veliko podobnih programov, ki 

mladostnikom z disgrafijo lahko zelo koristijo.  

7.5 SAMOZAGOVORNIŠTVO MLADOSTNIKA 

Potreba po veščinah samozagovorništva je v sekundarnih in terciarnih oblikah 

šolanja nujna. Samozagovorništvo pri mladostnikih z disgrafijo bi lahko definirali kot 

sposobnost prepoznave in zadostitev potrebe glede na primanjkljaje. Kritična 

elementa samozagovorništva pri mladostnikih sta samostojno odločanje/izbira in 

sposobnost za izražanje svojih potreb (Goldhammer in Brinckerhoff , 1993). 

http://audacity.sourceforge.net/?lang=sl
http://www.ikonmap.com/
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Nekaj nasvetov/strategij za uspešen proces oziroma uporabo samozagovorništva pri 

mladostnikih z disgrafijo: 

Mladostniki se morajo zavedati svojih primanjkljajev kot tudi močnih področij. Vedno 

morajo imeti načrt, kako si pomagati v okoliščinah, ko so na preizkušnji njihovi 

primanjkljaji. Vsak je samemu sebi najboljši zagovornik, ker se najbolje pozna (Boyd, 

1997). Mladostniki z disgrafijo torej poznajo svoje primanjkljaje in se zato lahko 

pripravijo na prej omenjene situacije. Glavne značilnosti disgrafije pri mladostnikih so 

težave z izražanjem misli na papir, težave s sintakso in pravopisom 

(http://www.ncld.org/types-learning-disabilities/dysgraphia/what-is-dysgraphia). Prav 

tako pa jih vse življenje spremlja nečitljiva pisava in na splošno velika razlika med 

dejanskimi sposobnostmi in tistim, kar lahko pokažejo pisno (National Center for 

Learning Disabilities, 2006a). Zavedati se morajo tudi težav na področju 

organizacije, saj je to v srednji šoli še toliko bolj pomembno kot v osnovni (Newhall, 

2008a). Najpomembnejši del samozagovorništva pa je način, kako dijak svoje težave 

predstavi tistim, ki mu lahko pomagajo. Ko dijak z disgrafijo pripoveduje o svojih 

potrebah in težavah, je pomembno, da predstavi le najbolj temeljne značilnosti in 

primanjkljaje, ki so pomembni v določeni situaciji, in ne razlaga na dolgo in široko o 

specifičnih in učnih težavah ter vseh podrobnostih. Ko na primer spozna, da ne 

zmore napisati eseja v predvidenem času, zahtevo za podaljšani čas argumentira z 

dejstvom, da ima zaradi disgrafije težave s pravopisom, čitljivo pisavo, generiranjem 

idej in prenašanjem le-teh na papir. Opozoriti mora na to, da bi v podaljšanem času 

delo lahko opravil veliko bolje in bi bil tako bolj produktiven, česar v času, ki ga ima 

trenutno na voljo, ne more doseči (Boyd,1997).  

Obstaja veliko strategij, nasvetov in drugih vrst pomoči, ki so koristni za mladostnike 

z disgrafijo. Gre za strategije za uravnavo izvršilnih funkcij, nasvete za urejanje 

zapiskov, pomožne tehnologije in mnemotehnike, ki ji lahko mladostnik uporabi.  

8. MLADOSTNIK Z DISGRAFIJO V ZUNAJ ŠOLSKEM OKOLJU – 

PROGRAMI POMOČI 

Za mladostnike z disgrafijo in druge dijake s specifičnimi učnimi težavami lahko veliko 

naredimo tudi zunaj šolskega časa in prostora. Obstajajo številne strategije, metode 

http://www.ncld.org/types-learning-disabilities/dysgraphia/what-is-dysgraphia
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in nasveti, ki mladostnikom omogočajo uspešno ali uspešnejše šolanje. Opisali bomo 

dva programa ali možnosti za sodelovanje mladostnikov z disgrafijo pri organizirani 

pomoči za njihovi šibki področji, kot sta pisanje in krepitev socialnih spretnosti. 

PROGRAMI ZA IZBOLJŠANJE PISMENOSTI ZA MLADOSTNIKE V 

ZUNAJŠOLSKEM ČASU 

 

Take programe pogosto pripravijo s pomočjo krajevnih skupnosti in so namenjeni 

izboljšanju učne uspešnosti mladostnikov, ki so v šoli neuspešni.  

Ker se mladostniki sami od sebe redko odločajo za tovrstne programe, jih vanje 

pogosto usmerijo učitelji ali starši. Velik poudarek je tudi na socialni vključenosti 

mladostnikov, saj lahko to zelo pozitivno vpliva na njihov razvoj in počutje. Ker imajo 

mladostniki z disgrafijo težave s pisanjem, včasih pa še večje težave s socialnimi 

spretnostmi, tako kot veliko mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami, je to res 

dobra priložnost, da tovrstne spretnosti razvijajo v drugačnem okolju (Moje in 

Tysvaer, 2009). 

VKLJUČEVANJE DRUŽINE IN SKUPNOSTI V ZUNAJŠOLSKE IN POLETNE 

PROGRAME 

 

Družina sama lahko naredi veliko s pozitivno spodbude in motivacijo na področju 

pisanja. Raziskave so pokazale, da so mladostniki, ki so bili doma motivirani in so 

imeli veliko spodbud na področju branja, pisanja …, naslednje leto dosegli višje 

ocene kot tisti, ki doma take podpore niso imeli. Skupnost ima pri tem še večjo moč. 

Na voljo ima veliko virov, ki lahko pripomorejo k uspešnemu poletnemu ali 

zunajšolskemu programu. Nekateri od teh virov so: knjižnice, muzeji, strokovnjaki, 

posebni gosti, druge šole ali fakultete … Vse te ustanove ali posamezniki lahko 

povečajo zanimanje za udeležbo na poletnih ali zunajšolskih programih (National 

Summer Learning Association, 2007). 

V tem poglavju smo opozorili na to, da obstajajo tudi zunajšolski programi, ki lahko 

mladostnikom z disgrafijo pomagajo spopadati se s primanjkljaji na šolskem in 

socialnem področju in jih premagovati. 
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9. ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem se osredotočil na mladostnike z disgrafijo in na to, kakšne so 

njihove značilnosti, kako se kažejo in kakšno pomoč potrebujejo. Zanimale so me 

razlike med mlajšimi osebami z disgrafijo in mladostniki. Opazil sem, da so, glede 

samega primanjkljaja, razlike majhne in da so glavne značilnosti precej podobne. Na 

delovanje mladostnikov z disgrafijo precej pomembno vplivajo izvršilne funkcije. 

Najbolj ovirane so zmožnosti organizacije, načrtovanja in metakognicije. V povezavi s 

pisanjem to pripelje do kompleksnejših težav. Večje razlike v primerjavi z vrstniki pa 

povzročajo tudi drugi dejavniki, kot so zahteve šole, okolja in neuspehi, ki se v letih 

šolanja kopičijo. Primarno področje neuspeha je še naprej proces pisanja, ki pa v 

srednji šoli postane kompleksnejši in močno povezan ter odvisen od izvršilnih funkcij, 

kot sta organizacija in načrtovanje pisanja, in ne več zgolj sam mehanski del pisanja, 

ki pa je tudi v srednji šoli lahko še kar zelo okrnjen. Velik del težav predstavljajo tudi 

čustvene težave, ki so pogojene z vrsto let neuspeha na šolskem in drugih področjih 

v življenju. Obstaja veliko strategij in načinov pomoči mladostnikom z disgrafijo. 

Prilagoditve so pogosto podobne oblikam za pomoč dijakom z disleksijo in 

dispraksijo.   

Obseg pomoči je lahko zelo velik. V šolskem okolju se začne pri učitelju. Kot sem 

ugotovil med preučevanjem literature, lahko učitelj mladostnikom zelo veliko pomaga 

in ima na voljo številne strategije, prilagoditve in nasvete za pomoč, kljub temu pa je 

pomoč specialnega pedagoga vseeno dobrodošla. Prav svetovalni delavec, ki je po 

navadi specialni pedagog, ima na voljo več in bolj usmerjene strategije ter metode, s 

katerimi okrepi mladostnika. Z njihovo pomočjo naj bi se bil mladostnik z disgrafijo 

sposoben bolj samostojno spopasti s primanjkljaji in jih obiti. Pomoč pa ne obstaja 

samo v šoli, temveč je na voljo tudi v zunajšolskem času in prostoru. Obstajajo 

namreč različni programi pomoči, ki spodbujajo razvoj šolskih veščin in dijake učijo 

socialnih spretnosti.  

Spoznal sem tudi, da si lahko mladostnik z disgrafijo v veliki meri pomaga sam, če ga 

kdo pravilno usmeri. Obstaja veliko koristnih nasvetov in strategij za izboljšanje 

izvršilnih funkcij v vsakdanjem življenju. Našel sem veliko strategij in mnemotehnik, ki 

mladostnikom pomagajo pri pisanju esejev, testov itd. Morda je najpomembnejša in 
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vedno bolj uporabna podporna tehnologija, ki jo imajo na voljo mladostniki z 

disgrafijo. Na voljo je veliko programov in različnih pripomočkov, s katerimi lahko 

mladostniki delno kompenzirajo svoje težave. Zelo pomemben del samopomoči pa je 

zavedanje o težavi in izkoriščanje pravil samozagovorništva. V srednji šoli postane 

samozagovorništvo zelo pomemben dejavnik, ki soodloča o uspešnosti mladostnika. 

Področje disgrafije in mladostništva je pri nas precej slabo raziskano, podobno pa 

velja za celotno področje specifičnih učnih težav pri mladostnikih in odraslih, saj je na 

sploh precej slabše raziskano od tovrstnih težav pri otrocih. V primerjavi z disleksijo 

je disgrafija še toliko slabše zastopana, enako velja za čas mladostništva. Razlog za 

to je najbrž tudi v pomanjkanju strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem 

mladostništva in disgrafije. 
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