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VII. OTROCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH 
UČENJA 

 
Opredelitev 
 
Kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja usmerjamo otroke s težjo 
obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali 
razlik v delovanju centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim 
intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu 
in/ali računanju. Pojavljajo se tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, 
pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali 
emocionalnega dozorevanja. Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje 
besednih in nebesednih informacij, ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin 
ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. So notranje narave in niso primarno 
pogojeni z neustreznim poučevanjem in drugimi okoljskimi dejavniki, vidnimi, slušnimi 
ali motoričnimi okvarami, nevrološkimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju ter 
vedenjskimi in čustvenimi težavami ali motnjami, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z 
njimi. 

Kriteriji za opredelitev primanjkljajev na posameznih področjih učenja 

Za identifikacijo otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je potrebno 
izpolnjevanje vseh kriterijev 

1. kriterij pomeni dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi 
pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na 
naslednjih področjih učenja, in sicer branja, pisanja, računanja in pravopisa. 

2. kriterij so obsežne, izrazite težave (pervazivne) na enem ali več izmed štirih 
področij šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), ki vztrajajo in so 
izražene do te mere, da otroku izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja. 

3. kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih 
kognitivnih in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja 
učnih zahtev) in/ali motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij). 

4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so 
pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, 
koordinacija, časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij itd. 

5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge duševne 
in nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in jezikovno 
različnost ter psihosocialno neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje kot 
glavne povzročitelje primanjkljajev na posameznih področjih učenja, čeprav se 
lahko pojavljajo tudi skupaj z njimi. 
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Skupina motenj je heterogena in vključuje specifične motnje branja (disleksijo), 
pravopisne težave (disortografijo), specifične motnje računanja (specifične 
aritmetične učne težave in diskalkulijo), motnje pisanja (npr. disgrafijo) in 
primanjkljaje na področju praktičnih ter socialnih veščin (neverbalne motnje učenja in 
dispraksija). 

Primanjkljaje na posameznih področjih učenja opredeljujejo otrokova močna 
področja in primanjkljaji. Otrok s primanjkljaji ima na nekaterih področjih učenja 
(branje, pisanje, računanje, pravopis) izrazito nižje izobraževalne dosežke, kot bi jih 
pričakovali glede na starost, razred, sociokulturno okolje in raven intelektualnih 
sposobnosti. Pri opredelitvi je ključno vztrajanje primanjkljajev kljub vsaj 
šestmesečnem izvajanju prvih treh korakov modela odziv na obravnavo – v skladu z 
zakonom o osnovni šoli: prilagoditve metod in oblik dela (notranja diferenciacija in 
individualizacija), vključevanje v dopolnilni pouk in v druge oblike individualne in 
skupinske pomoči. 

Za premagovanje primanjkljajev na posameznih področjih učenja in učno 
napredovanje otrok nujno potrebuje empirično dokazano učinkovite oblike 
specialnopedagoške pomoči, psihopedagoške ter druge oblike podpore in pomoči, 
nujen je tudi otrokov trud. 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja se pojavijo v obdobju šolanja, 
vendar pa se izražajo v polni meri šele takrat, ko zahteve presežejo posameznikove, 
na specifičnih področjih omejene zmožnosti (časovno omejeni testi, branje in pisanje 
kompleksnih poročil ob prisotnosti časovnih rokov, velika količina obremenitev). 
Težave vztrajajo, čeprav se v teku razvoja lahko kažejo na različne načine (npr. 
adolescenti z disleksijo usvojijo dekodiranje in število napak se zmanjša, vendar pa 
še vedno berejo počasi in z zavestnim naporom). 

Primanjkljaje na posameznih področjih učenja lahko diagnosticiramo šele po 
začetku formalnega poučevanja veščin pisanja, branja, pravopisa in računanja; 
ugotavljamo jih lahko tudi v kasnejših obdobjih šolanja in življenja, če imamo dokazila 
o zgodnjem začetku. Diagnostično ocenjevanje mora temeljiti na več virih, pri čemer 
posamezni podatki ne zadostujejo. Za diagnozo je potrebna klinična diagnostična 
ocena, ki vključuje sintezo ugotovitev posameznikove zdravstvene, razvojne, šolske 
in družinske zgodovine (anamneze) ter različne formalne in neformalne mere šolskih 
veščin in kognitivnih primanjkljajev. 
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PRILOGA 3 

Utemeljitev in dodatna razlaga kriterijev za opredelitev otrok s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja 

1. kriterij predstavlja dokazano neskladje med strokovno določenimi in 
utemeljenimi pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko 
uspešnostjo na področjih učenja branja, pisanja, računanja in pravopisa. 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) po opredelitvi označujejo 
vztrajne in izrazite specifične težave pri učenju, ki imajo za posledico nižje 
izobraževalne dosežke na posameznih področjih učenja, kot bi jih lahko pričakovali 
glede na starost, razred, sociokulturno okolje in raven intelektualnih sposobnosti. 
Težave so nepričakovane in jih ne moremo razložiti s splošno upočasnjenim 
razvojem ali motnjo v duševnem razvoju, sama definicija za PPPU predpostavlja 
ustrezne, to je povprečne ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti (IQ nad 85). 
Zato je pri PPPU pogosto razhajanje med dejansko učno storilnostjo na področjih 
primanjkljajev in pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti. Kriterij je potrebno 
aplicirati z večjo fleksibilnostjo in v primeru večje intelektualne kompleksnosti, ko 
kažejo rezultati na mejno inteligentnost (IQ med 70 in 85), pri diagnostiki specifičnih 
motenj učenja priporočamo uporabo merskih instrumentov večkomponentne narave 
pri ugotavljanju intelektualnih sposobnosti. Profil intelektualnih sposobnosti (močnih 
in šibkih področij kognitivnega funkcioniranja) je za diagnostično oceno in 
razlikovanje otrok s PPPU od otrok, ki se počasneje učijo (mejne do podpovprečne 
sposobnosti), bolj informativen kot inteligenčni količnik. Za otroke s splošnimi učnimi 
težavami, ki počasneje usvajajo znanja, je značilno učenje po modelu, mehanično 
pomnjenje, medtem ko na področju sklepanja, posploševanja in prenosa znanja niso 
uspešni (ne zmorejo višjih ravni razumevanja in procesiranja tako na besednem kot 
tudi na nebesednem področju). 

Raven učnega funkcioniranja na področju primanjkljajev pri sicer izrazitih PPPU 
je lahko tudi povprečna, če posameznik z dobrimi potenciali to raven dosega z 
različnimi oblikami kompenzacije, trudom in veliko podporo okolja. Pojav izrazite 
motnje je pogoj za upravičenost do prilagoditev in podpore, ne pa nizki dosežki sami 
po sebi, zato posamezniku upravičenosti do njih ne moremo odreči, če z velikim 
trudom in podporo okolja še vedno ustrezno funkcionira. 

2. kriterij so obsežne, izrazite težave (pervazivne) na enem ali več področjih 
šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), ki so izražene do te 
mere, da otroku/mladostniku izrazito otežujejo napredovanje v procesu 
učenja. 

Ključne težave na področju usvajanja in rabe različnih vrst pismenosti pri 
otrocih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
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Primanjkljaji na področju bralne pismenosti 

Branje 

─ Težave s sintezo (spajanjem), analizo (segmentacijo), manipulacijo 
(odstranjevanje, zamenjevanje) glasov, težave pri usvajanju povezav med 
črkami in glasovi – problem bralne točnosti, upoštevanja pravopisnih pravil 

─ Napačno, neustrezno zaznavanje oblike in zaporedja simbolov 
─ Branje z napakami ali počasno branje z naporom, ki vpliva na bralno 

točnost – neavtomatiziranost tehnike branja, težave v prepoznavanju in 
dekodiranju besed (ujemanje med grafemom in fonemom) 

─ Težave s hitrostjo branja, ki se kažejo kot neustrezno, počasno branje ali 
kot problem bralne tekočnosti 

─ Težave bralnega razumevanja na ravni razumevanja povedi, krajših 
sestavkov, daljših sestavkov, razumevanje pragmatičnega jezika 
(prenesenih pomenov, metafor) 

 
Pisanje 

─ Težave na področju ortografskega kodiranja, ki se kažejo kot nepravilno 
črkovanje, neustrezen priklic črke/simbola 

─ Nepravilno zaporedje črk in številk, neustrezno zaporedje navajanja pisnih 
informacij 

─ Težave pisnega izražanja na ravni ustreznega in natančnega uporabljanja 
pravopisnih pravil, slovnice in postavljanja ločil ter jasnost ali organizacija 
zapisanega, ki so posledica težav sočasnega izvajanja in usklajevanja 
kognitivnih veščin 

─ Moten in/ali neustrezen priklic informacij oz. simbolov/črk ob osredinjenosti 
na grafomotorično izvedbo pisanja 

─ Težave s hitrostjo pisanja, ki se kažejo kot počasno pisanje 
─ Težave s tekočnostjo pisanja, ki se kažejo kot neenakomeren tempo 

pisanja  
 

Primanjkljaji na področju matematične pismenosti 

─ Razvoj občutka za števila (sposobnost prepoznavanja pomena in 
razumevanja števil, odnosov med njimi ter njihove raznolike uporabe, 
fleksibilne rabe števil v vseh štirih aritmetičnih operacijah, uporabe in 
razumevanja števil v strategijah štetja in računanja; sposobnost razvoja 
strategij za reševanje kompleksnih matematičnih problemov; merjenje, 
ocenjevanje, prepoznavanje odnosa del –celota itd.) 

─ Razvoj avtomatizacije aritmetičnih dejstev (obvladovanje aritmetičnih 
dejstev)  

─ Razvoj sposobnosti hitrega in tekočega računanja oz. točnosti izvajanja 

in/ali avtomatizacije aritmetičnih postopkov 
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─ Razvoj točnosti matematičnega rezoniranja (Matematično rezoniranje 
otroku omogoča evalvacijo matematične naloge ali problema, izbiro 
strategije reševanja naloge ali problema, oblikovanje logičnih sklepov, opis 
rešitev in prepoznavanje rabe teh rešitev ter refleksijo rešitev naloge ali 
problema in ugotovitev smiselnosti rešitev. Je argument, s katerim 
utemeljuje procese, postopke in domneve z namenom oblikovanja močnih 
konceptualnih osnov in povezav, ki omogočajo otroku procesiranje novih 
informacij.) 

3. kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali 
motenih kognitivnih in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja 
in strukturiranja učnih zahtev) in/ali motenega tempa učenja (hitrost 
predelovanja informacij). 

• Hitrost procesiranja: Nekateri otroci informacij ne predelujejo učinkovito. Hitrost 
predelovanja informacij razlikuje otroke s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja od vrstnikov brez motenj. Učenci s PPPU imajo težave tako v hitrosti kot 
tudi kapaciteti predelovanja vidnih in slušnih informacij. Hitrost poimenovanja je 
drugi ključni primanjkljaj pri disleksiji in vpliva tudi na matematično tekočnost. V 
nasprotju s skupino otrok s splošnimi učnimi težavami otroci s PPPU z možnostjo 
dodatnega časa na številnih področjih šolskih znanj (ne veščin) izkažejo 
zadovoljive dosežke. V okviru običajnih časovnih zahtev tega ne zmorejo. 

• Metakognicija je razmišljanje o razmišljanju in vključuje poznavanje lastnih 
kognitivnih procesov in razumevanje produktov, ki so povezani s temi procesi. 
Metakognicija vključuje tudi znanje o odnosu med nalogo in strategijo, pa tudi 
kdaj, kje in zakaj uporabljamo to strategijo. Otroci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja kažejo neustrezno metakognitivno zavedanje in manj pogosto 
uporabljajo za nalogo ustrezne metakognitivne strategije. Za premagovanje 
primanjkljajev nujno potrebujejo učenje in pomoč na področju metakognitivnih 
strategij. 

4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so 
pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, 
koordinacija, časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij itd. 

Čeprav otroci in mladostniki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja po 
definiciji nimajo zaostankov ali motenj v intelektualnem razvoju, imajo lahko 
kognitivne primanjkljaje (motnje v predelovanju informacij) na področjih, kot so: 
• zaznavanje: pojavijo se težave pri zaznavanju, prepoznavanju, razlikovanju ali 

interpretiranju zaznav, posebno vidnih in slušnih dražljajev; 
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• pozornost: problemi pozornosti lahko vključujejo težave pri selekciji in 
osredinjanju pozornosti na najbolj relevantne dražljaje, kar spada med ključne 
sestavine učenja; 

• spomin: otroci imajo lahko težave na področju pomnjenja, še posebej delovnega 
pomnjenja (sposobnosti hkratnega začasnega shranjevanja in manipuliranja 
informacij), ki je potrebno za izvajanje vsakodnevnih kognitivnih nalog. 
Primanjkljaje v delovnem pomnjenju mnogi avtorji povezujejo z motnjami branja, 
matematike in pisnega jezika. Zmožnost delovnega spomina je dober napovednik 
učenčeve sposobnosti priklicati informacijo, kar je pomembno za učinkovito 
učenje; 

• jezik: pri nekaterih otrocih s PPPU se pojavlja zaostanek v govorno-jezikovnem 
razvoju in neustrezna raba jezika. Učenci imajo lahko težave na področju 
fonologije, semantike, sintakse, morfologije in pragmatike, jezikovni problemi 
lahko zelo neugodno vplivajo na učenje; 

• socialno področje: nekateri otroci imajo primanjkljaje na področju socialne 
kompetentnosti, ki se nakazujejo v obliki težav na področju socialnih veščin. Ti 
primanjkljaji lahko vplivajo na učenčevo socialno in šolsko delovanje. Primanjkljaji 
na socialnem področju lahko povečajo možnost potencialno neugodnih posledic, 
kot je npr. opuščanje šolanja. 

V okviru diagnostičnega ocenjevanja je treba zbrati dokaze o vzorcu močnih in šibkih 
psiholoških procesov, ki vplivajo na učenje in pomagajo razložiti, zakaj prihaja do 
težav pri učenju in kako. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so 
heterogena skupina in kažejo različne vzorce močnih in šibkih področij. Zato 
raziskovalci priporočajo vključitev ugotavljanja sposobnosti kognitivnega procesiranja 
v diagnostično ocenjevanje PPPU in iskanje povezav med šibkostmi v kognitivnem 
procesiranju in šolskimi dosežki. Raziskave so pokazale, da so intervencije za branje 
bolj učinkovite, če pri razvoju intervencije upoštevamo informacije o zmožnostih 
kognitivnega procesiranja. 

 
Najpogostejše oblike primanjkljajev na posameznih področjih učenja 

Primanjkljaje pri učenju matematike delimo na specifične aritmetične učne 
težave (izrazite težave na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 
ali vidno-prostorskih sposobnosti, ki vplivajo na točnost in hitrost računanja) ter 
diskalkulijo (izrazite težave na vseh področjih od občutka za števila, priklica dejstev 
in postopkov do matematičnega rezoniranja). 

 
Disleksija se pri začetnih bralcih najpogosteje kaže s težavami fonološkega in 

fonemskega zavedanja. Tako za mlajše kot starejše bralce so značilne težave na 
področju avtomatizacije branja ter bralnega razumevanja. Težave imajo z 
upoštevanjem pravopisnih pravil in s hitrostjo branja kot tudi z ortografskim 
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kodiranjem, z zaporedji, delovnim spominom, hitrostjo pisanja in pisnega izražanja. 
Ob težavah vizualnega prostorskega zaznavanja in procesiranja simbolov so 
značilne tudi težave na področju časovne in prostorske orientacije. 

 
Disgrafija je specifična motnja pisanja, za katero so značilne težave vizualnega 

prostorskega zaznavanja in procesiranja simbolov, težave s hitrostjo in tekočnostjo 
pisanja, težave z ortografskim kodiranjem, finomotoričnimi/grafomotoričnimi 
spretnostmi ter vidno motorično koordinacijo. Pogosto je ena izmed značilnosti pri 
dispraksiji (motorični koordinacijski motnji) in neverbalnih specifičnih učnih težavah. 

 
Neverbalne specifične učne težave so motnje na neverbalnih področjih 

otrokovega delovanja, za katere so značilne težave vizualnega prostorskega 
zaznavanja in procesiranja simbolov, psihomotorične koordinacije ter prostorskega in 
časovnega zaznavanja. Na šolskih področjih so pogosti primanjkljaji v matematičnem 
rezoniranju in računanju, bralnem razumevanju (zaradi težav z razumevanjem 
pragmatičnega jezika) ter primanjkljaji specifičnih vidikov pisnega jezika in pisanja). 

5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju in druge 
duševne in nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in 
jezikovno različnost ter psihosocialno neugodne okoliščine in neustrezno 
poučevanje kot glavne povzročitelje primanjkljajev na posameznih 
področjih učenja, čeprav se lahko pojavljajo tudi skupaj z njimi. 

Sočasno pojavljanje težav (komorbidnost) 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja se pogosto pojavljajo skupaj z 
nevrološkimi razvojnimi motnjami (ADHD, ADD, motnje komunikacije, razvojna 
motnja koordinacije, motnje avtističnega spektra) in drugimi duševnimi motnjami 
(anksioznost, depresivne in bipolarne motnje). 

Pojavljata se predvsem dva profila komorbidnosti: sočasno pojavljanje PPPU in 
motenj pozornosti s hiperaktivnostjo ter sočasno pojavljanje disleksije s specifično 
jezikovno motnjo (specifičnim govorno-jezikovnim primanjkljajem). Sočasno 
pojavljanje ADHD in PPPU pomembno poveča tveganje za slabše delovanje na 
kognitivnem in šolskem področju. Disleksijo pogosto spremljajo tudi specifični 
primanjkljaji na področju matematike, opažajo pa tudi sočasno pojavljanje disleksije 
in specifične razvojne koordinacijske motnje (dispraksije). 

Sočasno pojavljanje motenj lahko zelo oteži diferencialno diagnostično 
ocenjevanje, saj vsaka izmed motenj neodvisno vpliva na funkcioniranje in ovira 
prilagajanje v vsakodnevnih in šolskih okoliščinah. 
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