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POGLED OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI NA PROCES NJIHOVEGA 

LASTNEGA ŠOLANJA 

 

Povzetek 

 

Doktorska disertacija preučuje pogled otrok s posebnimi potrebami na proces 

njihovega lastnega šolanja. Osrednje teme raziskave se nanašajo na ocene ali mnenja 

učencev s posebnimi potrebami in njihovih staršev o postopku usmerjanja ter učni in 

dodatni strokovni pomoči, pa tudi na ocene ali mnenja učencev s posebnimi 

potrebami, njihovih staršev in vrstnikov o socialni vključenosti v razredno sredino in 

šolo. V teoretičnem delu predstavimo koncept in teoretična izhodišča inkluzije ter 

njeno uresničevanje v šolskem okolju. Prav tako osvetlimo nekatere dileme pri 

opredeljevanju učencev s posebnimi potrebami v terminološkem smislu kot tudi v 

smislu diagnosticiranja, etiketiranja in usmerjanja. Osredotočimo se na socialne 

spretnosti in socialno vključenost učencev s posebnimi potrebami, na udeleženost 

učencev in njihovih staršev v procesih diagnosticiranja, načrtovanja in izvajanja 

pomoči ter na dejavnosti, ki spodbujajo proces opolnomočenja učencev s posebnimi 

potrebami.  

Osnovni cilj doktorske disertacije je bil raziskati položaj učencev s posebnimi 

potrebami v procesu inkluzivnega šolanja in ugotoviti, kako ter v kolikšni meri so 

učenci s posebnimi potrebami in njihovi starši vključeni v postopke diagnosticiranja in 

načrtovanja strokovne pomoči ter kako ocenjujejo učinkovitost pomoči. Raziskovanje 

je bilo usmerjeno tudi v socialno vključenost učencev s posebnimi potrebami v 

razredno in šolsko okolje. V vzorec smo zajeli 249 učencev s posebnimi potrebami od 

5. do 9. razreda iz 20. osnovnih šol v različnih slovenskih regijah, 225 staršev otrok s 

posebnimi potrebami ter 6 vrstnikov učencev s posebnimi potrebami. Podatke smo 

zbrali s pomočjo anketnih vprašalnikov, oblikovanih posebej za namen raziskave, ter 

delno strukturiranega intervjuja s fokusno skupino vrstnikov učencev s posebnimi 

potrebami. Skladno z namenom raziskave in oblikovanimi raziskovalnimi vprašanji 

smo v procesu pridobivanja in analiziranja podatkov uporabili predvsem kvantitativne 

metode raziskovanja. 

Glavni rezultati raziskave kažejo, da so učenci s posebnimi potrebami in njihovi 

starši v veliki meri vključeni v postopke usmerjanja in načrtovanja pomoči ter 

prilagoditev pri pouku, vendar to ni redna praksa v vseh komisijah za usmerjanje in v 



vseh šolah. Hkrati so učenci v te postopke vključeni v manjši meri kot starši. Učenci s 

posebnimi potrebami so po lastnem mnenju in mnenju njihovih staršev večinoma 

dobro vključeni v razredno sredino, vendar se kažejo razlike v socialni vključenosti 

med različnimi skupinami učencev s posebnimi potrebami.  

Na podlagi ugotovitev raziskave sklepamo, da je treba v slovenskem prostoru 

posvečati nadaljnjo pozornost za razvoj inkluzivne kulture v šolah, to je enakovredne 

udeleženosti učencev, staršev, učiteljev in drugih strokovnjakov v iskanju učinkovitih 

strategij pomoči učencem s posebnimi potrebami, ob tem pa tudi vsem učencem.  

 

Ključne besede: učenci s posebnimi potrebami, usmerjanje, dodatna strokovna 

pomoč, socialna vključenost, opolnomočenje, etika udeleženosti, diagnosticiranje.  

 

 

  



THE VIEW OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS ABOUT THE PROCESS OF 

THEIR OWN SCHOOLING  

 

Abstract 

 

In this PhD thesis we examine the view of children with special needs about the 

process of their own schooling. The main subjects of the research refer to evaluations 

and opinions of children with special needs and their parents about the procedure of 

guidance, about their learning help and additional expert help, as well as to 

evaluations and opinions of children with special needs, their parents and their mates 

about their social inclusion in their school class and their school. In the theoretical part 

we explicate the concept and theoretical foundations of inclusion and its 

implementation in school environment. Further we elucidate specific dilemmas in 

defining children with special needs, both in view of terminology as well as in the 

domains of diagnosing, labelling and guidance. We focus on social skills and social 

inclusion of children with special needs, on participation of children and their parents in 

the procedures of diagnosing, planning and implementing help, as well as on activities 

that stimulate the process of empowerment of children with special needs. 

The main aims of this work were to investigate the position of children with special 

needs in the process of inclusive schooling, and to ascertain in what ways and how 

much children with special needs and their parents are involved in the procedures of 

diagnosing and planning expert help, as well as how they evaluate its effectiveness. 

The research also looked into social inclusion of children with special needs in their 

class and school environment. We took the sample of 249 children with special needs 

attending 5th to 9th grade at 20 primary schools in different Slovene regions; 225 

parents of the children with special needs; and 6 mates of children with special needs. 

The data were gathered with the use of questionnaires formulated for the research, 

and a partly structured interview with the focus group of mates of children with special 

needs. In the process of gathering and analysing information and in accordance with 

the aim of the research and the research questions, quantitative research methods 

were primarily employed.  

The overall results of the research show that children with special needs and their 

parents are largely included in the procedures of guidance, planning help and 

adaptations in schoolwork, although this is not a regular practice of all commissions for 



guidance and in all schools. Further, children with special needs are included in these 

procedures to a lesser degree than their parents. Children with special needs mainly 

believe that they are well integrated into their class environment, and their parents 

think in a similar way. However, differences in social inclusion are perceptible between 

different groups of children with special needs. 

On the basis of findings of the research we can conclude that in Slovenia, we have 

to devote further attention to the development of inclusive culture in schools, that is to 

say, equal participation of children, parents, teachers and other experts in the search 

for efficient strategies of helping children with special needs and, along with it, all 

schoolchildren in general. 

 

Key Words: children with special needs, guidance, additional expert help, social 

inclusion, empowerment, ethics of participation, diagnosing.  
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1  UVOD 

 

 

V zadnjih dvajsetih letih smo tako v svetu kot pri nas priča pospešenemu 

prizadevanju za vključevanje otrok s posebnimi potrebami1 v redni vzgojno-izobraževalni 

proces. Njihovo vključevanje v redne šole pa ne zagotavlja tudi njihove dejanske 

socialne vključenosti, čeprav je slednja močan varovalni dejavnik pri spoprijemanju z 

učnimi, čustvenimi in drugimi težavami. Viola (2008) pravi, da zgolj fizično vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami v razred ne zagotavlja zadovoljevanja čustvenih potreb in 

socialne sprejetosti. Pogosto lahko skupen prostor na otroke s posebnimi potrebami 

deluje stresno in lahko postanejo žrtve zasmehovanja sovrstnikov. Po drugi strani pa 

lahko pravilno izvedena inkluzija pozitivno učinkuje na socialne in čustvene potrebe 

otrok s posebnimi potrebami oziroma vseh otrok v razredu.  

Uvajanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja zahteva, da se bolj upošteva glas otrok s 

posebnimi potrebami, ki se želijo šolati v rednih šolah (Jones, 2005). Lastne izkušnje pri 

delu z otroki s posebnimi potrebami in njihova mnenja o procesu lastnega šolanja, ki mi 

jih posredujejo v času individualne specialno-pedagoške obravnave, pogosto govorijo o 

tem, da je  diagnosticiranje v postopku usmerjanja opravljeno v zelo kratkem času, bolj 

ali manj rutinsko. Otroci nimajo dovolj možnosti, da spregovorijo o sebi, o svojih 

potencialih, ovirah in perspektivah, čeprav so to pomembne informacije, ki nam 

pomagajo bolje razumeti otroka s posebnimi potrebami in nam služijo tako za 

oblikovanje strokovnega mnenja kot za načrtovanje strokovne pomoči. Za uspešno 

inkluzijo je pomembno, da razvijemo partnerski odnos med otrokom, starši in šolo, kar 

lahko dosežemo le z večjo udeleženostjo otrok in staršev v procesih odločanja in 

načrtovanja. Na načelni ravni je takšen partnerski odnos zelo zaželen in pogosto 

                                                 
1
 Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 58/2011) so otroci s posebnimi potrebami 

otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, otroci z motnjami vedenja in osebnosti ter otroci z avtističnimi motnjami, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe 

vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.  
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omenjan, medtem ko je v praksi včasih težko izvedljiv ali celo zanemarjen. Storilnostno 

naravnana šola, kakršna je slovenska, ne namenja prostora in časa, da bi prisluhnila 

otrokom s posebnimi potrebami in njihovemu dojemanju procesa lastnega šolanja. 

Zanima jo, ali ti otroci usvajajo izobraževalne cilje, manj pa je pozorna na njihovo 

počutje in sprejetost v razredu in šoli ter na to, ali imajo dovolj podpore s strani staršev, 

vrstnikov in strokovnih delavcev šole, ali so udeleženi v procesih odločanja in 

načrtovanja lastne prihodnosti. Enako si ne vzame časa za skupno evalvacijo realizirane 

pomoči, ki je je bil otrok deležen. Učinkovitost pomoči pogosto ocenjuje skozi otrokove 

učne dosežke (doseganje standardov znanja, ocene, učni uspeh), redkeje pa je poleg 

omenjenih dosežkov pozorna tudi na čustveno in socialno področje. Bregar Golobič 

(2013) opozarja, da je v slovenskih in tudi drugih šolah še vedno najbolj običajno, da se 

učitelji in starši o otroku pogovarjajo sami med seboj. Z otrokom se pogovarjajo vsak 

zase, le izjemoma tudi skupaj (učitelj, starš, otrok), pa še to najpogosteje, ko gre za 

prekrške v otrokovem vedenju. Avtorica nadalje pravi, da vključevanje otroka kot 

enakovrednega sogovornika v pogovor odraslih, kadar teče beseda o njem, njegovem 

življenju in problemih v šoli, za slovenske učitelje in tudi svetovalne delavce pomeni 

nekaj novega in neobičajnega. 

Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja je pomemben vir 

informacij za boljše poznavanje in razumevanje otrok ter njihovih strategij spoprijemanja 

z različnimi situacijami, za oceno učinkov strokovne pomoči in drugih intervencij ter za 

načrtovanje le-teh v prihodnje. In nenazadnje Scott-Bauman (1996) opozarja, da je 

otrokova dobra izkušnja slišanosti in aktivne udeleženosti v procesu sodelovanja z 

odraslimi pomembna tudi za njegov odnos z vrstniki. Ko je v pogovoru z odraslimi 

deležen aktivnega poslušanja in spoštljivega odzivanja, to pomembno sposobnost 

razvija tudi pri sebi in jo uporablja naprej ne le v odnosu z odraslimi, temveč tudi z 

vrstniki.    

Naša raziskava je bila usmerjena k temu, da bi slišali glas otrok s posebnimi 

potrebami o tem, kako doživljajo proces lastnega šolanja, kako so vključeni v postopke 

diagnosticiranja in načrtovanja strokovne ter učne pomoči in kako v razredno ter šolsko 

okolje. Zanimalo nas tudi, kakšne oblike pomoči predlagajo otroci sami. Poleg tega pa 

smo želeli vključiti pogled staršev na postopke diagnosticiranja in načrtovanja učne ter 
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dodatne strokovne pomoči njihovim otrokom, pa tudi pogled staršev na lasten ter 

otrokov položaj v razredni in šolski sredini.   

 

Tabela 1: Shematski prikaz teoretičnega dela raziskave 

Koncept inkluzije Teoretična izhodišča inkluzije 

Inkluzivno naravnano šolsko okolje 

Uresničevanje inkluzivne vzgoje in izobraževanja ter 
njuna učinkovitost 

Otroci s posebnimi potrebami Dileme pri opredeljevanju otrok s posebnimi potrebami 

Samozaznavanje, samoocenjevanje in 
samopredstavitev otrok s posebnimi potrebami 

Pogledi in stališča učiteljev do otrok s posebnimi 
potrebami 

Socialno učenje in prosocialno 
vedenje ter socialne spretnosti 
otrok s posebnimi potrebami 
 

Teorija socialnega učenja 

Socialne spretnosti in prosocialno vedenje 

Socialne spretnosti in socialna vključenost otrok s 
posebnimi potrebami 

Vloga otrok in njihovih staršev v 
procesih izvajanja pomoči 

Udeleženost otrok s posebnimi potrebami v procesih 
izvajanja pomoči 

Udeleženost staršev otrok s posebnimi potrebami v 
procesih izvajanja pomoči 

Etika udeleženosti in 
opolnomočenje otrok s 
posebnimi potrebami 
 

Poti opolnomočenja: 

 poslušati in slišati otrokov glas  

 skrb za celoten razred  

 pomoč otrokom pri izvajanju socialnih spretnosti 

 

V prvem poglavju opišemo koncept inkluzije in njena teoretična izhodišča. 

Spregovorimo o inkluzivni naravnanosti šol in opredelimo dejavnike, ki prispevajo k 

učinkovitosti inkluzivne vzgoje in izobraževanja. 

V drugem poglavju spregovorimo o dilemah pri opredeljevanju otrok s posebnimi 

potrebami, tako v terminološkem smislu kot tudi v smislu diagnosticiranja, etiketiranja in 

usmerjanja. Zajamemo tudi samozaznavanje in samoocenjevanje ter samopredstavitev 

otrok s posebnimi potrebami in poglede ter stališča učiteljev do inkluzije otrok s 

posebnimi potrebami.  

Tretje poglavje se osredotoča na socialno učenje in socialno vključenost otrok s 

posebnimi potrebami. Znotraj te teme opišemo teorijo socialnega učenja, opredelimo 

socialne spretnosti in prosocialno vedenje ter socialne spretnosti in socialno vključenost 

nekaterih skupin otrok s posebnimi potrebami.  



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

4 

 

V četrtem poglavju orišemo vlogo otrok s posebnimi potrebami in njihovih staršev v 

procesih izvajanja pomoči. Navedemo nekaj primerov dejavnosti, ki vodijo k 

učinkovitemu sodelovanju med otroki in šolo ter starši in šolo, prav tako pa nekaj možnih 

ovir za tovrstno sodelovanje. 

Peto poglavje govori o etiki udeleženosti in o dejavnostih, ki vzpodbujajo proces  

opolnomočenja otrok s posebnimi potrebami, saj je prav ta proces povezan z otrokovo 

vlogo v razrednem in šolskem okolju ter z izražanjem lastnega pogleda na proces 

šolanja. 
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2  TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

2.1  KONCEPT INKLUZIJE 

 

»Inkluzija pomeni sotočje številnih 

miselnih smeri – socialnih, političnih 

in vzgojno-izobraževalnih.« 

(Thomas, Vaughan, 2005: 1) 

 

Gibanje za inkluzivnost prihaja iz različnih področij, kot so človekove in otrokove 

pravice ter s tem povezane zahteve po prepovedi diskriminacije. V nekaterih državah so 

najodločilnejšo vlogo pri uresničevanju inkluzivnosti odigrala aktivistična gibanja 

hendikepiranih. Eden od vplivnejših dejavnikov na to gibanje je zahteva po večji socialni 

pravičnosti, saj predpostavlja stalno presojanje ukrepov in postopkov v celotni 

večplastnosti dogajanja. Poleg tega pa na uresničevanje ideje inkluzije v posameznih 

državah močno vplivajo politične razmere, ki pogojujejo možnost njenega 

(ne)uresničevanja (Lesar, 2009a).  

Na razvoj inkluzivnega izobraževanja je pomembno vplivalo nekaj ključnih 

mednarodnih dokumentov: Konvencija o otrokovih pravicah OZN (1989), Salamanška 

izjava (The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs 

Education, 1994), Unescova deklaracija Vključevanje vseh otrok (World Conference on 

Special Needs Education, 1994), Deklaracija Svetovnega vzgojno-izobraževalnega 

foruma Izobraževanje za vse (World Declaration on Education for All, 2000) idr. Povzela 

bom le nekaj bistvenih smernic in poudarkov, pomembnih za razvoj inkluzije, ki jih 

najdemo v Salamanški izjavi in Konvenciji o otrokovih pravicah OZN.  

 Vsak otrok ima temeljno pravico do šolanja in dobiti mora možnost, da dosega in 

ohranja zadovoljivo raven znanja. 

 Vsak otrok ima edinstvene značilnosti, zanimanja, zmožnosti in učne potrebe. 
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 Šolski sistemi in vzgojno-izobraževalni programi bi morali biti oblikovani in 

izpopolnjeni tako, da bi upoštevali veliko raznolikost značilnosti in potreb otrok. 

 Otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami morajo imeti dostop do 

rednih šol. Te šole morajo delovati v okviru koncepta »k otroku usmerjene 

pedagogike« z namenom zadovoljevanja otrokovih potreb. 

 Redne šole z inkluzivno naravnanostjo so najbolj učinkovite v smislu boja proti 

diskriminacijski drži, pri oblikovanju sprejemajoče skupnosti, grajenju inkluzivne 

družbe in doseganju izobraževanja za vse. Še več, zagotavljajo učinkovito 

vzgojo in izobraževanje za večino otrok ter izboljšajo zmožnosti, pa tudi 

stroškovno učinkovitost celotnega šolskega sistema.  

 Vse pravice se nanašajo na vse otroke, ne glede na to, od kod prihajajo, in ne 

glede na njihove sposobnosti in razvojne posebnosti. 

 Vsak otrok ima pravico povedati svoje mnenje, ki se mora upoštevati pri vsem, 

kar se nanaša na otroka. 

 Pravica otroka s posebnimi potrebami je, da uživa polno in spodobno življenje v 

okoliščinah, ki zagotavljajo dostojanstvo, zvišujejo samozaupanje in pospešujejo 

otrokovo aktivno sodelovanje v skupnosti. Vsak otrok s posebnimi potrebami 

ima pravico do posebne nege, izobraževanja in rehabilitacije, priprave na 

zaposlitev in možnost rekreacije. Vse to naj bo usmerjeno k temu, da otrok 

doseže najboljšo možno socialno integracijo in individualni razvoj, vključno z 

njegovim osebnim, kulturnim in duhovnim razvojem. 

 Vsak otrok ima pravico do izobrazbe na podlagi enakih možnosti za vse. 

 Vzgoja in izobraževanje morata biti usmerjena v razvoj otrokove osebnosti in 

talenta ter razvoj duševnih in fizičnih sposobnosti do največje možne mere. 

Šolanje naj otroka pripravi na aktivno in odgovorno življenje odraslega, ki bo 

imel spoštovanje do temeljnih človekovih pravic.  

V Unescovih Političnih smernicah glede inkluzije v izobraževanju (Policy Guidelines 

on Inclusion in Education, 2009) lahko preberemo: »Inkluzivno izobraževanje je proces 

krepitve zmogljivosti izobraževalnega sistema, da doseže vse otroke … 'inkluzivni' 

izobraževalni sistem se lahko ustvari le, če postanejo redne šole še bolj inkluzivne – z 

drugimi besedami, če postanejo boljše v izobraževanju vseh otrok v skupnosti«. Koncept 
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inkluzije se v svojem bistvu osredotoča na multidisciplinaren, individualiziran pristop k 

vzgoji in izobraževanju. Inkluzija namreč predvideva, da se bo vsak posameznik v 

socialno okolje vključeval tako in toliko, kot je zmožen in kot želi (Vršnik, 2003). Inkluzija 

pa ni le interdisciplinarno timsko delo strokovnjakov, ki delajo v šolah, in tudi ni zgolj 

druženje otrok z vrstniki, temveč je tudi ustvarjanje novih okolij, ki niso nova le za otroke 

s posebnimi potrebami, temveč za vse udeležence. Inkluzija je torej odpiranje k novemu, 

drugačnemu, je pospeševalnik sprememb in preobrazb – ne le ljudi, temveč tudi okolij. 

Pomembno je, da zajema učence in dijake, mlade ljudi, ki si ne želijo inkluzije le takrat, 

ko so v šolah, temveč si jo želijo vsepovsod in v vseh starostnih obdobjih (Rutar, 2010).     

 

 

2.1.1 TEORETIČNA IZHODIŠČA INKLUZIJE 

 

Teoretično izhodišče inkluzije je holistični pogled na svet, ki upošteva vse otrokove 

potrebe in daje enako vrednost tako izobraževalnemu kot socialnemu in emocionalnemu 

razvoju, pa tudi razvoju osebne in kolektivne odgovornosti vseh udeležencev v 

izobraževalnem sistemu (Schmidt, 2001). Inkluzija izhaja iz sodobnih civilizacijskih norm 

in antropoloških pogledov. Vsak človek je namreč integriteta zase. Vsak ima tudi 

pravico, da je obravnavan enakopravno in z vsemi možnostmi, da sam oblikuje svoje 

življenje v družbi, ne glede na to, ali svoj življenjski cilj lahko doseže ali ne. Podoba 

človeka kot integritete nikomur ne dovoljuje, da bi človeka kot vrednoto klasificiral za 

deficitarnega in defektnega, ker pač ne more zadostiti določenim storilnostnim merilom. 

Če izhajamo iz te predpostavke človeške biti, se nam pokaže nujnost inkluzije v 

izobraževanju. Njen smisel je, da zaupa v razvojni potencial vsakega posameznika 

(Medveš, 2003). Inkluzija ni usmerjena predvsem k anomalijam otrok, k njihovem 

diagnosticiranju in kategoriziranju ter k izboru posebnih oblik pomoči, da bi otrokom 

pomagali k boljšim učnim uspehom in vključitvi v razredni kolektiv, pač pa si prizadeva 

odpraviti anomalije šole, ki danes ne more zadovoljiti potreb različnih otrok. Pri 

pojasnjevanju različnosti otrok pa inkluzija zavrača medicinski model in daje prednost 

socialnemu ali interakcijskemu modelu (Skalar, 2003). Z vidika inkluzivnega 

izobraževanja je treba torej na vse otroke gledati kot na učeče se posameznike z 
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enakimi pravicami, a različnimi potrebami (Peček, Lesar, 2006). Berry (2008) meni, da 

ima inkluzija pozitivne učinke na otroke s posebnimi potrebami in tiste brez njih. 

Raziskave (Boling, 2007; D'Alonzo, Giordano, Cross, 1996) pa kažejo tudi pozitivne 

učinke na učitelje, ki delajo v inkluzivnih šolskih okoljih.  

Šučur (1997) opredeli inkluzijo kot: 

 ne povsem nov, vendar obetajoč koncept; 

 izrazito večpomenski in večdimenzionalen koncept, ki vključuje materialno, 

socialno, politično, kulturno in duhovno-simbolično razsežnost; 

 nasprotje asimilacije kot medija reguliranja odnosov med posameznikom in 

večinsko kulturo, saj inkluzija predpostavlja proces vključevanja v širše 

družbeno okolje ob določeni meri ohranjanja lastne identitete; 

 postmodernističen koncept, ki izhaja iz družbe, zasnovane na konceptu 

človekovih pravic, iz primata mrežastih struktur nasproti hierarhičnim strukturam 

odločanja, iz pravice do besede in pravice, da se v procesih odločanja sliši naš 

glas, iz priznavanja različnosti in zaščite pred stigmo ter iz koncepta socialne 

kohezivnosti, ki podpira individualne razlike ter diferencirane oblike in programe 

sodelovanja. 

Feuser (1998, v Medveš, 2003) razume inkluzijo kot koncept, v katerem je mogoče 

razumeti posameznika v njegovih enkratnih biografskih posebnostih in življenjskih 

situacijah, tako da ostaja subjekt svojega življenja in mu lahko vzgojitelj/učitelj ponudi 

partnerstvo, vodenje v novo znanje in razvoj ter spremljanje življenja in napredovanja pri 

učenju. Vislie (2003) poudarja, da inkluzija ni stanje, temveč proces, s katerim poskuša 

šola odgovoriti na potrebe vseh otrok kot posameznikov. Relevantna je za vse faze in 

vrste šol, saj se učitelji v vsaki šoli srečujejo z otroki z različnimi potrebami in se morajo 

nanje odzivati. Poudarek je na preoblikovanju kurikula tako, da se dotakne vseh otrok 

kot posameznikov. Poudarjena ni le izobraževalna uspešnost šole, temveč tudi vzgojna. 

Booth in Ainscow (2002) pravita, da inkluzivnost vključuje identifikacijo in zmanjševanje 

ovir ter maksimiranje sredstev za podporo pri učenju in participaciji.  

Različni avtorji poudarjajo multidisciplinarnost in povezanost ter sodelovanje vseh 

vključenih v proces vzgoje in izobraževanja. Opara in sodelavci (2010) navajajo, da naj 
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bi vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temeljila na naslednjih ciljih in 

načelih: 

 enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok; 

 ohranjanje ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja; 

 vključevanje staršev v proces vzgoje in izobraževanja; 

 zagotovitev ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalni razvoj posameznega 

otroka; 

 pravočasna usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja; 

 organizacija vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja; 

 celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja; 

 individualiziran pristop; 

 kontinuiranost programov vzgoje in izobraževanja; 

 interdisciplinarnost. 

Norwich (2004) razmišlja o tem, kako bi lahko povečali vključenost otrok z različnimi 

težavami v redne šole, in predlaga štiri konceptualne modele inkluzivnosti: popolna 

neseparatistična inkluzivnost (koncept, v katerem gre za prilagoditev celotni 

raznolikosti potreb otrok v običajnih okoljih, brez kakršnekoli dodatne ali različne 

zakonodaje, kurikula, podpornega sistema, ločevanja razredov ali šol); participacija na 

istem mestu (koncept, v katerem gre za sprejemanje dodatnih ali povsem drugačnih 

sistemov, če ti seveda podpirajo participacijo v redne oblike šolanja); osredotočenost 

na individualne potrebe (koncept, katerega temeljno vprašanje je, kako zadovoljiti 

individualne potrebe, ne pa, kje naj poteka šolanje z namenom zadovoljevanja 

individualnih potreb); izbirna inkluzivnost (koncept, katerega temeljna značilnost je 

prednost staršev in njihovega otroka pri odločanju o tem, kje se bo otrok šolal).    

Dyson in Millward (2000) govorita o več ravneh inkluzije. Inkluzija na krajevni ravni 

je določena skupnost, v kateri skrbijo za sodelovanje vseh svojih otrok v različnih vrstah 

šol. Naslednja raven je inkluzivni razred, v katerem se izobražujejo vsi otroci, ob tem 

pa se upoštevajo njihove potrebe ter inkluzivni kurikul, pri čemer vsi otroci sledijo 

enakemu kurikulu. Nadaljnja raven so inkluzivne izkušnje pri učenju, pri katerih 

sodelujejo vsi otroci z različnimi značilnostmi in se skupaj učijo.  



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

10 

 

Cilj inkluzivnega izobraževanja, kot ga opredeljujejo Unescove Politične smernice 

glede inkluzije v izobraževanju (2009), je širiti dostop do izobraževanja ter spodbujati 

polno sodelovanje in možnost vseh otrok, ki so ranljivi za izključitev, da razvijejo svoj 

potencial.  Rutar (2010) poudarja, da inkluzija oseb s posebnimi potrebami ne more biti 

ločen del institucionalnega delovanja države, ampak jo moramo misliti kot organski 

koncept vsakega resnega razmišljanja o demokraciji, človekovih pravicah, družbeni 

pravičnosti, enakih možnostih, sodobnem hiperkapitalizmu, neoliberalizmu, novih 

oblikah izkoriščanja ljudi idr. Kljub temu pa, kot poudarja Lesar (2009a), večina 

opredelitev inkluzivnega šolanja izpostavlja le hendikepirane otroke in redkeje tudi druge 

deprivilegirane in marginalizirane skupine, pri katerih se vidik izključevanja kaže na bolj 

subtilnih ravneh in se večinoma odraža v pogostih odsotnostih od pouka, slabem učnem 

uspehu, ponavljanju razreda ter dokončnem izpadu iz sistema šolanja. 

OFSTED (Office for Standard in Education, v Lesar, 2009a), ki se zavzema za 

uresničevanje inkluzije pri različnih skupinah otrok in ne le pri otrocih s posebnimi 

potrebami, opredeljuje izobraževalno in socialno inkluzivnost. Izobraževalna 

inkluzivnost naj bi bila proces, prek katerega vsi tisti, ki opredeljujejo vzgojo in 

izobraževanje (šole in okolja, v katerih poteka vseživljenjsko učenje), razvijajo svojo 

kulturo, politiko in prakso tako, da vključujejo vse učeče. Vzgojno-izobraževalne 

inkluzivne institucije so tiste, v katerih so pomembni učenje, uspeh, odnos in dobro 

počutje vseh učečih; zmožne so vzbuditi občutek skupnosti in pripadnosti, pa tudi 

ponuditi nove možnosti otrokom, ki so se morda že kdaj prej soočali s težavami. To pa 

ne pomeni, da vse otroke obravnavajo na isti način, temveč upoštevajo različne 

življenjske izkušnje in potrebe otrok. Socialna inkluzivnost pa izpostavlja problem 

marginaliziranih mladih ljudi, ki se počutijo, da so jim odvzete državljanske pravice. 

Pojem meri na udejanjanje pobud, povezanih z zmanjševanjem kriminala, varnostjo v 

skupnostih, reševanjem najstniških nosečnosti in tudi s številnimi novonastalimi 

iniciativami. 
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2.1.2  INKLUZIVNO NARAVNANO ŠOLSKO OKOLJE 

 

Inkluzivna šola je zamisel pedagogov, katerih profesionalna maksima je, da je 

mogoče organizirati pouk in učenje kot prostor sodelovanja in dialoga, kot prostor, ki 

zagotavlja razvojne možnosti in pomoč vsem otrokom. Inkluzivna šola je torej  šola brez 

izločanja, brez kategorizacije, brez vidnega pojava »specialnopedagoške pomoči«, pa 

vendar mora zagotoviti optimalen razvoj in šolsko napredovanje vsakega otroka posebej 

(Medveš, 2003). Feuser (1998, v Medveš, 2003: 89) pravi: »Za nas pedagoge je 

pomembno, da ni slepih, telesno ali duševno prizadetih, ker takšen pristop sili v to, da 

utemeljujemo diagnostiko in 'kategorizacijo' ljudi na splošnih povprečnih normah 

'prizadetosti' ali 'normalnega razvoja'«. Kategorizacija namreč sili v nekakšne standarde, 

ne da bi pri tem upoštevali specifični individualni razvoj posameznika, njegove namene 

in življenjske situacije. Lesar (2009a) navaja, da je ideja inkluzivnega šolanja 

osredotočena  zlasti na sam sistem rednega šolanja, saj v bistvu predpostavlja njegovo 

prilagodljivost. Če naj jo dosežemo, moramo najprej sprejeti nekatera nesporna dejstva, 

namreč da se otroci med seboj razlikujejo po zmožnostih, etnični pripadnosti, velikosti, 

starosti, spolu, kulturnem ozadju in, v tem kontekstu, po osnovnem znanju. Naslednje 

dejstvo je, da se vsi otroci lahko učijo. Posledica takšnega razmišljanja je potreba po 

spremembi sistema z namenom, da se prilagodi naštetim različnostim otrok. Avtorica  

nadalje poudarja, da je inkluzivno šolanje nikoli dokončan proces, saj naj bi bile šole, ki 

so sprejele inkluzivno naravnanost, pripravljene konstruktivno reagirati na različne ovire, 

s katerimi se v toku šolanja srečujejo njihovi otroci. Ker se ovire pri učenju in participaciji 

v individualnem razvoju spreminjajo, iz leta v leto pa je drugačna tudi struktura otrok v 

posamezni šoli, to pomeni, da je treba iskanju kar najprimernejših načinov dela znotraj 

posameznih razredov in tudi na celotni šoli namenjati pozornost ves čas. Spreminjanje 

in nerutinizirano opravljanje dela je treba torej sprejeti kot stalnico in vzvod poklicnega 

razvoja na individualni in institucionalni ravni. Ključnega pomena v inkluzivni šoli je 

pripravljenost vseh, ki so vključeni v pedagoški proces, na vsakokratni razmislek o tem, 

ali izbrani odzivi na raznolikost otrok ne vodijo do morebitnih izključevalnih učinkov, ali 



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

12 

 

morda o(ne)mogočajo učno in socialno napredovanje posameznega otroka. Skalar 

(2002) navaja nekatere temeljne prvine inkluzivno naravnanih šol. 

 V inkluzivni šoli je pozornost namenjena vsem otrokom in kakovostnim odnosom 

med njimi. Ti odnosi temeljijo na prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni 

strpnosti. Ne prizadevamo si za korekten, strpen odnos do prikrajšanih, 

oškodovanih in kakorkoli drugačnih, pač pa si prizadevamo za kulturo odnosov 

med vsemi otroki.  

 Inkluzivna šola izhaja iz predpostavke, da imajo posebne potrebe vsi otroci, ne 

le nekateri. 

 Vključujoča ali inkluzivna paradigma poudarja nudenje pomoči vsem otrokom, in 

sicer tedaj, ko jo potrebujejo, kolikor jo potrebujejo in kakršno potrebujejo. 

Nudenje pomoči ni rezervirano za otroke s posebnimi potrebami, ampak je 

namenjeno vsem otrokom.  

 Inkluzija si prizadeva preoblikovati šolski sistem tako, da bo zadovoljeval celotno 

paleto individualnih potreb otrok v razredu. 

Na diskurzivni ravni je mogoče inkluzijo opredeliti kot širši pojem od integracije. 

Slednja predstavlja povezovanje, vključevanje in združevanje, inkluzivna šola pa je 

preprosto skupna šola, ki si jo lahko zamišljamo le pod pogojem spremenjenega 

razumevanja pomena pravičnosti. Nobena definicija ali zakonska regulativa sama po 

sebi namreč ne more zagotoviti medsebojnega sprejemanja vseh, celo vseh otrok brez 

posebnih potreb ne. K temu lahko vodita le ravnanje učitelja in šole, ki z vključevanjem 

in sprejemanjem vseh, ki so ob kakršnikoli dodatni pomoči sposobni dosegati sprejete 

standarde, dajeta možnost vsem za enake rezultate (Vršnik, 2003). Ainscow (1994) 

pravi, da so za kakovost inkluzivnega izobraževanja pomembne tri dimenzije življenja v 

šoli, ki so medsebojno tesno povezane: 

 šolska kultura (tradicija šole, vrednote, stališča, odnosi idr.);  

 politika šole (vključevanje inkluzije v vse vidike šolskega načrtovanja); 

 šolska praksa (ki zagotavlja, da se inkluzivna kultura in politika odražata v šolski 

praksi, ki mora podpirati udeležbo vseh otrok). 
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Kavkler (2003) učinkovito inkluzivno izobraževanje opredeli skozi nekatera temeljna 

načela:  

 pozitiven odnos do različnosti; 

 pravica otroka, da je sprejet in se izobražuje skupaj z vrstniki; 

 pozitivna stališča do vključevanja otrok s posebnimi potrebami; 

 spoštovanje vseh otrok in njihovih staršev; 

 oblikovanje pogojev, ki omogočajo upoštevanje individualnih potreb vseh otrok; 

 sistemski in individualni razvoj načinov načrtovanja, izvajanja in vrednotenja 

inkluzije; 

 skupinska odgovornost vseh strokovnjakov za širitev inkluzije v prakso, 

profesionalni razvoj strokovnega osebja šol; 

 podpora učiteljem v širšem in ožjem okolju z ustreznim svetovanjem in 

strokovno pomočjo svetovalnih delavcev, mobilnih pedagogov, prostovoljcev, 

pomočnikov idr. ob težavah ter spodbujanje učiteljevega truda; 

 opremljenost šole z ustreznimi tehničnimi in učnimi pripomočki.  

Rutar (2010) poudarja, da je treba inkluzijo razumeti v širši perspektivi, ki ni omejena 

zgolj na šolske zidove. O inkluziji govori kot o novi kulturi, v kateri gre za širjenje idej 

enakosti, enakopravnosti in razumnih prilagoditev, ki jih potrebujejo ljudje v vsakdanjem 

življenju, na vsa področja eksistence, ne le na šolsko. Ne zdi se namreč niti logično niti 

razumno, če rečemo, da otrok ne sme biti diskriminiran ali kako drugače omejen v šoli, 

zunaj nje pa je vseeno, kaj se z njim dogaja. Zato inkluzija nikakor ne more biti 

administrativni proces vključevanja otrok s posebnimi potrebami na podlagi odločbe 

ministrstva, saj sam proces pomeni veliko več in terja: 

 sodelovalno delo vseh ljudi, ki se srečujejo z otroki s posebnimi potrebami; 

 sodelovalno načrtovanje in učenje, ki sega tudi izven šolskih zidov; 

 razvijanje novih strategij dela na vseh področjih življenja; 

 skupno razmišljanje o prihodnosti vseh ljudi, ne le otrok s posebnimi potrebami; 

 spreminjanje rutinskega dela v kreativno; 

 prenašanje strokovnega znanja o naravi posebnih potreb v vsakdanje življenje. 

Temelje širšega pogleda na inkluzijo, kakršno opisuje Rutar, najdemo v ekološki 

perspektivi, katere predstavnik je Bronfenbrenner (1985). Ekološka perspektiva nam 
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lahko pomaga razumeti otroka in njegov življenjski prostor ter odnose med njima. 

Ekološka perspektiva namreč poudarja pogojenost otrokovega razvoja z njegovo 

aktivnostjo, z vplivom okolja in s sodelovanjem različnih podsistemov med seboj, kar je 

spet zelo dober argument za timsko delo in sodelovanje vseh udeležencev, vključenih v 

proces inkluzije. Tudi Košak Babuder (2006) v svojem prispevku o inkluzivni šoli in 

duševnem zdravju poudarja, da je otrokov razvoj odvisen od celotnega življenjskega 

sistema, ki ga tvorijo otrok, njegova družina, poleg tega pa tudi druge socialne skupine, 

ustanove in podsistemi, v katere je vključen. Med temi je pomembna predvsem otrokova 

osnovna šola, v kateri otrok preživi devet let. Ker šola, vrtec in druge ustanove vplivajo 

na otrokov psihosocialni razvoj, bi morali ti prostori zato postati pomembno torišče za 

promocijo duševnega zdravja in za preprečevanje psihosocialnih motenj. V sistem 

inkluzivne šole so vključeni štirje podsistemi – otrok, razred, šola in širše okolje –, ki se 

medsebojno prepletajo. Če vsi sodelujejo usklajeno, dobimo učinkovit sistem, ki lahko v 

procesu inkluzivnega izobraževanja uspešnejše podpira otroke s posebnimi potrebami. 

 

Slika 1: Štiristopenjski model razvoja inkluzivne šole (Ferguson, Kozlevski, Smith, 2001, v Košak 

Babuder, 2006: 193)   
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 Štiristopenjski model razvoja inkluzivne šole, ki izhaja iz ekološke perspektive, 

posega na širše področje otrokovega delovanja in življenja, pogleda pa tudi izven meja 

šole, kar je smisel celotne inkluzije. V nadaljevanju so na kratko predstavljeni posamezni 

podsistemi (povzeto po Košak Babuder, 2006). 

 Podsistem – otrok: Otrokovo doživljanje sveta in samega sebe pogojujejo učni 

rezultati, ki pomembno vplivajo na njegovo samopodobo, nadaljnje šolanje, 

socialno integracijo in zaposlovanje. Izobraževalni rezultati so odvisni od 

zavzetosti posameznika in od okolja. Otrok lahko dosega optimalne učne 

rezultate, če se trudi in ima hkrati organizirane ustrezne pogoje, priložnosti, 

naloge, informacije, modele za učenje. Pri tem je pomembno učenje ustreznih 

strategij, ki otroku pomagajo zmanjševati vpliv primanjkljajev.    

 Podsistem - razred: V razredu ima najpomembnejšo vlogo učitelj. Učitelj, ki 

razume otrokove in mladostnikove težave, pomembno vpliva na njegovo 

pozitivno samopodobo in otrokovo ali mladostnikovo dobro počutje. S pozitivnim 

odnosom do otroka, z upoštevanjem njegovih potreb in z dobro poučevalno 

prakso lahko učitelj pomembno vpliva na uspešnost vseh otrok. Inkluzivno 

izobraževanje, ki pripomore k večji uspešnosti vseh otrok v procesu poučevanja, 

terja: 

 manj frontalnega poučevanja, pasivnosti otrok, tišine v razredu, 

individualnega reševanja nalog iz delovnih zvezkov in učnih listov, obravnave 

preobsežnih tematskih sklopov, učenja na pamet in preverjanja tako naučenih 

znanj, stresa zaradi tekmovanj in ocen, razporejanja otrok po skupinah glede 

na sposobnosti, standardiziranih testov, oblik pomoči, ki se izvajajo izven 

razreda idr.; 

 več eksperimentalnega dela, aktivnih oblik dela, kooperativnega dela, 

skupinskega dela v heterogenih skupinah, poglobljenega študija manjših 

enot,  poudarka na razvoju višjih miselnih procesov in na učenju ključnih 

pojmov ter načel, povezanosti z življenjskimi izkušnjami, upoštevanja 

kognitivnih stilov posameznika idr.; 

 več sodelovanja med otroki, strokovnimi delavci na šoli, starši in okoljem. 
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 Podsistem - šola: Šolsko okolje mora biti organizirano tako, da podpira delo 

strokovnih delavcev v šoli. Na učinkovitost dela ter zavzetost učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev šole pomembno vplivajo: organizacija šole, nagnjenost k 

spremembam in izboljšanju učinkovitosti, prilagajanje okolja in opreme, 

povezava šole z okoljem idr.  

 Podsistem - širše okolje:  Inkluzivne šole, ki organizirajo učinkovite oblike 

pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, morajo izrabiti tudi vire 

v bližnjem in širšem okolju. Zelo pomembno je sodelovanje z zunanjimi 

institucijami in organizacijami. Enako pomembna je izmenjava informacij pri 

obravnavi otrok med šolskimi strokovnjaki in strokovnjaki drugih institucij, kot so 

zdravstvene ustanove, centri za socialno delo, svetovalni centri, prostovoljci idr.   

 

 

2.1.3  URESNIČEVANJE INKLUZIVNE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER NJUNA 

UČINKOVITOST 

 

Prvi korak k uresničitvi inkluzije v šoli je zagotovo sprejemanje ustrezne zakonodaje 

in drugih spremljajočih predpisov. Vendar se na ravni akta lahko izpeljejo le nekatere 

normativne, sistemske, organizacijske ali programske rešitve, ne more pa se na tej ravni 

zgoditi sociološka, psihološka in vzgojno-izobraževalna integracija/inkluzija (Resman, 

2001). Peček (2001) izpostavi dva pomembna dejavnika uspešnega vključevanja ali 

inkluzije: prvi je diskurz, ki opredeljuje integracijo in inkluzijo v zakonskih in 

podzakonskih dokumentih, drugi pa je praksa, ali bolje rečeno način, kako zakone 

interpretirajo učitelji v razredu. Žerdin (1999: 76) o predpisih in zakonih glede 

sprejemanja drugačnosti razmišlja tako: »Predpisi naj bi uzakonjali tisto, kar se je v 

praksi že prijelo, kar je možno uresničiti, kar se je pokazalo kot dobro, in tisto, kar ne 

zahteva hitrih in prevelikih sprememb v miselnosti. Stališča ljudi se menjajo zelo počasi, 

menjajo jih doživetja na lastni koži, izkušnje, učenje, spoznavanje, ne pa zakoni. V 

človeku se mora zgoditi temeljni preobrat, da bo spremenil tudi svoje delovanje. Kaj 

pomagajo novi predpisi /…/, če se s tem ne spremeni tudi odnos, način dela z otrokom 

/…/.«  
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Implementacija inkluzije je, kot navaja Kavkler (2010), povsod po svetu zahteven in 

dolgotrajen izobraževalni proces s številnimi ovirami na vseh nivojih šolskega sistema. 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami je namreč zelo občutljivo 

področje s številnimi zagovorniki in nasprotniki, saj terja stalno spreminjanje prakse. Te 

spremembe zmorejo strokovni delavci, ki imajo pozitivna stališča do sprememb in do 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami, imajo pa tudi potrebna strokovna znanja in 

strategije za odkrivanje in obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter hkrati dobro 

sodelujejo v timu.  

Schaffner in Buswel (2004) sta pri oblikovanju inkluzivnih in učinkovitih šolskih 

skupnosti prepoznali deset ključnih elementov, pri čemer sta izhajali iz razširjene 

opredelitve šol, ki naj bi veljale za dobre šole za vse otroke. Ti elementi so: 

 razvoj skupne filozofije in strateškega plana; 

 zagotovitev močnega vodstva; 

 promoviranje širše šolske in razredne kulture, ki sprejema in ceni raznolikost ter 

se ji prilagodi; 

 razvoj mrežne pomoči; 

 uporaba premišljenih procesov pomoči, v katerih vsi sodelujoči sprejemajo svoj 

del odgovornosti; 

 razvoj tehničnih pripomočkov; 

 ohranjanje prilagodljivosti; 

 preverjanje in prilagajanje učinkovitih načinov poučevanja; 

 veselje ob uspehih in učenje iz izzivov; 

 dobra obveščenost o procesih spreminjanja.  

Beattie, Jordan in Algozzine (2006) menijo, da so za učinkovito inkluzijo pomembni 

naslednji dejavniki: pozitivna naravnanost vseh sodelujočih do inkluzije; poklicni razvoj 

učiteljev, specialnih pedagogov in drugih strokovnjakov; sodelovanje staršev; ter 

povezanost vseh sodelujočih v procesu inkluzije. Poleg tega Ekins (2012) poudarja, da 

delo z otroki s posebnimi potrebami v inkluzivni šoli pomeni spreminjanje tako 

političnega kot izobraževalnega področja in preizpraševanje obstoječih praks dela z 

vsemi otroki, vključno z otroki s posebnimi potrebami. Avtor predstavi model, v katerem 

so osnovna načela inkluzije razumljena v odnosu do različnih spremenljivk, ki nam lahko 
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pomagajo pri razumevanju edinstvenih lastnosti individualnih šolskih praks, njihovega 

razvoja in sprememb. Ekinsov model ni preprosta ocenjevalna lestvica dejanj in 

procesov, niti ni model razvoja inkluzivne prakse, pač pa ogrodje za premislek o ureditvi 

posameznih šol in o novih načinih razvoja šolstva v prihodnje. 

 

Slika 2: Razumevanje razvoja inkluzivne prakse v šolah (Ekins, 2012: 28)  

 

 

 

Učinkoviti pristopi pri delu z otroki s posebnimi potrebami vključujejo različne 

programe podpore in pomoči ter dobre strategije poučevanja. Mitchell (2008) kot 

učinkovite strategije učiteljeve dobre poučevalne prakse navaja naslednje. 

 Učitelj je osredotočen na usmerjanje učenja, kar zahteva takšno organizacijo 

okolja, ki omogoča uspešno učenje vzgojno-izobraževalnih vsebin. Tudi pri 

otrocih z vedenjskimi težavami je bolje, da se učitelj usmeri v učenje ustreznih 

oblik vedenja, ne pa v kontrolo in kaznovanje negativnih oblik vedenja. 
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 Učitelj omogoča otrokom, da imajo za dokončanje nalog na razpolago dovolj 

časa, ki ustreza njihovim posebnim potrebam in potencialom. 

 Učitelj pri vsakem otroku razvija zaupanje v lastne sposobnosti, kar doseže s 

spodbudami in omogočanjem uspeha. Otrokom prikaže njihov napredek. 

 Učitelj upošteva otrokovo predznanje. Otroci razumejo učno snov, če jo lahko 

povežejo s predhodnim znanjem, če razumejo pojme in vsebine ter obvladajo 

veščine, da lahko sledijo pouku.  

 Učitelj pritegne otrokovo pozornost (npr. utihne pred pomembno informacijo, 

spremeni dejavnost ipd.). Z opazovanjem otroka ugotovi, kdaj in zakaj je manj 

pozoren. 

 Učitelj pri poučevanju upošteva otrokovo kulturno in jezikovno ozadje. Izraža se 

jasno in razumljivo tako pri ustnem kot pri pisnem izražanju. Upošteva jezikovne 

sposobnosti otrok. 

 Učitelj aktivno vključuje otroke v učenje. Otroci se bolje učijo, če so dejavni in če 

se lahko učijo po vseh senzornih poteh in z izvajanjem praktičnih dejavnosti. 

 Učitelj obvezno evalvira strategije poučevanja, ker je samokritičen in se zaveda 

stalne potrebe po prilagajanju učnih strategij. 

 Učitelj mora biti avtoriteta, a ne avtoritaren. Pozoren mora biti na svoje besede, 

vedenje, stališča itd., saj predstavlja model otrokom in drugim strokovnim 

delavcem na šoli. 

Eden najpomembnejših elementov v procesu uspešnega poučevanja otrok s 

posebnimi potrebami je vsekakor upoštevanje otrokovih močnih področij, znanj in 

strategij, saj lahko le na ta način resnično individualiziramo in diferenciramo zahteve v 

skladu z otrokovimi posebnimi potrebami. Pomembno je, da učitelj takšne 

individualizacije in diferenciacije ne poudarja kot posebnost konkretnega otroka, temveč 

jo uporablja kot sestavni del običajne poučevalne prakse za vse otroke (Garham, 2004, 

v Kavkler, 2008b). 

Vakil, Welton, O'Connor in Kline (2008) poudarjajo, da se v učnem procesu ne učijo 

zgolj otroci od svojih učiteljev, temveč se učijo tudi drug od drugega. Hkrati se ne učijo le 

otroci s posebnimi potrebami od svojih vrstnikov, temveč tudi obratno (Dixon, 2005). 

Avtorji v mnogih študijah (Katz, Mirenda, 2002; Burnstein idr., 2004; Schmidt, Čagran, 
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2006) navajajo, da integracijsko in inkluzivno okolje ne zavira učnega in šolskega 

razvoja ter samopodobe vrstnikov brez posebnih potreb v razredu, temveč prav 

nasprotno. Poudarjajo obstoj pozitivnih učinkov in koristi za otroke brez posebnih potreb, 

enako kot za otroke s posebnimi potrebami. Pri tem bi lahko dodali, da se učijo tudi 

učitelji od svojih učencev. V praksi pogosto srečamo učitelje, ki priznavajo, kako veliko 

stvari so se naučili od svojih učencev, še posebej, če so bili ti kakorkoli izstopajoči in z 

njimi niso mogli delati na običajen, utečen način. Čeprav je bilo za njih poučevanje teh 

otrok zelo zahtevno in naporno, jim je omogočilo preizkušanje lastnih meja in 

spoznavanje lastnih stereotipov, hkrati pa spodbudilo večjo fleksibilnost, ustvarjalnost in 

izvirnost pri njihovem delu. Podobno v svoji raziskavi ugotavlja Brenčič (2012) in navaja 

učitelje, ki opisujejo, kaj vidijo pozitivnega zase pri delu z otroki s posebnimi potrebami, 

in pri tem pravijo, da delo z otroki s posebnimi potrebami za njih predstavlja priložnost za 

pridobivanje novih znanj, izkušenj in načinov dela ter drugačnih pristopov, pa tudi 

doživljanje svojega dela kot izziv. Nekaj učiteljev navaja tudi pozitivno sodelovanje s 

starši.  
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2.2  OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

 

Termin »otroci s posebnimi potrebami« uporabljamo izključno iz razloga, ker 

omenjene skupine otrok in njihove značilnosti tako opredeljuje naša zakonodaja. To pa 

nikakor ne pomeni, da menimo, da prav te značilnosti otroke opredelijo na način, da bi 

jih smeli ločevati in razločevati od vrstnikov. Poimenovanje »otroci s posebnimi 

potrebami« namreč lahko ustvarja stereotipe in hipoteze o skupnih značilnostih 

določene skupine otrok, kar lahko poleg že omenjenih dejavnikov tudi prispeva k njihovi  

stigmatizaciji in segregaciji. 

V nadaljevanju predstavimo nekatere dileme pri opredeljevanju otrok in mladostnikov 

s posebnimi potrebami, ki so povezane s terminologijo, z diagnosticiranjem in 

usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami ter nudenjem dodatne strokovne pomoči. 

Nato opišemo samozaznavanje in samoocenjevanje ter samopredstavitev otrok s 

posebnimi potrebami, kar je povezano z empiričnim delom raziskave, ki temelji na 

samozaznavanju in samooceni anketiranih otrok s posebnimi potrebami. Zadnji del tega 

poglavja je namenjen pogledom in stališčem učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi 

potrebami, saj ta mnenja pomembno vplivajo na počutje otrok s posebnimi potrebami v 

razrednem in šolskem okolju. 

 

 

2.2.1  DILEME PRI OPREDELJEVANJU OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI  

POTREBAMI 

 

»Človek je tak kot vsi. 

Hkrati je tak kot nekateri, 

pa tudi tak kot nihče.« 

(Skalar, 1999: 21) 

 

Opredelitve otrok s posebnimi potrebami in število skupin otrok s posebnimi 

potrebami se po evropskih državah razlikujejo. Nekatere države definirajo le eno ali dve 
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skupini otrok s posebnimi potrebami (npr. Danska), druge pa imajo več kot 10 skupin 

(npr. Poljska, Nizozemska). Večina držav navaja 6 do 10 skupin otrok s posebnimi 

potrebami. Izjema je Liechtenstein, kjer ne definirajo tovrstnih skupin, temveč le vrsto 

pomoči, ki jo otrok s posebnimi potrebami potrebuje (Kavkler, Magajna, 2008; Opara 

idr., 2010). V slovenskem Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list 

RS, 58/2011) je navedenih 9 skupin: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 

ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter otroci z avtističnimi motnjami. 

Tako slovenska klasifikacija otrok s posebnimi potrebami kot tudi večina evropskih 

klasifikacij se opira na klasifikacijo ameriške psihiatrične zveze DSM-V in na angleško 

klasifikacijo ICD-10. Obe omenjeni klasifikaciji temeljita na medicinskem diskurzu in 

opredeljujeta razlike med ljudmi skoz perspektivo primanjkljajev in motenj. Farrell (2010) 

opozarja, da je klasifikacija ICF (slov. MKF) v primerjavi s prej omenjenima DSM-V in 

ICD-10 mnogo bolj opravičljiva, saj izhaja iz individualnih funkcionalnih razlik na različnih 

področjih človekovega delovanja. 

Po podatkih držav članic Evropske unije (European Agency for Developmental 

Special Needs Education in Eurydice) večina držav navaja, da je v celotni šolajoči 

populaciji do 4% otrok s posebnimi potrebami (razen Danska, Finska, Islandija in 

Estonija, ki navajajo 10% takšnih otrok). V populaciji osnovnošolskih otrok v Sloveniji 

imamo približno 6,45% otrok s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, od 

tega jih je približno 4,5% vključenih v redni program osnovne šole (Opara idr. 2010). 

Vovk Ornik (2009) opozarja, da so medsebojne primerjave zelo problematične, saj se 

države razlikujejo po tem, kako v okviru normativnih aktov opredeljujejo otroke s 

posebnimi potrebami, kakšen je postopek ocenjevanja (diagnosticiranja in usmerjanja) 

otrokovih posebnih potreb, kakšni so viri (finančna sredstva), namenjeni za 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ter kakšni so pogoji v okolju, ki lahko 

najbolje zadovoljijo otrokove posebne potrebe.  
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Problem terminologije 

Kavkler in Magajna (2008) govorita o terminu otroci s posebnimi potrebami kot o 

krovnem terminu, ki vključuje 20-25% populacije vseh otrok. Terminologija 

poimenovanja otrok s posebnimi potrebami se z leti spreminja. V preteklosti se je 

pogosto pojavljal pojem zaostalost, retardiranost (angl. retardation), danes pa zasledimo 

termine, kot so poškodovanost (angl. impairment), nezmožnost (angl. disability), 

hendikep (angl. handicap), posebne (vzgojno-izobraževalne) potrebe (angl. special 

educational needs). Fulcher (1989) pravi, da je »poškodovanost« medicinski pojem za 

anatomsko izgubo ali izgubo telesne funkcije, medtem ko je »nezmožnost« merljiva, 

funkcionalna izguba, ki je posledica poškodbe. »Hendikep« opredeli kot socialno 

posledico, pogojeno z okoljskimi in socialnimi dejavniki, ki osebi preprečujejo, da bi 

poskušala dosegati kar največ glede na osebni potencial. Definicija Združenih narodov 

iz leta 1993 (Wendell, 1996, v Zaviršek, 2000) opredeli »poškodovanost« kot vsako 

izgubo ali nenormalnost psihološke, fiziološke ali anatomske strukture ali funkcije, 

»nezmožnost«  pa kot vsakršno omejitev ali nezmožnost (ki izhaja iz poškodovanosti) ali 

nesposobnost opravljanja kakšne dejavnosti na način ali v obsegu, ki za človeška bitja 

velja za normalnega. »Hendikep« opredeljuje kot prikrajšanost, ki izhaja iz 

poškodovanosti ali prizadetosti, ki določeni osebi omejuje ali onemogoča izpolnitev 

normalne vloge glede na njeno starost, spol ter družbene in kulturne dejavnike. 

Hendikep je torej vrsta odnosa med prizadetimi ljudmi in njihovim okoljem. Pojavi se, ko 

se ljudje s prizadetostmi znajdejo pred kulturnimi, fizičnimi ali socialnimi ovirami, ki jim 

onemogočajo vstop v različne družbene sisteme, dostopne drugim državljanom. Zato je 

hendikep izguba ali omejitev priložnosti za sodelovanje v življenju skupnosti na 

enakovredni ravni z drugimi. Termin »posebne (vzgojno-izobraževalne) potrebe« se je 

najprej uveljavil v Veliki Britaniji (Thomas in Vaughan, 2005) in naj bi poudarjal 

posameznikove potrebe, ne pa pomanjkljivosti in kategoriziranja (»slepi«, »gluhi«, »manj 

sposobni«, »neprilagojeni« itn.). Kadar govorimo o »posebnih potrebah«, namreč 

govorimo tudi o možnostih zadovoljevanja teh potreb v šoli, kar je v nasprotju s 

terminom »nezmožnost«, pri katerem se nagibamo k določeni pasivnosti na področju 

vzgoje in izobraževanja, ko otroka opredelimo kot nezmožnega, zaradi česar od njega ni 

moč pričakovati kaj več. Na ta način znižamo pričakovanja do tega otroka in s tem tudi 
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omejimo možnosti njegovega razvoja. V kontekstu osredotočenosti na konkretne šolske 

prakse nekateri govorijo tudi o »ovirah pri učenju in udeležbi« (Booth, Ainscow, 2002) ali 

o »individualnih vzgojno-izobraževalnih potrebah« (Creating Inclusive Schools, 2002). 

Terminologija se v toku čas spreminja, na njo pa vplivajo različni dejavniki od razvoja 

znanosti do družbenega razumevanja, sprejemanja in odnosa do določene skupine 

oseb ter vpliva različnih družbenih gibanj, ki se borijo proti izključevanju in stigmatizaciji 

oseb s posebnimi potrebami ter marginaliziranih skupin ljudi, ne smemo pa zanemariti 

niti vpliva globalizacije. Po mnenju Opare (2002) se jezik in terminologija spreminjata po 

logiki evolucije in ne revolucije.  

Roaf in Bines (1989) pravita, da je termin »posebne potrebe« kljub pozitivnim 

pričakovanjem postal nova kategorija, torej tudi nov način etiketiranja. Po mnenju 

Bootha (1995) se termin »posebne potrebe« pogosto uporablja za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami. Takšna terminologija pomeni, da obstaja delitev med 

»normalnimi« in »manj normalnimi« otroki, kar kaže na »izključevanje«. Skalar (2003) 

navaja, da poimenovanje otroka s posebnimi potrebami zanj ni varovalno ter mu ne 

zagotavlja boljših pogojev za učni uspeh in socialno vključitev v razred, ampak zanj 

predstavlja rizični dejavnik, ki prispeva k izključevanju. Tudi Mittler (2001, v Skalar, 

2003) je zelo kritičen do poimenovanja »otroci s posebnimi potrebami«. Meni, da takšni 

izrazi in poimenovanja ohranjajo miselne sklope, ti pa prispevajo k nadaljevanju 

segregacije določene skupine otrok. Zato se zavzema za opustitev izrazov in 

poimenovanj, ki lahko ustvarjajo stereotipe in hipoteze o skupnih značilnostih določene 

skupine otrok. DePoy in French Gilson (2004) podobno menita, da izraz »poseben« 

izvira iz miselnosti, da hendikepiran posameznik potrebuje segregirano in posebno 

pomoč, ki temelji na pomanjkljivostih in nesposobnostih posameznika. Tudi Rutar (2001: 

47) je kritičen do besedne zveze »otroci s posebnimi potrebami«: »Če imajo ljudje 

najrazličnejše potrebe, te pa se nenehno spreminjajo, so posebne potrebe, če čutimo 

potrebo ali prisilo, da jih tako imenujemo, pač nekaj posebnega. So torej nekaj, kar ne 

sodi v red različnih, drugačnih in vselej novih potreb. Torej jih imajo ljudje, ki so nekaj 

posebnega. Biti nekaj posebnega v svetu, v katerem so ljudje najrazličnejši in vselej 

drugačni, pomeni lahko le to, da so ljudje s posebnimi (ne različnimi!) potrebami pač 

nekaj izjemnega/posebnega. Zgodba je dolgočasna in stara, diskriminatorna: vselej 
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obstajajo nekakšni /…/ posebneži, nenavadni ljudje in čudaki.« Pa vendar ljudje pogosto 

potrebujemo različna poimenovanja in opredeljevanja, da se lažje orientiramo, ko 

načrtujemo oblike dela in pomoči otrokom ter mladostnikom. Seveda so lahko ta 

poimenovanja različno usmerjena in niso nujno opredeljena prek težave ali motnje 

otroka, temveč prek pomoči, ki jo ta otrok potrebuje. Poimenovanje otroci s posebnimi 

potrebami je sicer delno zasnovano na ta način, vendar posamezne opredelitve znotraj 

skupine otrok s posebnimi potrebami poudarjajo prav otrokovo težavo in motnjo. 

 

Dileme v procesu klasificiranja, diagnosticiranja, etiketiranja in usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami 

V poklicih podpore in pomoči še vedno prevladuje medicinski model diagnosticiranja, 

na katerem temelji tudi postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Problem 

medicinskega modela je v tem, da izhaja iz poškodbe, primanjkljaja, motnje ali ovire 

posameznika, ne upošteva pa posameznikove vpletenosti v socialni kontekst. Fulcher 

(1989) identificira štiri problematične diskurze politike ukvarjanja z marginaliziranimi 

skupinami oseb s posebnimi potrebami: medicinski diskurz, diskurz usmiljenja, laični 

diskurz in diskurz pravic. Ključni pojmi medicinskega diskurza so (zdravstvena) 

poškodba, (funkcionalna) nesposobnost in (socialna) oviranost. Temeljni problem tega 

diskurza je, da na eni strani v tehnično-medicinskem smislu poveže zdravstveno 

poškodbo s funkcionalno nezmožnostjo in s tem ustvari vtis o funkcionalni nezmožnosti 

kot notranjem, objektivnem atributu posameznika, na drugi strani pa ponudi 

predpostavko, da lahko samo zdravniki oziroma specialisti kompetentno odločajo o tem, 

kaj je dobro za osebo s posebnimi potrebami. Fulcher meni, da sta s tem izključena 

diskurz uporabnika oziroma jezik pravic in potreb ter integracija v večinske socialne 

prakse. S tem se posamezniku s posebnimi potrebami odvzema ali vsaj bistveno 

zmanjšuje status avtonomne osebe. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 

heterogeno šolo je vsekakor možno tudi na podlagi medicinskega diskurza, vendar 

Fulcher opozarja, da je v tem primeru integracija/inkluzija le novo ime za posebno 

izobraževanje, saj poudarja posebne metode in cilje izobraževanja ter specialne 

poklicne profile, ki edini znajo strokovno delati s to populacijo otrok. Medicinski diskurz je 

vsekakor še vedno močno prisoten v procesu integracije/inkluzije, čeprav prek njega 
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vplivamo bolj na ločevanje kot na združevanje otrok in s tem otroke prej oviramo kot jim 

pomagamo. Enako sporen je diskurz usmiljenja, saj osebe, imenovane (funkcionalno) 

nesposobne, opredeli kot tiste, ki potrebujejo pomoč, kot objekt usmiljenja, kot osebno 

tragične, kot odvisne in »večne otroke«. Ta diskurz naj bi izviral iz filantropizma 

viktorijanskega obdobja, s tem pa prevzemal hierarhično strukturo politike in oviral 

uveljavitev koncepta človekovih pravic ter uporabnikovih potreb (Fulcher, 1989). 

Sporočilo usmiljenja in pomilovanja je namreč v tem, da je samo en tip življenja v resnici 

človeka vredno življenje (Zaviršek, 2000). Laični diskurz izhaja iz laične percepcije 

nezmožnosti, ki je pogosto podkrepljena s strahom, predsodki, pomilovanjem, z 

ignoranco ali celo s sovraštvom. Nanj močno vplivata tako medicinski diskurz kot diskurz 

usmiljenja. Diskurz pravičnosti lahko označimo kot najsodobnejši in najnaprednejši 

diskurz, ki opozarja na spornost doslej prevladujočih diskurzov in praktičnih modelov 

dela z ljudmi s posebnimi potrebami. Izhaja iz načela, da ima vsakdo pravico do 

kakovostnega znanja in razvoja, kakovosten razvoj pa lahko razumemo kot osebnostni 

razvoj v skladu z lastnimi potenciali (Fulcher, 1989). 

Jelenc (1999) poudarja, da izhaja definicija diagnoze iz medicinskega modela ter da v 

vzgojnih in izobraževalnih okoljih ni ustrezna, saj je diagnostično ocenjevanje 

kontinuiran proces, katerega bistveni značilnosti sta fleksibilnost in dinamičnost; pri tem 

torej ne gre za enkraten in dokončen proces.   

Smythe (2004, v Magajna, 2011) govori o medicinskem in socialnem modelu 

diagnosticiranja in interveniranja ter poudarja, da se ustrezni načini podpore in pomoči v 

stvarnosti pogosto ne prilegajo povsem niti eni in niti drugi kategoriji. V Tabeli 2 sta 

predstavljena oba modela zmanjšane zmožnosti, motenj in oviranosti. 

Razpotnik (2011) izpostavi, da poimenovanja in klasificiranja otrok in mladostnikov, ki 

naj bi potrebovali posebno obravnavo, pogosto niso namenjeni le temu, da razkrijejo, 

pač pa tudi temu, da prikrijejo vidike kompleksne realnosti, ki jo poskušajo reducirati, ali 

kompleksno in večplastno problematiko omejiti na posamezna ozka področja. Metljak 

(2009) govori o tem, da klasifikacija ustreza zgolj vidiku opazovalca, češ da pojem 

vedenjske motnje služi le opazovalcu ali soudeleženemu akterju, ki ga takšno vedenje 

moti in skupni problem opredeli kot otrokov problem, še raje pa ga stabilizira v relativno 

trajno obliko – v vedenjske motnje. Na ta način skupni problem enostavno prepozna kot 
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otrokov relativno trajen problem, s katerim se mora soočiti sam ali skupaj s strokovnjaki 

za tovrstne motnje.  

 

Tabela 2: Modeli zmanjšane zmožnosti, motenj ali oviranosti (Smythe, 2004, v Magajna, 2011: 15) 

 

 Medicinski model Socialni model 

definicija zmanjšane 
zmožnosti 

Posameznika omejuje 
njegova/njena oviranost ali 
stanje. 

Zmanjšana zmožnost je 
oviranost, ki zahteva določeno 
prilagoditev pri izvajanju funkcij, 
ki so potrebne za izpeljavo 
življenjskih in šolskih aktivnosti. 

strategija pristopanja k 
zmanjšani zmožnosti 

Popraviti posameznika, izvesti 
korekcijo ali rehabilitacijo 
primanjkljaja. 

Odstraniti ovire, zagotoviti 
uspeh prek prilagoditev in 
univerzalnega načrta 
poučevanja in pomoči. 

vir intervencije Strokovnjaki, kliniki in druge 

osebe, ki nudijo rehabilitacijske 

usluge. 

Osebe, ki izvajajo pomoč v 

večinskih sistemih, z 

usposabljanjem v poučevanju in 

podpori osebam s posebnimi 

potrebami. 

pravice Uveljavljanje koristi (posebne 
zaščite) temelji na resnosti 
okvare ali oviranosti. 

Uveljavljanje prilagoditev se 
pojmuje kot državljanska 
pravica. 

 

Na področju vzgoje in izobraževanja se srečujemo z dvema stališčema do 

klasificiranja otrok s posebnimi potrebami. Nekateri klasificiranje podpirajo, saj po 

njihovem mnenju zagotavlja podporo otrokom s posebnimi potrebami, medtem ko so 

drugi proti sistemu klasificiranja, ker naj bi diskriminiral in etiketiral populacijo otrok s 

posebnimi potrebami (Warnock, Norwich, Terzi, 2005). Kritike klasificiranja in usmerjanja 

sta že leta 1977 izpostavila Weatherley in Lipsky (v Lesar, 2009b), aktualne pa so še 

danes. Avtorja sta namreč opozorila na posledice zakona o identificiranju otrok s 

posebnimi potrebami v šolskem sistemu, ki je po njunem mnenju pristal na ravni »uličnih 

birokratov« (angl. street-level bureaucrats), saj je kazalo, da strokovnjaki ščitijo svoje 

lastno okolje. Na proceduralni ravni se ta zakonodaja udejanja v obliki zahtevnega 

prebijanja staršev in njihovih otrok skozi rutinizirane postopke, v katerih pogosto prihaja 

do »racionalnega« prilagajanja ciljev in omejevanja oz. nadzorovanja klientele, zaradi 

česar postajajo potrošniki (starši in otroci) teh uslug vse bolj nepomembni. Avtorja 

ugotavljata, da bi bil potreben temeljit premislek o tem, kako implementirati novo 
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zakonodajo, pri čemer je treba preverjati, kako ta vpliva na birokrate in njihovo možnost 

za odločanje po načinu »street-level«. Pa tudi nasprotno, treba je raziskati, kako 

birokrati v svojem specifičnem delovnem kontekstu preoblikujejo novo zakonodajo. Tudi 

Lesar (2009b) opozarja na formaliziranje vzgojno-izobraževalnega dela pri nas, ki 

vključuje predpisovanje »pravil« dela s posameznimi otroki, ki jih učiteljem rednih šol 

»določajo« zunanji strokovnjaki. Ta postopek po mnenju avtorice ne le močno krni 

strokovno avtonomijo, marveč izraža jasen dvom v njihovo zmožnost presoje in 

strokovno utemeljenega odzivanja na raznolikost otrok. Strokovnjakom iz komisije za 

usmerjanje je dana neverjetna moč, da odločajo o usodi otroka, medtem ko otroka sploh 

ne spoznajo in ga morda nikoli niso niti videli, ali pa so imeli enkratno srečanje z 

otrokom in ga takrat, enkrat in edinkrat, izpostavili testni situaciji. Lesarjeva poudarja 

pomen interdisciplinarnega pristopa (ne le psihološkega in medicinskega), ki se 

osredotoča na konkretnega otroka in njegove posebnosti pri učenju ter socialni 

vključenosti, pri iskanju rešitev in ustreznih oblik pomoči pa upošteva ne le individualne 

disfunkcije, temveč tudi pogosto socialno konstrukcijo ovire ali pogojenost 

posameznikovega problema z dinamiko socialne interakcije. To se lahko uresniči le 

tako, da so v proces vključeni zlasti posameznik in njegovi starši, pa tudi ljudje, ki so se 

med šolanjem z otrokom že srečali in bolj ali manj uspešno premagovali učne in 

socialne ovire. Brandon A. in D. (1994) namreč opozarjata, da lahko strokovnjaki, ki se 

trudijo pomagati, včasih poslabšajo stvari. Lahko postanejo pomemben del celotnega 

problema. Praktikova zaverovanost v strokovno ekspertizo, ki predpostavlja, da imajo 

njegove sodbe večjo vrednost, ob strani pa pušča osebne izkušnje, lahko ljudem 

odvzame moč. 

Prav gotovo je tudi v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami potrebna 

celovita diagnostika, za katero pravi Uhlendorff (1999), da se ne zadovolji zgolj z oceno 

posameznika in njegovega funkcioniranja, temveč jo zanima vpogled v celovit in 

interaktiven prostor, v katerem posameznik deluje, v katerega je vpet, na katerega vpliva 

in od katerega je odvisen. Kobolt in Rapuš Pavel (2006) govorita o integriranem modelu 

sodelovalnega ocenjevanja in interveniranja, v katerega so vključeni naslednji teoretski 

koncepti in načela dela: delovanje v življenjskem prostoru, sodelovanje uporabnikov, 

sodelovanje strok ter krožnost procesa ocenjevanja in interveniranja.  
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Rutar (2010) kot pomemben vidik inkluzije izpostavi eksistencialni občutek 

pripadnosti, ki ga želi imeti vsako človeško bitje. Tega ne more zagotoviti nobena 

odločba, napisana na podlagi strokovnih mnenj, pa če je še tako ustrezna. Nadalje Rutar 

(2010: 26) pravi: »Če otroka uvrstimo v kakšno medicinsko ali kako drugače 

administrativno določeno kategorijo, mu to ne zagotavlja nikakršnega občutka 

pripadnosti, čeprav lahko ima od papirja določene koristi. Občutek pripadnosti in lastne 

vrednosti pa je odločilen za dobrobit vsakega človeka, ne le otrok s posebnimi 

potrebami, zato se mora zgoditi še veliko, potem ko je odločba napisana in odposlana 

na ustrezen naslov.«  

V slovenskem prostoru se v zadnjem času vedno pogosteje dogaja, da učitelji in 

šolski svetovalni delavci pritiskajo na starše, naj vendar že vložijo zahtevek za 

usmerjanje, češ da bodo lahko otroku nudili ustrezno pomoč le na podlagi odločbe. 

Šolska svetovalna služba ima polne roke dela z vpisi, koordiniranjem pomoči, 

organiziranjem sestankov strokovnih skupin, kriznih sestankov ipd., nič pa se več ne 

govori o preventivnem delu, zgodnji diagnostiki in zgodnjih intervencijah v osnovni šoli. 

Specialni in socialni pedagogi, ki so zaposleni na šolah, so večinoma zaposleni zgolj z 

namenom izvajanja dodatne strokovne pomoči. Tako tudi v primerih, ko gre pri otroku 

zgolj za blažje učne težave in bi potreboval le diagnostiko ter zgodnjo korekcijsko 

obravnavo, v šoli ni človeka, ki bi se lahko s tem ukvarjal. Zato starši v želji po pomoči 

tudi v primerih blažjih učnih težav na Zavod RS za šolstvo vložijo zahtevek za 

usmerjanje ali pa prosijo za pomoč zunanje institucije. S tem tudi šola izgublja svoje 

mesto v očeh staršev, saj le-ti učitelje in druge strokovne delavce šole doživljajo kot 

nekompetentne za nudenje ustrezne pomoči otrokom in staršem.  

Dogaja se tudi, kot navaja Pretnar (2012), da so otroci s posebnimi potrebami z 

neustrezno definiranimi motnjami in primanjkljaji usmerjeni v napačne ali neustrezne 

vzgojno-izobraževalne programe, čeprav zakonodaja zelo podrobno in vnaprej določa, 

kakšne vrste in koliko strokovne pomoči naj bi dobil otrok, usmerjen v določeno skupino. 

Otroci s posebnimi potrebami so tako velikokrat usmerjeni glede na te zakonske 

možnosti, ne pa glede na svoje specifične potrebe. Avtorica tudi opozarja, da bi bilo 

treba z enotnimi smernicami določiti enotno diagnosticiranje in ocenjevanje otrok s 

posebnimi potrebami, da bi različne komisije uvrstile istega otroka v enako skupino. 
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Poskrbeti bi bilo treba tudi za zgodnje obravnave, ki bi bile učinkovitejše in bolj 

ekonomične, ker bi zmanjšale kasnejše intenzivnejše in daljše obravnave, s tem pa bi pri 

otrocih s posebnimi potrebami preprečili tudi sekundarne motnje. Pa vendar v 

slovenskem šolskem prostoru prav v času, ko raziskave vedno bolj poudarjajo pomen 

preventivnih oblik dela z otroki, ostajamo brez zgodnjih intervencij, ker ob vseh 

specializiranih strokovnih profilih v šolah nimamo človeka, ki bi to izvajal. Strokovnjaki, ki 

so poleg šolske svetovalne službe zaposleni na šolah, večinoma služijo le še Zavodu 

RS za šolstvo in delajo po njihovih navodilih (po navodilih, ki jih predpisujejo odločbe o 

usmeritvah otrok s posebnimi potrebami). Zdi se, kakor da smo prišli do točke, ko se 

moramo ustaviti in vprašati, kako naprej, da bomo v šolski prostor posegali učinkovito, z 

namenom dejanske pomoči tistim, ki jo potrebujejo zdaj, v tem trenutku, ker bo čez pol 

leta ali eno leto – kolikor traja, da otrok pridobi odločbo – morda že prepozno.  

 

Usmerjanje in dodatna strokovna pomoč – pomoč ali (ne)moč!?  

 
»Če si mi prišel pomagat, lahko greš kar domov…  

Če pa vidiš moj boj kot del svojega lastnega obstoja, 

potem morda lahko delava skupaj.« 

(avstralska domorodka; Brandon A. in D., 1994: 40) 

 
Pogosto razmišljanje o pomoči drugim vzbuja v ljudeh občutek solidarnosti in 

humanosti. Pa vendar pogosto, ko razmišljamo o osebah, ki potrebujejo pomoč, 

občutimo tudi pomilovanje in s tem nevede postavljamo osebo, ki potrebuje pomoč, v 

neenakovreden položaj. Flaker (2006) odpira občutljivo področje koncepta pomoči v 

sodobnem svetu in pravi, da je pomoč v meščanski družbi enakovrednih posameznikov 

vprašljiva kot koncept in kot dejanje. S tem ko nekomu pomagamo, ga nujno spravimo v 

odvisen položaj in omejimo njegovo suverenost odločanja. S tem ko nekoga prikrajšamo 

za možnost, da poskrbi zase, postavimo pod vprašaj njegovo neodvisnost, okrnimo 

njegovo suverenost in individualnost. Bolj ko smo odvisni od pomoči drugega, bolj smo v 

njegovi oblasti. Flaker v nadaljevanju opredeljuje pomoč med enakopravnimi kot 

praviloma dvosmeren proces, v katerem prejeto uslugo tudi vrnemo. Če uslug zaradi 

kakršnegakoli razloga ne moremo vračati, nazadujemo po socialni lestvici, bistveno se 
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zmanjšata pogodbena vrednost in družbena kredibilnost, s procesom etiketiranja pa se 

primanjkljaj moči spremeni v stigmo pomoči potrebnega – berača, reveža, bolnika, 

gluhega, slepega, gibalno oviranega… Tudi Zaviršek (2000) opozarja, da lahko pomoč, 

ki jo nudimo osebi s posebnimi potrebami, prispeva k neenakovrednemu položaju 

posameznika v družbi. Avtorica navaja, da veliko prizadetih oseb vse svoje življenje 

doživlja najrazličnejše izkušnje pokroviteljstva, saj se neprizadeti do njih vedejo kot do 

otrok, ki jih ogovarjajo samo z osebnim imenom, ne pa tudi s priimkom, in verjamejo, da 

človek z gibalno oviranostjo, slep ali gluh prav zaradi svoje fizične okvare ni tako 

inteligenten kot neprizadeti in se zato ne more odločati. Pokroviteljstvo pa se kaže tudi v 

telesni govorici: neprizadeti se na primer hendikepiranih dotikajo, jih trepljajo in 

ustvarjajo videz zaupnosti, čeprav se do neprizadetih v enaki situaciji ne vedejo tako. 

Pomoč otrokom s posebnimi potrebami ni nujno sama po sebi pozitivna in učinkovita. 

Spicher (1998, v Medveš, 2003) večstransko analizira, kako lahko posebna pomoč pri 

pouku in učenju ter zlasti način, kako je ta pomoč izpeljana, pomeni za posameznega 

otroka stigmatizacijo, ker ga s posebno obravnavo postavlja v nekakšno stanje 

izključenosti. Medveš (2003) opozarja, da lahko oblike pomoči, ki so izpeljane s 

segregacijo (občasno ali stalno delitvijo otrok v homogene skupine ali pa s stalnim 

izločanjem posameznika iz rednega učnega okolja), nedvomno vodijo k izključevanju. 

Po mnenju avtorja to prej ali slej pripelje do tega, da se v okviru enotne šole pojavijo 

neustrezne oblike diferenciacije pouka, ki imajo tako ali drugačno naravo izključevanja. 

Občutek stigmatiziranosti utegnejo zbujati tudi oblike pomoči pri pouku, ki sicer temeljijo 

na notranji diferenciaciji in individualizaciji. Če so določene oblike pomoči v razredu (ko 

učitelj nekaterim otrokom vedno kaj posebej razlaga, jim dopoveduje, pojasnjuje, 

poenostavlja razlago, jih opominja, stalno opozarja, jim daje lažje naloge ipd.) izrazito 

vidne, s tem posameznika nedvoumno izpostavljajo in označujejo. Hkrati se po 

izkušnjah otrok in mladostnikov dodatna strokovna pomoč ne izvaja na ustrezen način. 

Študija primera, ki jo je opravila Lesar (2009b) s študentko s težavami z vidom, pokaže, 

da se dodatna strokovna pomoč, opredeljena v odločbi kot ena ura pomoči na teden, 

sploh ni redno izvajala ali pa je bila zasnovana na popolnoma neprimeren način.  

Podobne zgodbe lahko slišimo tudi v procesu obravnav otrok in staršev na 

Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše. Pogosto povedo, da so ure 
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dodatne strokovne pomoči same sebi namen, da ni pretoka informacij med učiteljem, ki 

poučuje določen predmet v razredu, in učiteljem ali specialnim pedagogom, ki nudi 

dodatno strokovno pomoč. V času, ko se izvaja dodatna strokovna pomoč izven 

razreda, je otrok prikrajšan za poslušanje razlage redne učne snovi z vrstniki v razredu, 

prikrajšan pa je tudi za zapiske te snovi. Pogosto ni poskrbljeno za fotokopiranje zapisov 

te učne snovi, zato mora otrok poskrbeti še za izposojo zvezkov od sošolcev in – če ima 

srečo ter jih dobi – za prepisovanje snovi v popoldanskem (t. i. prostem) času doma.  

Problem birokratskega postopka usmerjanja je tudi v tem, da zahteva ogromno časa 

za odobritev drobnih sprememb, na primer če pride med samim šolanjem do želje 

otroka, staršev ali učiteljev po spremembi ur dodatne strokovne pomoči ali spremembi 

izvajalca dodatne strokovne pomoči. Starši morajo v teh primerih podati zahtevek za 

spremembo odločbe in potem birokratski mlini ponovno potrebujejo svoj čas za 

zasedanje komisije in izdajo nove odločbe. Poleg tega z načinom odobritve dodatne 

strokovne pomoči prenesemo večino kompetentnosti za otrokovo učno učinkovitost na 

izvajalca dodatne strokovne pomoči, otrok pa vendarle potrebuje razumevanje vseh 

učiteljev ter fleksibilne pristope in načine dela ter pomoči vsak dan in vsako šolsko uro. 

Če ima otrok disleksijo, na primer, mu pri premagovanju težav, povezanih z disleksijo, 

ne bo mogel pomagati zgolj učitelj pri uri dodatne strokovne pomoči, temveč tudi vsi 

drugi učitelji pri pouku. Njegova težava je namreč povezana z vsakdanjim delom pri 

različnih predmetih: pri branju, pisanju, razumevanju prebranega navodila, zapisovanju 

učne vsebine, pisnih preizkusih znanja ipd.  

Na večini šol poteka izvajanje dodatne strokovne pomoči ter prilagoditev otroku v 

procesu poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja po predvidenih smernicah, 

zapisanih v strokovnem mnenju in odločbi o usmeritvi, v nekaterih šolah pa temu ni tako. 

Pa vendar ni institucije, ki bi bdela nad tem, kako se pomoč, opredeljena v strokovnem 

mnenju in odločbi o usmeritvi, zares izvaja (ali se izvaja redno, ali jo izvajajo ustrezni 

strokovnjaki, ali je učinkovita za otroka, ali jo otrok ocenjuje kot učinkovito in ustrezno 

ipd.).  

Stranski proizvod birokratizacije pomoči pa je tudi negotovost učiteljev pri njihovem 

delu, saj pogosto ne iščejo več različnih poti pomoči, temveč so ves čas v strahu, ali so 

ravnali pravilno in ali so upoštevali vse, kar jim nalaga odločba o usmeritvi za 
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posameznega otroka. Čeprav so včasih znali dobro poučevati in so jim starši zaupali, so 

učitelji danes tisti, ki ne znajo dovolj dobro poučevati in ne vedo dovolj dobro, kaj otroci 

potrebujejo, starši pa jim ne zaupajo več. Seveda ne gre zgolj za težave, povezane z 

usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami, temveč za širše težave na področju šolstva 

moderne dobe. Kot pravijo francoski zgodovinar, sociolog in filozof Gauchet in sodelavci 

(2011, v Bregar Golobič, 2013), so danes zamajani temeljni koncepti šole: znanje kot 

vrednota, avtoriteta učitelja, sodelovanje šole z družino in vloga šole v širši družbeni 

skupnosti. Pa vendarle se velja vedno znova zamisliti in vprašati, ali je pomoč otroku, ki 

jo strokovnjaki predvidimo kot nujno potrebno in učinkovito, zares v njegovo korist, ali pa 

s seboj prinaša tudi neugodne »stranske učinke«, kot so izpostavljenost v razredni 

sredini, dodatno delo doma zaradi zamujene učne snovi, občutek nezmožnosti in 

nemoči ter posledično slaba samopodoba idr. Lesar (2009a) navaja, da učitelji v rednih 

šolah morda prepoznajo nekatere specifičnosti posameznih otrok, ki bi jih lahko brez 

večjih prilagoditev in dodatnih pripomočkov sami korigirali, pa vendar – ali si to sploh 

upajo izpeljati brez določenih (vsaj zdravstvenih) dokazil, da je konkreten otrok 

upravičen do drugačne obravnave? Avtorica meni, da takšna formalizacija področja 

vzgojno-izobraževalnega dela učiteljem v rednih šolah ne le močno krni strokovno 

avtonomijo, temveč izraža jasen dvom v njihovo zmožnost presoje in strokovno 

utemeljenega odzivanja na raznolikosti otrok.  

 

 

2.2.2  SAMOZAZNAVANJE, SAMOOCENJEVANJE IN SAMOPREDSTAVITEV  

OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

»Če hočemo izvedeti, kaj ljudje čutijo, kaj doživljajo in česa se 

spominjajo,kakšna so njihova čustva in kakšni motivi ter razlogi, da 

ravnajo tako, kot ravnajo – zakaj jih ne bi povprašali?«  (Allport, 

1942, v Rapuš Pavel, 1999: 380) 

 

Glede na to, da v nalogi proučujemo pogled otrok s posebnimi potrebami na proces 

lastnega šolanja in v empiričnem delu otroke prek vprašalnika vključimo v 
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samoocenjevanje, v tem poglavju predstavimo pomen samoocenjevanja, vključimo pa 

tudi samozaznavanje in samoocenjevanje ter samopredstavitev kot oblike pogovora z 

otrokom ali mladostnikom. Ker vrstnike otrok s posebnimi potrebami v empiričnem delu 

vključimo v pogovor prek fokusne skupine, v okviru samopredstavitve spregovorimo tudi 

o fokusni skupini kot obliki skupinskega intervjuja. 

 

Samozaznavanje in samoocenjevanje 

Doživljanje sebe predstavlja integralen sklop stališč, ki jih ima posameznik o sebi, 

istočasno pa je tudi izhodišče perceptivnega prostora posameznika, ki vsebuje 

referenčni okvir za zaznavanje in organizacijo sveta, v katerem posameznik živi. Ima 

pomembno vlogo pri interpretaciji mišljenja, emocij in vedenja drugih ljudi (Bezinović, 

1987). King (1979, v Lebedina-Manzoni, Jeđud, 2008) razlikuje šest vidikov predstave o 

sebi: 

 telesni jaz (predstava o našem telesu); 

 intelektualni jaz (predstava o naših mentalnih zmožnostih); 

 emocionalni jaz (kako odgovarjamo na naše psihične potrebe, motive, občutja); 

 filozofski jaz (filozofija življenja odseva v naših verovanjih, vrednostih, 

prepričanjih); 

 socialni jaz (kako vidimo naš odnos do drugih ljudi, v kakšni vlogi se vidimo v 

odnosu do drugih in status, ki si ga zaslužimo); 

 komunikativni jaz (naši odnosi do drugih skozi vidik komunikacije). 

Miljković in Rijavec (1996) navajata, da samozaznavanje ali samoocenjevanje 

združuje v sebi tri razsežnosti: vednost o sebi, pričakovanja do sebe in vrednotenje 

sebe. Poteka skozi sito primerjave človeka z drugimi ljudmi, s katerimi je v interakciji  ali 

ki so zanj pomembni. Ljudje prek primerjave z drugimi osebami pridobivamo ugodno ali 

neugodno oceno samih sebe. Samozaznavanje in pripisovanje dejanj ter odgovornosti 

zanje samemu sebi je celo bolj zahteven in bolj posreden proces, kot je pripisovanje 

dejanj in odgovornosti zanje drugim osebam (Ule, 2005). Ule poudarja, da je 

samozaznavanje kot tudi zaznavanje drugih socialni konstrukt. Med obema procesoma 

so pomembne povezave ali soodvisnosti. Oba fenomena potekata s pomočjo socialne 

primerjave med seboj in drugimi. Primerjava med samozaznavo in zaznavo drugega 
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kaže, da so tisti, ki imajo bolj realno in izdelano samopodobo, tudi bolj realni v 

ocenjevanju drugih. Pri tem smo pri ocenjevanju drugih bolj natančni in točni, če so nam 

druge osebe po kakršnihkoli značilnostih podobne. Cooley (v Lebedina-Manzoni, Jeđud, 

2008) je na primer uvedel pojem »socialnega ogledala«, ki nam omogoča učenje reakcij 

na podlagi tega, kako se drugi odzovejo na naše vedenje. Od dojemanja določene 

osebe o tem, kako jo doživljajo drugi ljudje, je odvisno njeno samospoštovanje. Pomen 

interakcij, ki pomembno vplivajo na predstavo o sebi in samospoštovanje, se skozi 

razvojna obdobja spreminja. Pri majhnih otrocih je za oblikovanje predstave o sebi 

najpomembnejša predvsem interakcija s starši. V obdobju adolescence pridobiva na 

pomembnosti interakcija z vrstniki, pri čemer so starši še vedno pomembni. Takrat 

pridobiva na pomenu tudi vpliv ostalih oseb iz naše okolice. Šele v obdobju pozne 

adolescence razvijemo svoja lastna prepričanja in poglede, ki so v nekoliko manjši meri 

odvisni od vplivov ostalih ljudi iz naše okolice.  

Samodojemanje je opredeljeno kot doživljanje samega sebe kot ene in iste osebe v 

toku različnih razvojnih faz ter časovnih in prostorskih kontekstov. Kot predmet 

raziskovanja psiholoških, socioloških in pedagoških znanosti gre za pomemben 

konstrukt, saj prepričanja posameznika o samem sebi vplivajo na njegove odločitve in 

dejanja v življenju. Spoznanja o samem sebi nam pomagajo, da pojasnimo naša 

sedanja in pretekla dejanja ter da predvidimo nekatera prihodnja vedenja. Pozitivno 

samodojemanje običajno vodi h konstruktivnemu in socialno zaželenemu vedenju, 

medtem ko negativno lahko privede do deviantnega, socialno neadekvatnega vedenja 

(Marsh idr., 1984, v Lacković-Grgin, 1994). Kaplan, Johnson in Bailey (1986, v 

Lebedina-Manzoni, Jeđud, 2008) pravijo, da je negativno samodojemanje povezano z 

oceno otrok o tem, kako jih dojemajo učitelji in starši, ter s samozavračanjem zaradi 

lastnega odklonskega vedenja. 

Gerber, Ginsberg in Reiff (v Magajna, 2010) pravijo, da se pri sicer zelo heterogeni 

skupini oseb s specifičnimi učnimi težavami v odrasli dobi pojavljajo nekatere skupne 

značilnosti: vsesplošen občutek manjvrednosti, nizko samospoštovanje in slaba 

samopodoba. Po mnenju avtorjev naj bi ta skupina oseb zaradi neugodnih izkušenj iz 

obdobja šolanja vse življenje doživljala občutek nezmožnosti in nekompetentnosti, kljub 

temu, da so pozneje v življenju sicer uspešni. Tudi Božič (2002) navaja, da otroci s 
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specifičnimi učnimi težavami sami sebe pogosto ocenjujejo negativno, so bolj 

nezadovoljni s seboj in pričakujejo nižje dosežke. Praviloma imajo nižjo šolsko 

samopodobo. 

Raziskave na področju samozaznave in samoocene otrok in mladostnikov so 

pokazale, da se otroci in mladostniki z motnjami vedenja pomembno razlikujejo od 

splošne populacije. Otroci in mladostniki iz te skupine pogosteje izkazujejo nagnjenost k 

slabši samooceni in razvijajo nizko mišljenje o sebi v primerjavi z ostalo populacijo 

(Lacković-Grgin, 1994; Žižak, Koller-Trbović, Brusić, 1993). Tasič (1994, v Lacković-

Grgin, 1994) je opravil raziskavo na vzorcu 1.023 učencev iz 8. razreda osnovne šole v 

Zagrebu. Raziskoval je razliko v pojmovanju sebe ali samozaznavanju med otroki, ki 

izkazujejo motnje vedenja, in tistimi, ki jih ne izkazujejo. Rezultati so pokazali, da se 

vprašani, ki izkazujejo motnje vedenja, v samoopisih ocenjujejo precej manj ugodno v 

primerjavi s tistimi vprašanimi, ki ne izkazujejo motenj vedenja. Raziskava je opozorila 

na izrazito povezanost med realnim pojmom o sebi in dobrim uspehom v šoli, uspešno 

osebnostno socializacijo, ugodnim statusom otroka v skupini – in obratno.  

 

Samopredstavitev 

Samopredstavitev je oblika pogovora, v katerem otroku ali mladostniku ponudimo 

možnost, da se sam predstavi, pove o sebi tisto, kar želi, in toliko, kot želi. Otrok sam 

daje poudarke določenim vsebinam, mi pa ga pri tem poslušamo in usmerjamo. Kobolt 

in Rapuš Pavel (2006) menita, da temelji samopredstavitev na različnih pripovednih 

strukturah (polstrukturiran pogovor ali intervju), pri čemer daje pripoved možnost 

vpogleda v značilnosti individualnih biografij, v spremembe, subjektivne pomene, 

pričakovanja, bojazni, vrednotenja in načine spoprijemanja z življenjsko situacijo.  

Prek samopredstavitve, ki jo otrok ali mladostnik posreduje o sebi, lahko dobimo bolj 

ali manj neposreden vpogled v to, kaj otrok ali mladostnik o sebi misli, kako vidi svoje 

spoprijemanje z razvojnimi nalogami, kaj od sebe pričakuje, kako vidi svoj življenjski 

položaj in h kakšnim ciljem stremi (Uhlendorff, 1999). Posamezniku damo vedeti, da nas 

zanima njegova zgodba, da nas zanima, kdo je. Ko nam pripoveduje o sebi, tudi sam 

ozavesti svoja prednostna področja in težave, s katerimi se sooča. Na vprašanje, na 

katerih področjih se posameznik počuti uspešnega, pogosto slišimo odgovor: »O tem 
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nisem še nikdar razmišljal.« Ljudje, ki prihajajo k strokovnjakom po pomoč, vidijo le 

svoje težave in stiske, medtem ko svoja močna področja doživljajo bolj »zamegljeno«, 

nejasno, ali se jim celo zdi, da na nobenem področju niso uspešni. Samopredstavitev 

lahko pomaga odpirati vrata v svet posameznikovih potencialov, nadarjenosti in močnih 

področij. In ne le to, pomaga nam zaznati tista področja, na katerih posameznik najbolj 

potrebuje našo pomoč. 

V literaturi, ki omenja samopredstavitev, se pojavljata besedi intervju in pogovor. 

Razpotnik (2006) pravi, da intervju ločimo od običajnega pogovora po tem, da je intervju 

opravljen z vnaprej določenim in tako ali drugače institucionaliziranim namenom in 

ciljem. Po mnenju Holstein in Gubrium (1997, v Razpotnik, 2006) se intervjuji gibljejo od 

visoko strukturiranih, standardiziranih, kvantitativno orientiranih (raziskovalnih) 

intervjujev do delno formalno vodenih intervjujev in prosto tekočih izmenjav informacij. 

Vsem pa je skupno, da temeljijo na interakciji. Cicourel (1974; v Razpotnik, 2006) meni, 

da so intervjuji ali pogovori globoko in neizbežno vključeni v ustvarjanje pomena. Pomen 

se le na videz nahaja v izrečenem. Do pomena izpraševalec ne pride le tako, da 

zastavlja prava vprašanja, niti pomena ne prinašajo odgovori intervjuvanca, pač pa se 

pomen aktivno, prek komunikacije zbira v samem dejanju intervjuja. Intervjuvancev torej 

ne gre razumeti kot skladišča znanja, zakladnic informacij, ki čakajo, da bodo odkrite, saj 

znanje dejansko sproti ustvarjajo v sodelovanju s svojimi sogovorniki-intervjuvarji. 

Udeleženost v intervjuju je torej ustvarjanje pomena. Razumevanje, kako se odvija 

ustvarjanje pomena v procesu pogovora, se po mnenju nekaterih avtorjev (Holstein in 

Gubruium, 1997, v Razpotnik, 2006) nanaša na interakcijske, narativne postopke 

ustvarjanja vednosti in ne le na teme, ki se odpirajo v intervjuju. Za socialno-

konstruktivistični pristop ni pomemben le rezultat pogovora, pač pa tudi proces 

ustvarjanja pomena. Torej je poleg vidika, kaj je v intervjuju, vključen še drugi vidik, 

namreč kako je snov podana. Kljub pomenu, ki se ga pripisuje procesu intervjuvanja, 

moramo biti pozorni tudi na samo vsebino, ki jo govorec vnaša v intervju. Analizo 

pogovora lahko razumemo kot korak, ki sledi vsebinski interpretaciji, kot neke vrste 

metavidik pogovora ali refleksijo interakcije. 

Fokusna skupina je prav tako oblika intervjuja, le da gre pri njej za skupinsko obliko 

intervjuja. Metoda je, kot meni Šugman Bohinc (2013), zelo dragocena, če se zavedamo 
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tako njenih verjetnih prednosti kot morebitnih tveganj. Ključ do uspešnega intervjuja s 

skupino otrok je po mnenju avtorice upoštevanje komunikacijskih in 

metakomunikacijskih norm, značilnih za konkretno starostno, kulturno, etnično ali 

družbeno skupino. Intenzivnost pogovora, obseg otroške pozornosti, bogastvo in 

količina odgovorov so močno odvisni od sposobnosti moderatorja, da zna pritegniti in 

vzdrževati zanimanje sogovornikov, podpreti konstruktivno skupinsko dinamiko, v kateri 

se otroci počutijo varne, poznati in usvojiti otroške govorne prakse v takšni meri, da 

lahko v njih tekoče sodeluje in jih usmerja, ter da zmore enako spretno in občuteno 

spremljati, zrcaliti in spodbujati njihovo nebesedno komunikacijo. Šugman Bohinc (2013) 

navaja, da je vodenje intervjuja v fokusni skupini otrok v marsičem zahtevnejše od 

vodenja individualnega intervjuja. Moderator se mora uglasiti s skupino, prilagajati svoje 

hipoteze in načine ravnanja skupinski dinamiki, predvsem pa mora znati poslušati 

stališča udeležencev glede teme pogovora in se učiti.  

Fokusno skupino kot pogovor z vrstniki otrok s posebnimi potrebami uporabimo tudi v 

naši raziskavi in je namenjena pridobivanju informacij o socialni vključenosti otrok s 

posebnimi potrebami v razredno in šolsko okolje. 

 

 
2.2.3 POGLEDI IN STALIŠČA UČITELJEV DO INKLUZIJE OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

 

»Stališča usmerjajo naše početje v svetu in obratno, spremembe v 

socialnem svetu se najprej odrazijo v naših stališčih, ki nato vplivajo 

na spremembe naših dejanj in vedenjskih oblik. Stališča so ključna 

za oblikovanje predstav o nas samih, naše motivacijske strukture, 

pa tudi predstav o drugih osebah in družbi.« (Ule, 2005: 116) 

 

S tem ko je v slovenski prostor prodrla ideja integracije in inkluzije ter smo razvili 

precej različnih oblik pomoči otrokom s posebnimi potrebami, smo do neke mere razvili 

tudi strpnost do drugačnih. Seveda pa ima naša širokosrčnost svoje ograde in meje. Če 

so otroci s posebnimi potrebami pridni, ubogljivi in poslušni, jih sprejmemo, češ saj so 

tako ljubki, tako neposredni, nemoteči in hvaležni vsake naše pomoči. Problem se pojavi 
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takrat, ko so mali »posebneži« samosvoji, neprilagodljivi, pretirano nemirni ali celo 

nesramni in arogantni. V tem smislu so najbolj ogroženi nadarjeni otroci ter otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ker so najmanj prilagodljivi, za pouk moteči in do 

učitelja velikokrat provokativni.  

Booth (1995) opozarja, da je pozitivno stališče učiteljev do inkluzije močno odvisno od 

njihovih izkušenj pri delu z otroki, od njihovega izobraževanja in strokovnega 

izpopolnjevanja, dostopnosti različnih oblik pomoči, številčnosti otrok v razredu in 

občutka obremenjenosti. Čagran in Schmidt (2002) menita, da je razvijanje pozitivnih 

stališč in dejanske naklonjenosti otrokom s posebnimi potrebami zapleten postopek, ki je 

prepleten s hkratnim delovanjem več dejavnikov, kot so življenjske izkušnje z ljudmi, 

dogodki, pogostost stikov z otroki s posebnimi potrebami, osebnostne lastnosti in drugo. 

D'Alonzo, Giordano in Cross (1996) poudarjajo, da učiteljeva stališča do otrok s 

posebnimi potrebami pomembno vplivajo na razredno klimo. Učiteljeva stališča po 

njihovem mnenju ne vplivajo zgolj na odnos med učitelji in otroki s posebnimi potrebami, 

temveč tudi na stališča vrstnikov do otrok s posebnimi potrebami. 

Raziskave (Bain, 2005; Boling, 2007; D'Alonzo, Giordano, Cross, 1996; Fakolade, 

Adeniyi, 2009; Idol, 2006; Olson, Chalmers, Hoover, 1997; Zambelli, Bonni, 2004), ki so 

se ukvarjale s proučevanjem stališč učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami, 

kažejo, da imajo nekateri učitelji optimistična in pozitivna stališča, drugi izražajo dvome, 

tretji pa imajo izrazito negativna stališča. Norwich (1994), ki je proučeval stališča 

strokovnjakov do integracije/inkluzije v ZDA in Veliki Britaniji, je ugotovil, da so imeli 

strokovnjaki z bolj liberalnimi družbenimi stališči nekoliko bolj pozitiven odnos do 

integracije/inkluzije kot tisti s pretežno konservativnimi družbenimi stališči. Strokovnjaki, 

ki so naklonjeni večjemu nadzoru in kaznovanju, so imeli v obeh državah bolj negativen 

odnos do integracije/inkluzije. Enako se je pokazala pomembna povezava med delovnim 

mestom posameznega strokovnjaka in njegovimi stališči. Učitelji v osnovni šoli so bili 

manj naklonjeni integraciji/inkluziji, medtem ko so imeli svetovalci in administrativno 

osebje zelo pozitiven odnos do integracije/inkluzije. Leyser, Kapperman in Keller (1994) 

so izvedli medkulturno raziskav o učiteljevih stališčih do inkluzije v ZDA, Nemčiji, Izraelu, 

Gani, na Tajvanu in Filipinih. Odkrili so razlike v stališčih do inkluzije med državami, in 

sicer so imeli učitelji v ZDA in Nemčiji značilno bolj pozitivna stališča v primerjavi z 
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ostalimi državami. Pretnar (2012) pa v raziskavi ugotavlja, da so vključevanju otrok s 

posebnimi potrebami v osnovno šolo bolj naklonjeni učitelji z več izobrazbe, ki so v toku 

svojega študija pridobili več znanja in vsebin o delu z otroki s posebnimi potrebami ter 

se zato čutijo tudi bolj kompetentne od učiteljev z manj izobrazbe. Najbolj pozitivno 

stališče do otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolnih 

otrok, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in gibalno oviranih otrok imajo učitelji z 

doktoratom, najbolj negativno pa učitelji z višjo izobrazbo. Podobno, najbolj pozitivno 

stališče do otrok z motnjo v duševnem razvoju in do otrok s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami imajo učitelji z doktoratom, najbolj negativno pa učitelji z visoko izobrazbo.  

Peček in Lesar (2006) sta raziskovali stališča učiteljev rednih osnovnih šol do 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami in ugotovili visok delež učiteljev, ki ne bi 

sprejeli otroka s posebnimi potrebami v svoj razred. Pri tem razlike med predmetnimi in 

razrednimi učitelji niso statistično pomembne. Največ učiteljev – tretjina predmetnih in 

četrtina razrednih – ne bi sprejelo otroka s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Naslednji 

z najnižjo stopnjo zaželenosti pri učiteljih so slepi in slabovidni, tem sledijo gluhi in 

naglušni ter nato še dolgotrajno bolni. Raziskava je pokazala največjo toleranco učiteljev 

do otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami in gibalno oviranih otrok. Podobno ugotavljajo v raziskovalnem projektu tudi 

Novljan in sodelavci (2004). Pravijo, da se učitelji večinoma le delno strinjajo ali ne 

strinjajo z vključevanjem otrok z motnjo v duševnem razvoju, slepih in slabovidnih, 

gluhih in naglušnih ter otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v redno osnovno šolo. 

Tudi Bigham (2010) pride v svoji raziskavi do podobnih ugotovitev: visok odstotek (70%) 

intervjuvanih učiteljev meni, da otroci z vedenjskimi in čustvenimi motnjami ne bi smeli 

biti vključeni v redno osnovno šolo, in po mnenju številnih učiteljev (40%) tja ne bi smeli 

biti vključeni niti otroci z več motnjami. Večina učiteljev je izrazila stališče, da otroci s 

posebnimi potrebami ne sodijo v redne šole. Pri tem so otroke poimenovali s pomočjo 

diagnoz (otrok z učnimi težavami, vedenjsko moten otrok, čustveno moten otrok ipd.). 

Ves čas so se torej osredotočali na otrokove motnje in primanjkljaje, ne pa na otrokove 

potenciale in njihova močna področja. Kalyva, Gojkovič in Tsakiris (2007), ki so 

proučevali stališča srbskih učiteljev do inkluzije, so ugotovili, da imajo srbski učitelji 

negativen odnos do inkluzije otrok s posebnimi potrebami, pri čemer so bili učitelji brez 
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izkušenj pri delu z otroki s posebnimi potrebami bolj negativno naravnani do inkluzije v 

primerjavi z učitelji, ki so te izkušnje imeli. Leyser in sodelavci, 1994; Kalya, Gojkovič in 

Tsakiris, 2007; Rizzo in Wright, 1988; Rizzo in Vispoel, 1991, v raziskavah podobno 

ugotavljajo, da so učitelji z več izkušnjami pri delu z otroki s posebnimi potrebami bolj 

naklonjeni inkluziji kot tisti z malo izkušnjami ali brez njih. Tudi Leyser in sodelavci 

(1994) ugotavljajo, da so učitelji s 14 in več let delovnih izkušenj pomembno bolj 

naklonjeni inkluziji kot učitelji z manj kot 14 let delovnih izkušenj. Ravno obratno pa v 

svoji raziskavi ugotavlja Pretnar (2012), ko navaja, da imajo najbolj pozitivna stališča do 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo učitelji z delovno dobo do 10 

let, najbolj negativna pa učitelji z delovno dobo od 21 do 30 let. 

 Nekatere raziskave kažejo na razlike med spoloma v stališčih učiteljev do inkluzije. 

Učiteljice naj bi imele bolj pozitivna stališča do inkluzije in otrok s posebnimi potrebami v 

primerjavi z njihovimi moškimi kolegi (Aksamit, Morris, Leunberger, 1987; Eichinger, 

Rizzo, Sirotnik, 1991; Thomas, 1985; Fakolade, Adeniyi, Tella, 2009). Harvey (1985) je 

na primer ugotovil, da imajo učiteljice bolj pozitivna stališča do inkluzije otrok z 

vedenjskimi težavami v primerjavi z učitelji. Hkrati pa nekatere druge raziskave (Beh-

Pajooh, 1992; Berryman, 1989; Leyser idr., 1994) ne poročajo o povezavi med spolom 

in učiteljevimi stališči do inkluzije. Različni avtorji (Center, Ward, 1987; Janney idr., 

1995; Clough, Lindsay, 1991) ugotavljajo, da so bolj pozitivno naravnani do inkluzije tisti 

učitelji, ki imajo podporo nadrejenih učiteljev ter podporo specialnih pedagogov.  

Stališča učiteljev so se od začetne faze uvajanja integracije in pozneje inkluzije v 

šolski prostor precej spremenila. V letih od 2000 do 2005 in pred tem beležimo v 

slovenskem prostoru bistveno več odklonilnega odnosa učiteljev do integracije in 

inkluzije kot dandanes, ko sta integracija in inkluzija že precej ukoreninjeni v šolski 

sistem. Novejša raziskava (Brenčič, 2012) na primer pokaže številne pozitivne izkušnje 

učiteljev pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Iz raziskave je razvidno, da otroci s 

senzornimi (slepi in slabovidni, gluhi in naglušni) in motoričnimi motnjami (gibalno 

ovirani) najpogosteje izražajo konstruktivne vedenjske značilnosti, tako da se učitelji pri 

delu z njimi počutijo najbolj uspešni. Najmanj uspešni se počutijo pri delu z otroki s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroki s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami. Pozitivne izkušnje imajo učitelji tudi na področju dodatne strokovne pomoči, in 



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

42 

 

sicer navajajo individualizirani pouk, ki po njihovem mnenju otrokom s posebnimi 

potrebami omogoča večjo motivacijo, prilagojeno delo in boljši učni uspeh. Lasten vpliv 

vidijo kot pomemben dejavnik pri delu z otroki s posebnimi potrebami, pri čemer lasten 

trud, odnos z otroki s posebnimi potrebami in timsko usklajenost poudarjajo bolj kot vpliv 

otrok, sošolcev ali staršev ter drugih dejavnikov. Rezultati raziskave tudi kažejo, da 

večina učiteljev svoje delo z otroki s posebnimi potrebami ocenjuje kot uspešno, kar 

kaže na precejšnje samozaupanje učiteljev v svoje delo z otroki s posebnimi potrebami.  

Zanimiva je tudi raziskava Pretnar (2012). Avtorica je proučevala razlike v stališčih 

učiteljev do otrok s posebnimi potrebami med Slovenijo in Slovaško. Ugotovila je, da 

med državama ne prihaja do razlik pri vključevanju otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami, s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolnih in gibalno 

oviranih otrok. Do razlik prihaja pri stališčih učiteljev do otrok s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami ter do otrok z motnjami v duševnem razvoju. Slovaški učitelji imajo do teh 

otrok bolj pozitivna stališča kot slovenski učitelji. 

Ko govorimo o pogledih in stališčih učiteljev do otrok s posebnimi potrebami, se ne 

moremo izogniti razmišljanju o spoštovanju, pravičnosti in sprejemanju drugačnosti.  

Pri učiteljih so predsodki o drugačnih pogojeni s strahom, da bi bili kot učitelji 

neuspešni. Krivdo za neuspeh pripisujejo otroku, ki je drugačen. Zato zagovarjajo 

stališče, da je treba drugačne obravnavati na poseben način. Poučujejo naj jih 

strokovnjaki, ki so za to usposobljeni, ali pa jih je treba poslati v posebne ustanove, v 

katerih bodo zanje strokovno skrbeli (Skalar, 1999).  Olson, Chalmers in Hoover (1997) 

izpostavljajo, da so negativna stališča učiteljev do otrok s posebnimi potrebami pogosto 

povezana z neznanjem glede načina poučevanja otrok s posebnimi potrebami. Počutijo 

se nepripravljene za poučevanje otrok s posebnimi potrebami.  

Pediček (1987) govori o razliki med drugačnostjo in različnostjo. Po njegovem mnenju 

drugačni otroci predstavljajo spodnji ali zgornji rob zunaj standardnosti in so zaradi 

svojih biofizioloških in psihosocialnih danosti ter določenosti izjemni bodisi v pozitivnem 

pomenu (nadpovprečni) bodisi v negativnem pomenu (podpovprečni). Različni otroci pa 

po mnenju avtorja predstavljajo skupino razvojno in sposobnostno standardnih otrok in 

mladostnikov, ki so glede na položaj razpršeni po območju normalne krivulje na temelju 

njihovih količinsko ugotovljenih individualnih psihosocialnih razlik ali diferenc. Merila 
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drugačnosti so vsekakor družbeno pogojena, s tem pa tudi predstava o tem, kaj je 

normalno. A vedno obstaja neka tendenca, da v družbi postavljamo ločnice med t. i. 

»normalnim« in »nenormalnim«, »drugačnim« in »običajnim«. Če razmišljamo v duhu 

inkluzije, bi se vsekakor morali izogniti tovrstnim poimenovanjem in razlikovanjem, ki je 

posredno tudi razlikovanje med »biti in ne biti«, »uspeti in ne uspeti«, biti »vključen ali 

izključen«. 

Kroflič (2006) v svojem prispevku »Kako udomačiti drugačnost?« razmišlja o tem, 

kako je mogoče vzpostaviti bolj vključujoč odnos do vsakovrstne drugačnosti tako na 

ravni posameznika kot tudi skupnosti. Pri tem izhaja iz naslednjih hipotez: 

 Tako individualna kot kolektivna identiteta se vedno razvijata v odnosu do 

drugega kot drugačnega, pri tem pa poskušata drugačnost tako ali drugače 

kultivirati oziroma udomačiti. 

 Prevladujoče zgodovinske oblike kultiviranja drugačnosti imajo prepoznavne 

metaforične oblike, ki vedno znova izražajo nezmožnost srečanja z drugim kot 

drugačnim. 

 Razvoj zavesti v smeri sprejemanja drugačnosti je neizbežno povezan na eni 

strani z nenehnim soočanjem s pomenom spodletelih zgodovinskih srečanj z 

drugačnostjo ter na drugi strani z odkritjem in sprejetjem drugačnosti v jedru 

naše lastne identitete. 

 Odnos do drugačnosti je temeljni katalizator razvoja aktivne strpnosti in 

inkluzivne kulture skupnosti. 

Solidarnost in možnost za uspešno vključevanje vseh otrok, mladostnikov in odraslih 

lahko pričakujemo samo od tiste družbe, v kateri so upoštevane temeljne vrednote, npr. 

pravica do življenja, nedotakljivost človekovega življenja, enakopravnost vseh ljudi kljub 

ekstremni individualni različnosti in ohranjanje dostojanstva vsakega človeka (Novljan, 

2003). Pravičnejši (vključujoč, inkluziven) odnos do drugačnosti na področju šolstva 

zahteva drugače zasnovano prosvetno politiko kot spremembo prevladujoče diskurzivne 

prakse na osebni ravni, kar pa zahteva reinterpretacijo poznanih izključujočih praks 

kakor tudi soočenje z drugačnostjo v jedru lastne osebe oziroma življenjske zgodbe. 

Šele v pravici do različnosti, v spoštovanju razlik in drugačnosti lahko vznikne človeška 

ustvarjalnost (Kreft, 1999). Kučan (1995: 27) je v zborniku Edina prava ljubezen je 



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

44 

 

ljubezen do drugačnih lepo zapisal: »Biti drugačen je normalno stanje stvari. Biti 

nestrpen pa je stanje ranjenega, prizadetega duha.« K temu lahko dodamo še 

razmišljanje Rutarja (1995: 24), ki pravi: »Strpnost do drugačnih je vedno najprej 

strpnost do samega sebe kot drugačnega. Ne gre se torej spraševati o tem, kdo so oni, 

spraševati se je treba, kdo smo mi sami.« 
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2.3  SOCIALNO UČENJE 
 

 

V raziskavi nas zanima tudi socialna vključenost otrok s posebnimi potrebami v 

šolsko okolje, zato je to poglavje namenjeno socialnemu učenju, ki nas skozi teorijo 

socialnega učenja vodi k socialnim spretnostim in prosocialnemu vedenju ter socialni 

vključenosti otrok s posebnimi potrebami.  

Šola je namreč prostor, v katerem se neprestano tkejo medsebojni odnosi. Je 

kompleksen, heterogen in odprt socialni sistem, namenjen vzgoji in izobraževanju 

mladih, to pa se ne odvija zgolj prek zapisanega kurikula, temveč v veliki meri tudi prek 

odnosov, ki se dnevno v vseh kombinacijah vzpostavljajo med otroki, učitelji ali 

strokovnimi in drugimi delavci šole, enako pomembni pa so tudi odnosi s starši in lokalno 

skupnostjo. Ti odnosi odsevajo prikriti kurikul šole, vrednote, načela, norme, stališča in 

spoštovanje do vpletenih in do znanja nasploh. Kakovost ustanove, ki se meri z 

učinkovitostjo otrok, je pogojena prav s kombinacijo medsebojnih odnosov in motivacije 

za sodelovalno delo, kar ustvarja pozitivno klimo šole (Budnar, 2000), prav ta pa 

pomembno vpliva na uspešnost otrok in mladostnikov tako na izobraževalnem kot tudi 

na socialnem in emocionalnem področju. 

 

 

2.3.1  TEORIJA SOCIALNEGA UČENJA 

 

Thomas (1996) meni, da je teorija socialnega učenja derivat behaviorizma, 

pomembno mesto v psiholoških teorijah pa je dobila v šestdesetih in sedemdesetih letih 

20. stoletja. Za teorijo socialnega učenja je značilno, da nudi uravnoteženo sintezo 

kognitivne psihologije in načel modifikacije vedenja ter analizo socialnih vplivov na 

človekov razvoj. 

Ime teorije izhaja iz predpostavke, da večina učenja temelji na enostavnem učenju z 

opazovanjem in učenju s posnemanjem vedenja drugih oseb, ki delujejo kot socialni 

vplivi na posameznika. Začetniki teorije socialnega učenja so behavioristično teorijo 
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povezovali predvsem s posameznimi vsebinami iz psihoanalitične teorije, kot so 

obrambni mehanizmi, identifikacija in agresivnost, medtem ko je Bandura (1986) svojo 

teorijo socialnega učenja povezal s kognitivnimi teorijami in jo tudi poimenoval socialno-

kognitivna teorija. Avtor meni, da spoznavni razvoj sam po sebi ne zadostuje za razlago 

sprememb v vedenju otroka; pomembni so procesi učenja, ki pa so tudi pod vplivom 

otrokovih kognitivnih sposobnosti. Za razliko od klasičnih behavioristov Bandura 

predpostavlja, da se ne učimo le na podlagi lastnih izkušenj, temveč predvsem iz 

opazovanja vedenja in njegovih posledic pri drugih ljudeh. Za model nam lahko služijo 

osebe iz realnega življenja in tudi t. i. simbolični modeli, kot so filmski ali literarni junaki, 

slike, ustne ali pisne inštrukcije (Crain, 2000). Otrokovo vedenje torej ni le spontano in 

naključno, ampak je reprodukcija tega, kar je videl. Socialno vedenje je torej naučeno, 

medtem ko je socialna interakcija okvir, v katerem poteka učenje.   

Temeljna načela teorije socialnega učenja so naslednja (Ormrod, 1999). 

 Ljudje se učimo preko opazovanja vedenja drugih ter posledic in rezultatov tega 

vedenja. 

 Učenje lahko poteka brez spremembe vedenja. Behavioristi menijo, da učenje 

predstavlja trajno spremembo vedenja, v nasprotju z njimi pa teoretiki 

socialnega učenja poudarjajo, da sprememba vedenja ni nujno rezultat našega 

učenja.  

 Kognicija ima pomembno vlogo v procesu učenja. Razvijemo namreč zavedanje 

in pričakovanje o možnih posledicah našega vedenja. 

 Teorija socialnega učenja predstavlja most med behaviorističnimi teorijami 

učenja in kognitivnimi teorijami učenja. 

Socialno-kognitivna teorija pojmuje učenje kot pridobivanje znanja s kognitivnim 

procesiranjem informacij. Socialni del teorije priznava socialno poreklo večine človekovih 

misli in dejanj (kaj se posameznik nauči kot del socialnega okolja), medtem ko kognitivni 

del priznava vpliv miselnih procesov na motivacijo in vedenje. Teorija natančno 

opredeljuje dejavnike, ki določajo človekovo vedenje in posledično nadzor nad samim 

seboj in okoljem. S pomočjo teh sposobnosti človek vpliva nase, da se začne vesti na 

določen način ter to vedenje uravnava in ohranja. Poznavanje teh sposobnosti nam 
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omogoča, da razumemo, zakaj se posamezniki lahko v istih okoliščinah vedejo 

popolnoma različno (Frlec, Vidmar, 2005). 

Socialno-kognitivni model, ki ga je za razlago razvoja oblikoval Bandura (1997), 

temelji na medsebojni interakciji treh procesov: osebe, vedenja osebe in okolja. 

Posameznikova pričakovanja, zaznavanja sebe in svoje uspešnosti ter cilji, ki si jih 

zastavlja, nastanejo pod vplivom okolja, vendar tudi sama vplivajo na okolje (Berger, 

1994, v Batistič Zorec, 2000). Vsak posameznik torej do določene mere soustvarja 

okolje. Temeljne sposobnosti, s katerimi  posamezniki spreminjajo tako sebe kot tudi 

svoje okolje, so simboliziranje, predvidevanje, opazovanje, samouravnavanje in 

samorefleksija (Bandura, 1986).  Bandura torej poudarja pomen kognitivnih sposobnosti, 

kot so sposobnost razmišljanja, sposobnost simbolizacije, razumevanje vzročno-

posledičnih odnosov idr.  

Thomas (1996) pravi, da je razvoj z vidika Bandurove teorije proces, za katerega je 

značilno: 

 širjenje repertoarja možnih oblik vedenja na podlagi zaznavanja uspešnosti 

vedenj drugih in sebe; 

 uporaba teh informacij za bodoče odločitve o najustreznejših vedenjih v določeni 

situaciji. 

 

Modelno učenje 

Del človekovega vedenja se prav gotovo oblikuje s pomočjo posnemanja oz. 

modelnega učenja. Radi posnemamo ravnanje in vedenje oseb, ki so nam pomembne. 

Takšne osebe so na primer starši, sorojenci, prijatelji, vrstniki idr. Pomemben vpliv pa 

imajo tudi modeli s televizije, iz filmov, risank, knjig, časopisov ipd., ki so otrokom in 

mladostnikom še posebej privlačni. »Ti že od najzgodnejšega otroštva oskrbujejo 

otrokov domišljijski svet z imaginarnimi, vendar vplivnimi vzori z veliko simbolno močjo. 

Te modelne osebnosti postavljajo standarde moralnega vedenja, socialnih norm in 

informirajo o tem, kako ravnati v stvarnem življenju.« (Ule, 2005: 248) 

Teoriji vedenja in učenja, kot sta Watsonovo klasično pogojevanje ter Skinnerjevo 

operativno in instrumentalno pogojevanje, sta v veliki meri razjasnili vedenje otrok, 

vendar pa so nekateri problemi in dileme še vedno ostali nepojasnjeni. Prvi problem se 
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je nanašal na dejstvo, da otroci včasih osvojijo nova vedenja s preprostim opazovanjem 

dejanj pri drugih ljudeh. Drugi problem je bil povezan s tem, da začnejo otroci izvajati 

neki način vedenja, potem ko so videli, kako so drugi doživeli posledice tega vedenja – 

podkrepitev ali kaznovanje. Nobene od teh dilem ni možno pojasniti z vrsto učenja, pri 

katerem se spremembe dogajajo le takrat, ko otrok neposredno doživi posledice svojih 

dejanj. Bandura je ta problem rešil s trditvijo, da otrokov razvoj z leti vse bolj temelji na 

drugi vrsti učenja, tj. na učenju z opazovanjem (Haith, Miller, Vasta, 1998).  

Glavni razlog za otrokovo opazovanje in poslušanje modelov je, da mu to daje 

informacije, ki mu pomagajo pri odločitvi, kako bo zadovoljil svoje potrebe v neki bodoči 

situaciji. Proces učenja vsebuje štiri glavne funkcije (Thomas, 1996; Crain, 2000). 

 Proces pozornosti: opazovalec mora biti pozoren na tiste vidike vedenja in 

situacije, ki so pomembni, in ignorirati naključne ter nepomembne vidike. Na 

usmerjanje pozornosti vplivajo razločnost in kompleksnost opazovanega 

vedenja in tudi motorične ter zaznavne sposobnosti opazovalca. 

 Proces pomnjenja (kodiranje in zadrževanje opaženega v spominu): opaženo 

se lahko v spominu shrani kot vizualna podoba ali semantična koda. Za 

kodiranje je potrebna zmožnost uporabe simbolov, ki je večja pri starejših 

otrocih, zato mlajši otroci bolj posnemajo enostavna vedenja in sicer večinoma 

zelo kmalu po tem, ko so jih opazovali. 

 Proces motorične reprodukcije: če hočemo vedenje posnemati, moramo biti 

sposobni prevesti mentalno reprezentacijo v svoje vedenje. Tudi to je odvisno 

od opazovalčevih sposobnosti, ki se večajo s starostjo. 

 Ojačevanje in motivacijski proces: na vedenje vplivajo naše lastne izkušnje, 

tj. ojačanje iz preteklosti in opažene posledice vedenja pri drugih, ki jih 

imenujemo ojačitve drugega reda.  

Za vse navedene korake je nujna motivacija opazovalca. Pomembno je ločiti 

pridobljeno od izvršenega: mnogo naučenega nikdar ne postane del našega vedenja.  

Ojačevanje torej pogojuje večino vedenja, vendar ne poteka samodejno, saj so učinki 

v veliki meri odvisni od našega razumevanja odnosov med vedenjem in njegovimi 

posledicami. Opazovanje drugih služi temu, da razvijemo pričakovanja o možnih 

posledicah našega vedenja. Na podlagi tega lahko miselno testiramo alternativna 
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vedenja in izberemo tisto, ki ima najbolj zaželene možne posledice (Thomas, 1996). 

Stalder (1985, v Bečaj, 2000) pravi, da pričakovanja, na katerih temelji motivacija, 

ustrezajo trem področjem ojačevanja. 

 Pričakovanja, ki so povezana s presojo lastne kompetentnosti: ta vrsta 

pričakovanj je razmeroma stabilna in neodvisna od situacije. 

 Pričakovanja v zvezi z uspešnostjo dejavnosti: gre za predvidevanje 

posledic ravnanja. Ta pričakovanja se stalno preizkušajo in vsaka nova izkušnja 

jih ustrezno spreminja – so torej relativno spremenljiva.  

 Pričakovanja, ki imajo pomen samookrepitve: podlaga za ta pričakovanja so 

standardi ali referenčne točke, s katerimi se presoja uspešnost. Doseženi 

standard pomeni okrepitev. Tudi standardi so razmeroma stabilni in neodvisni 

od situacij. 

Najbolj prepoznaven rezultat otrokovega učenja z opazovanjem je posnemanje 

vedenja, ki ga vidi, pri čemer posnemanje ni vselej natančna replika tistega, kar je videl: 

gre za t. i. selektivno posnemanje. Pojavi pa se lahko tudi inhibicija odgovorov, ko otrok 

– praviloma zaradi posrednega kaznovanja – vedenja, ki ga vidi, ne posnema v celoti. 

To pomeni, da podkrepitev, ki pogojuje večino vedenja, ne poteka avtomatično, temveč 

je to odvisno od posameznikovega razumevanja odnosov med vedenjem in njegovimi 

posledicami, torej od njegovih kognitivnih sposobnosti, kot so simbolizacija, razmišljanje 

in razumevanje vzročno-posledičnih odnosov (Thomas, 1996). Ko opazujemo modele, 

spoznavamo posamezne dele vedenja in v mislih te dele sestavljamo v kompleksne 

nove vedenjske vzorce. Kljub temu, da se zgledujemo po modelu, razvijamo lasten slog 

vedenja, saj svoja opažanja sestavljamo v nov vzorec. S tem, ko se razvija otrokova 

sposobnost uporabe miselnih simbolov pri posnemanju modelov, se lažje oblikujejo 

merila za presojanje lastnega vedenja. Seveda pa je vedenje, ki ga otroci posnemajo, 

odvisno od tega, kako je to vedenje vrednoteno v določeni kulturi (Papalia idr., 2003). 

Modeliranje ne vključuje le procesa ponavljanja vedenj, temveč zajema tudi učenje 

različnih pravil ter razvoj kognitivnih sposobnosti. Glede na to, da je kognitivne 

sposobnosti težko pridobiti s čistim modeliranjem, je potrebno, da modeli pri soočanju z 

določenim problemom na glas verbalizirajo miselne procese in strategije, ki jih 

uporabljajo. Verbalizirane miselne sposobnosti, ki vodijo določeno dejanje, so lahko v 
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zelo kompleksnih situacijah veliko bolj informativne kot samo opazovanje dejanja. 

Verbalno modeliranje kognitivnih sposobnosti prispeva h graditvi samoučinkovitosti in 

razvoju kognitivnih sposobnosti (Bandura, 1997). 

White, Sherman in Jones (1996) poudarjajo, da je za spremembo socialnega položaja 

nesprejetih otrok pomembno vedenje učitelja do teh otrok, saj učiteljevo vedenje 

predstavlja model, na podlagi katerega otroci oblikujejo lastno vedenje do tega otroka. 

 

 

2.3.2  SOCIALNE SPRETNOSTI IN PROSOCIALNO VEDENJE 

 

Socialne spretnosti 

Rozman (2006) opredeli socialne spretnosti kot veščine, ki se dogajajo na treh 

ravneh: na osebni ravni (te posameznik potrebuje za izgraditev samopodobe, reševanje 

lastnih težav, izražanje svojih zamisli), na ravni odnosov (pogajanje in sodelovanje, 

sklepanje kompromisov, gradnja in vzdrževanje lastnih socialnih mrež) in na ravni širše 

družbe ali makrosistema (občutljivost za druge, prispevanje k dobrobiti države). Bizjak, 

Tome, Justinek, Čater in Vec (2010) pravijo, da socialne spretnosti obsegajo vedenje, ki 

ga mora obvladati posameznik, da se lahko učinkovito in konstruktivno vključi v socialno 

okolje. Izhajajo iz realno izoblikovanega in bolj ozaveščenega odnosa do sebe, drugih 

ljudi in sveta, ki se izraža v celotnem sklopu posameznikovega ravnanja v medosebnih 

interakcijah in v njegovi komunikaciji z drugimi ljudmi. Božič (2002) poudarja, da so 

socialne veščine specifična vedenja in kognicije, ki so potrebne za ugodne, kvalitetne in 

uspešne odnose v komunikaciji z drugimi ljudmi in so predpogoj za primerno socialno 

kompetentnost nasploh. Marjanovič Umek in Zupančič (2004) navajata, da so socialno 

kompetentni otroci veseli, zaupljivi, strpni, vključeni v svojo vrstniško skupino, priljubljeni, 

prosocialni, z drugimi sodelujejo, so samostojni, socialno spretni ter čustveno zreli za 

svojo starost.  

Van Hasselt, Hersen in Whitehill (1979, v Schmidt, 2001) so oblikovali definicijo, po 

kateri so socialne spretnosti naučene, izhajajo iz značilne situacije in se kažejo v 

učinkovitem medsebojnem odnosu. Zurilla in Goldfried (Frosh, 1983, v Metelko Lisec, 

2004) pod pojmom socialne veščine razumeta sposobnost prepoznavanja različnih 
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možnosti dojemanja in odzivanja ter zmožnost izbire med njimi, ko se znajdemo v 

konkretnih situacijah. Spence in Shephard (1993, v Metelko Lisec, 2004) pa pravita, da 

se socialne veščine v splošnem pomenu kažejo tudi kot spretnosti reševanja problemov, 

ki jih konkretno življenje postavlja pred ljudi. V literaturi lahko zasledimo dva termina: 

socialne sposobnosti in socialne spretnosti. Schmidt (2001) pravi, da socialne 

sposobnosti predstavljajo oceno, ki temelji na presoji, ali je bila neka socialna naloga 

ustrezno opravljena, medtem ko se socialne spretnosti ali veščine nanašajo na dejanja, 

ki se kažejo v specifičnih socialnih položajih, v katerih se zahteva ustrezno opravljena 

naloga. 

Hargie (1997) je socialne veščine definiral kot skupino ciljno usmerjenih, medsebojno 

povezanih, situacijsko ustreznih socialnih vedenj, ki se jih lahko naučimo in so pod 

kontrolo posameznika. Kobolt (1996, v McGrath, Francey, 1996) socialne veščine 

opredeli kot tiste veščine, ki sodijo na področje odnosnega, komunikacijskega oziroma 

socialnega v najširšem smislu besede. To so veščine, ki posamezniku omogočajo, da se 

v socialnem prostoru učinkovito vede, da vstopa v zadovoljive socialne odnose, da se 

nauči sporazumevati z drugimi in reševati konflikte, razumeti različne potrebe partnerjev 

v komunikaciji in upoštevati individualne poglede na socialni prostor. Obvladovanje 

socialnih veščin zato omogoča, da posameznik učinkoviteje zadovoljuje lastne socialne 

potrebe, ne da bi pri tem oškodoval partnerje, saj mu to znanje pomaga razumeti 

vrstnike, starše, učitelje in vse druge partnerje v socialnih interakcijah. Andolšek in 

Tomšič (2010) pravita, da se socialnih veščin učimo postopoma. Veščine se skozi 

razvojne faze preoblikujejo, postajajo vse bolj prefinjene in izdelane, posameznik z njimi 

vedno lažje in spretneje rokuje.  

Hopson in Scally (1981, v Metelko Lisec, 2003) navajata, da nekatere šole v Angliji v 

svoje učne načrte uvajajo program učenja socialnih in življenjskih veščin. Večji poudarek 

socialni opremljenosti svojih otrok pa dajejo zlasti tiste šole, ki imajo v mislih celostno 

oblikovanje mladega človeka. Učenje treninga socialnih veščin se je namreč izkazalo kot 

učinkovito sredstvo celostnega razvoja celo pri demotiviranih, naveličanih in apatičnih 

mladostnikih. 

Bizjak, Tome, Justinek, Čater in Vec (2010) pravijo, da mora razvoj socialnih 

spretnosti temeljiti na konceptu otrokovih pravic, ki jih v procesu učenja postavlja v 
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enakopraven partnerski položaj. Naloga učiteljev je, da otroke povabijo k sodelovanju, 

jim organizirajo raznovrstne razmere za učinkovito učenje socialnih spretnosti v različnih 

kontekstih, jim dajejo povratne informacije o socialnem ravnanju in razvijajo širok nabor 

možnih socialnih ravnanj in odzivov. S svojim zgledom in ravnanjem predstavljajo načine 

in oblike socialnega delovanja med svojimi in tujimi potrebami – na uravnotežen, 

konstruktiven, učinkovit ter socialno sprejemljiv način. 

Bierman in McCauley (1987, v Prah, 2011) menita, da imajo pozitivni vrstniški odnosi 

v razredu ključno vlogo v otrokovem socialnem razvoju. Odnosi med vrstniki so na eni 

strani proizvod razvitosti določenih socialnih spretnosti otroka, po drugi strani pa se 

otrok številnih pomembnih socialnih spretnosti – od prevzemanja vlog do kontrole 

agresivnosti – nauči v interakcijah z vrstniki. Caldarella in Merrell (1997, v Prah, 2011) v 

svoji taksonomiji socialnih spretnosti navajata pet najpogostejših dimenzij socialnih 

spretnosti, ki sta jih povzela na podlagi rezultatov enaindvajsetih empiričnih raziskav. Te 

dimenzije so: 

 odnosi z vrstniki, 

 samouravnavanje, 

 akademske/učne spretnosti, 

 pripravljenost na sodelovanje, 

 asertivnost. 

 

Prosocialno vedenje 

Beseda prosocialno ni popolna soznačnica za socialno, saj ji predpona pro daje 

dodaten pomen, tj. privrženost, naklonjenost (SSKJ, 2000) – v tem primeru socialnemu 

ali družbeno sprejemljivemu, zaželenemu vedenju. 

Warden in Christie (2001) definirata prosocialno vedenje kot vedenje, pri katerem 

posameznik uporabi lastna sredstva za doseganje pozitivnih rezultatov za nekoga 

drugega. Najširša opredelitev prosocialnega vedenja vključuje tiste vedenjske oblike, ki 

izražajo spoštovanje do drugih, zanimanje in skrb zanje ter pripravljenost deliti z drugimi. 

Škoflek (2001) navaja, da se prosocialno vede otrok, ki si prizadeva za dobre odnose z 

vrstniki, rad z njimi sodeluje, jim pomaga, uživa v njihovi družbi itn. Razumevanje 

prosocialnega in vsakršnega vedenja po mnenju avtorja vsebuje namen (notranjo 
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otrokovo potrebo), obliko (otrokovo socialno spretnost, veščino) in učinek (doživljanje) 

otrokovega vedenja v določenem socialnem okolju ali položaju (med vrstniki). Ta 

tridimenzionalna dinamična struktura vedenja po mnenju avtorja vsebuje več izhodišč, 

pomembnih za vzgojo, usmerjeno k prosocialnemu vedenju nasploh, in za preventivno 

socialno-pedagoško pomoč otrokom s težavami pri vključevanju v socialne skupine 

(šolo) zaradi pomanjkanja prosocialnosti ali zaradi motečega, agresivnega (socialno 

izključujočega) vedenja. Avtor opozarja na kompleksnost vedenja, na razlike v 

vrednostnem pojmovanju posameznih oblik vedenja med dvema ali več socialnimi okolji, 

v katerih otrok sočasno živi. Ponuja tudi nekaj izhodišč za razmišljanje o razumevanju 

vedenja.  

 Vedenje je rezultat učenja, zgleda in izkušenj v določenem socialnem okolju 

(družini, soseski, šoli, družbi). 

 Vedenje je dinamičen (spremenljiv) in interaktiven (reaktiven, odnosen, 

socialnim potrebam prilagodljiv) pojav. 

 Vsakršno vedenje, torej tudi prosocialno ali pa agresivno, dobi svoj vrednostni 

pomen (zaželenost, nezaželenost) šele v konkretnem družbenem okolju. Če 

obstaja, na primer, med družino in šolo velika razlika v vrednostnem pojmovanju 

vedenja, lahko pričakujemo, da bo imel otrok zaradi teh razlik določene 

prilagoditvene (vedenjske) in čustvene težave (stiske, strah). Realno mogoč bi 

bil primer, da družina navaja otroka, naj svojih stvari, ki so mu jih težko kupili, ne 

posoja ali daje drugim, šola pa pričakuje in zahteva ravno obratno.   

 

 

2.3.3  SOCIALNE SPRETNOSTI IN SOCIALNA VKLJUČENOST OTROK S  

POSEBNIMI POTREBAMI  

  

Šola je kompleksen socialni prostor, ki vsem vpletenim – učiteljem in otrokom – daje 

zelo raznolike možnosti za socialno učenje. Peček in Lesar (2006) poudarjata, da je šola 

tista, ki mora nuditi otrokom izkušnjo življenja v okolju različnih ter s tem spodbuditi 

racionalen razmislek o različnih načinih in konceptih življenja. S tem naj bi dosegla 

enega od svojih ciljev, tj. rahljanje stereotipov in predsodkov. Benard (1997, v Čačinovič 
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Vogrinčič, 2008) govori o tem, da je šola prostor, v katerem se otroci lahko naučijo 

komunikacijskih veščin, prosocialnega vedenja, empatije in drugih socialnih spretnosti. 

Avtorica meni, da se otrok ne more vsega tega res dobro naučiti sam od sebe, kot 

zgrešeno mislimo odrasli, pa tudi ne od nas v enosmernem poučevanju. Najbolje je, če 

se uči z nami, in sicer v srečanju in soočenju, pri čemer mu pomagamo razbrati, kaj se 

dogaja, ubesediti in poimenovati veščine, vedenje, empatijo in skrb. Hkrati pa v 

današnjem času opažamo, da je v naših šolah vedno manj prostora za odnose, 

druženje, izmenjavo izkušenj, izražanje čustev in s tem tudi za socialno učenje. Božič 

(2002) poudarja, da pomeni šola s svojimi učnimi in storilnostnimi zahtevami v primerjavi 

z družino za otroka prelomno socialno izkušnjo. Družina običajno nudi otroku več 

individualne pozornosti, omogoča več individualno usmerjenih interakcij, bolj upošteva 

otrokove individualne potrebe in v družini se lažje uveljavljajo njegovi individualni 

interesi. Odnosi v družini so za otroke na čustvenem področju bolj intenzivni. V šolskem 

okolju pa je čustveno sprejemanje postopoma odrinjeno v ozadje, v ospredju je šolska 

storilnost in učna uspešnost. Otroci v procesu šolske socializacije predstavljajo svojo 

individualnost predvsem prek storilnostne šolske dejavnosti. Tako zožijo svoje čustveno 

odzivanje na raven preprostih odnosov, ki jih uokvirjajo šolski urnik, pravila vedenja ipd. 

Z odrinjenimi in nevtraliziranimi čustvenimi vsebinami v interakcijah znotraj šolskega 

prostora je potemtakem izrinjen predvsem odnosni vidik komunikacije. V takšni 

komunikaciji, ki je zožena zgolj na prenos informacij in znanja, slednje za otroka nimajo 

več dimenzije čustvene izkušnje, kar povzroča instrumentalizacijo medsebojnih odnosov 

v šoli.  

Raziskave, usmerjene na težave otrok na socialnem področju, zajemajo več različnih 

področij: različne vidike samopodobe, raven socialne kompetentnosti, socialni status 

otrok ter socialno kognicijo. Wong (1998) govori o petih pomembnih področjih, 

povezanih s socialno kompetentnostjo: 

 čustveno stanje otroka, 

 otrokova prepričanja o sebi, 

 otrokov odnos z vrstniki, 

 otrokove socialne veščine, 

 (ne)prilagojeno vedenje. 
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Raziskave navajajo, da imajo otroci s posebnimi potrebami pogosto težave pri 

vzpostavljanju prijateljstev in so lahko v razredu precej osamljeni, drugi jih ne izbirajo v 

par in v skupino ali jih celo izločijo iz skupinskih iger (Gross, 1996; Pfiffner, McBurnett, 

1997; Monchy idr., 2004). Podobno navaja tudi Wong (1998), ki govori o socialnih 

problemih otrok s posebnimi potrebami in je mnenja, da se ti problemi pogosto kažejo v 

odklonilnem ali brezbrižnem odnosu vrstnikov do njih. Frostad in Pijl (2007) sta v 

raziskavi o socialni vključenosti otrok s posebnimi potrebami ugotovila, da so otroci s 

posebnimi potrebami v primerjavi s svojimi vrstniki v razredu manj priljubljeni, imajo manj 

prijateljev in se redkeje vključujejo v manjše skupine. Rezultati raziskave kažejo, da 20% 

do 25% otrok s posebnimi potrebami socialno ni vključenih v vrstniško skupino. Pri 

posameznih skupinah otrok s posebnimi potrebami so bile v raziskavi prepoznane tudi 

težave v komunikaciji z vrstniki. Še posebej je bilo to izraženo pri otrocih z učnimi 

težavami in vedenjskimi motnjami. Rezultati raziskave so na splošno pokazali nizko 

stopnjo povezanosti med socialnim položajem in socialnimi spretnostmi otrok s 

posebnimi potrebami, vendar pa to ne drži za primer otrok z vedenjskimi težavami. Pri 

njih se je pokazala močna povezava med socialnim položajem in socialnimi spretnostmi. 

Avtorja na podlagi teh rezultatov menita, da lahko trening socialnih veščin pomaga 

otrokom z vedenjskimi težavami pri lažjem vzpostavljanju kontaktov, odnosov in 

prijateljstev s svojimi vrstniki.  

Peček Čuk in Lesar (2010) v svoji raziskavi ugotavljata, da se otroci s posebnimi 

potrebami v primerjavi z drugimi otroki po mnenju učiteljev manj prilagodijo delu v 

razredu, se v šoli slabše počutijo, so manj priljubljeni in sprejeti med sošolci, si v manjši 

meri želijo biti v središču pozornosti in jim lahko manj zaupamo kot drugim otrokom. 

Učitelji tudi menijo, da so otroci s posebnimi potrebami manj samokritični, manj 

samozavestni, manj samostojni, se manj zavzemajo za svoje pravice in so bolj zadržani 

do drugih otrok. 

Black (1985, v Jurišič, 2006) je v svoji raziskavi ovrednotil ocene učiteljev glede na to, 

katero socialno vedenje so označili kot izjemno pomembno za uspeh v njihovem 

razredu. Podal je seznam 50. vedenjskih vzorcev, nato pa oblikoval seznam desetih 

najbolj želenih spretnosti in desetih najmanj želenih. Gresham (1988, v Jurišič, 2006) 

opozarja, da je vseh deset želenih spretnosti povezanih z nadzorom reda v razredu 
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(prve tri so: v ustreznem času dokonča učne naloge v razredu; gleda učitelja, ko ta daje 

navodila; sledi učiteljevim besednim navodilom). Tiste spretnosti, ki so jih učitelji ocenili 

kot najmanj pomembne, so povezane s pozitivnimi interakcijami med vrstniki in obsegajo 

predvsem socialne spretnosti (prve tri so: vrstnike povabi k igri; na svojo pobudo se 

predstavi neznanim osebam; pohvali vrstnike). Rezultati raziskave odslikavajo, kako 

nepomembne se zdijo učiteljem socialne spretnosti, ki so povezane z odnosi med 

vrstniki.  

V nadaljevanju sledi opis socialnih spretnosti pri posameznih skupinah otrok s 

posebnimi potrebami, in sicer pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami, otrocih z motnjo 

sluha, otrocih z govorno-jezikovno motnjo, slepih in slabovidnih otrocih, gibalno oviranih 

otrocih ter otrocih s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  

 

Socialne spretnosti in socialna vključenost otrok s specifičnimi učnimi težavami 

Avtorji Cantwell in Baker (1991, v Schmidt, 2001) ter McConaughy in sodelavci (1994, 

v Schmidt, 2001) pravijo, da je pojavnost socialnih, čustvenih in vedenjskih problemov 

pri otrocih z učnimi težavami štirikrat večja kot pri otrocih, ki učnih težav nimajo. Tudi 

Conte in Andrews (1993, v Schmidt, 2001) ter Spafford in Grosser (1993, v Schmidt, 

2001) trdijo, da lahko nevrološki primanjkljaj, ki povzroča težave pri razumevanju 

pisnega izražanja, povzroča težave tudi na področju neverbalne komunikacije. 

Raziskava, ki je izhajala iz omenjenih hipotez, je razkrila, da so otroci in mladostniki z 

učnimi težavami manj dovzetni za socialni pomen gestikulacije, obrazne mimike ter da 

imajo več težav z razlikovanjem intonacije, medtem ko teh težav pri otrocih brez učnih 

težav ni zaznati. Božič (2002) pravi, da ranljivost otrok s specifičnimi učnimi težavami na 

socialnem področju izhaja deloma iz njihovih primarnih specifičnih deficitov, ki ovirajo 

socialno komunikacijo in neugodno vplivajo na celoten socialni razvoj, deloma pa je 

posledica učne neuspešnosti. O povezavi med učnimi težavami in socialno sprejetostjo 

otrok z učnimi težavami govorita tudi Humphrey in Mullins (2002), ki ugotavljata, da so 

otroci z disleksijo zaradi težav pri učenju težje sprejeti v skupino sošolcev, podobno pa 

so pogosto deležni nasilja in zbadljivk s strani sošolcev. Izsledki njune raziskave kažejo, 

da imajo otroci z disleksijo v primerjavi z vrstniki brez disleksije zaradi težav pri branju in 

pisanju pogosto nižje samospoštovanje, prav tako pa je nižja njihova samoučinkovitost.  



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

57 

 

Metaanalize (Kavale in Forness, 1996, v Prah, 2011) so pokazale, da ima povprečno 

75% otrok z učnimi težavami pomembne primanjkljaje na področju socialnih spretnosti. 

Tudi sami otroci z učnimi težavami poročajo, da imajo manjše socialne kompetence in 

so slabše sprejeti med vrstniki (Estell idr., 2008, v Prah, 2011). Avtorice Tur-Kaspa, 

Margalit in Most (1999, v Prah, 2011) so proučevale socialne izkušnje otrok v obdobju 

enega leta na vzorcu 213 učencev od 2. do 6. razreda. Otroci z učnimi težavami so tako 

na začetku kot na koncu raziskave poročali o višji ravni osamljenosti in nižji ravni 

povezanosti kot njihovi vrstniki brez učnih težav, in imeli so manj prijateljev kot vrstniki 

brez učnih težav.  

Magajna (2010) pravi, da se pri mladostnikih s specifičnimi primanjkljaji kažejo težave 

na področju socialnega funkcioniranja predvsem na naslednjih ravneh. 

 Pomanjkanje temeljnih socialnih veščin. Nekateri mladostniki s specifičnimi 

učnimi težavami ne vedo, kako naj med razgovorom kažejo prijazen videz ali 

kontrolirajo ton lastnega glasu v situacijah, ko je tako vedenje nujno za 

zadostitev socialnih pričakovanj. Nekateri posamezne veščine sicer dobro 

obvladajo, vendar jih ne znajo integrirano uporabiti v ustreznih situacijah ali pa 

jih pretirano posplošeno uporabljajo v neustreznih okoliščinah. Vzrok 

neustreznega socialnega funkcioniranja pri mladostnikih s specifičnimi učnimi 

težavami je tudi pomanjkljivo poznavanje priložnosti in prednosti uporabe 

nekaterih socialnih strategij. Z neustreznim socialnim vedenjem lahko včasih 

odraslim sporočajo svojo pozicijo moči, kot npr.: »Ne morete me prisiliti, da se 

bom vedel, kot želite.«  

 Težave pri razumevanju socialnih situacij. Mladostniki s specifičnimi učnimi 

težavami kažejo probleme pri interpretiranju nebesedne komunikacije (nasmeh, 

mrščenje obraza, očesni kontakt, telesna drža) ali povezovanju različnih 

sestavin sporazumevanja v celoto, kar predstavlja pomembno oviro pri 

pravilnem razumevanju sporočil. V različnih kontekstih in ob različnih 

spremljajočih neverbalnih znakih lahko povsem enako besedno sporočilo 

razumemo kot resno grožnjo, posmehljivo zbadanje, nedolžno šalo, nerodno 

spodbudo ali poskus pritegovanja pozornosti. Napačno interpretiranje lahko vodi 

do nesporazumov, konfliktov in neustreznih odzivov, ki lahko posameznika še 
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bolj oddaljijo od vrstnikov in pomembnih odraslih ter povečajo njegovo 

izoliranost. 

 Slabo razumevanje moralnih načel. Nekateri mladostniki s specifičnimi učnimi 

težavami slabo razumejo moralna načela lastnega kulturnega okolja ali pa je 

njihovo moralno presojanje manj zrelo. Včasih so v socialnih problemskih 

situacijah pretirano togi, neiznajdljivi, ne razjasnijo problemov, ne iščejo 

alternativnih rešitev ipd. 

 Manjša socialna aktivnost. Na splošno so mladostniki s specifičnimi učnimi 

težavami manj socialno aktivni od vrstnikov. Manj se udeležujejo različnih 

obšolskih dejavnosti in se pogosto tudi manj poslužujejo razpoložljivih služb 

pomoči. 

Vzroki težav v odnosih z vrstniki pri otrocih s specifičnimi primanjkljaji najpogosteje 

izvirajo iz (Ryan, 1994, v Kavkler, 2005): 

 slabe samopodobe zaradi slabše sprejetosti pri vrstnikih; 

 slabše iznajdljivosti v socialnih situacijah; 

 slabšega prepoznavanja verbalnih in neverbalnih socialnih ključev; 

 slabše razvitosti sposobnosti učenja iz lastnih napak; 

 slabšega priklica ustrezne besede v pogovoru z vrstniki; 

 slabšega pomnenja zaporedij – to se kaže tudi pri tem, da si v socialnih 

dogajanjih težko zapomnijo zaporedja, zato so pogosto obtoženi, da lažejo; 

 spremenljive učinkovitosti iz dneva v dan, kar zmede njih same in okolje, saj 

enkrat nekaj naredijo odlično, drugič pa so popolnoma neuspešni; 

 nekonsistentnih napak; 

 anksioznosti, ki je najpogostejši emocionalni simptom, saj so zaradi svojih 

reakcij in reakcij, ki jih izzovejo v okolju, stalno frustrirani in zmedeni.  

Košak Babuder (2007) poudarja, da imajo otroci z neverbalnimi specifičnimi 

primanjkljaji težave s stvarnostjo, sklepanjem in posploševanjem, kar se odraža tudi v 

socialnih težavah. Pogosto dajejo vtis, da so nezreli in da niso pripravljeni sodelovati v 

skupnih dejavnostih. Ker so socialno manj spretni, se pri navezovanju stikov pogosto 

neustrezno, nezrelo ali časovno neprimerno približajo drugim otrokom. Neredko so tarča 

posmeha ali žrtve nasilja s strani starejših otrok. Hodniki, ki so pogosto prostor socialnih 
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povezovanj, lahko postanejo za otroka z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami 

mesto neugodja, saj mora biti osredotočen na to, da bo našel pravo učilnico. Podobno je 

z igrišči, kjer se težko vključijo v skupinske gibalne dejavnosti, igre z žogo ipd. in so 

zaradi tega pogosto izločeni iz skupine. Njihove težave na socialnem področju se 

izražajo zlasti v situacijah, ki so slabo strukturirane ali nestrukturirane. Mlajši otroci se 

lahko nanje odzivajo s čustveno tesnobo ali socialno manj zrelim in neustreznim 

vedenjem. Pri starejših se lahko občutku negotovosti pridruži še občutek sramu, saj so 

dovolj stari, da se zavedajo, da njihovi vrstniki v istih situacijah nimajo enakih težav. 

V nedavno opravljeni slovenski raziskavi, v katero je bilo vključenih 180 učencev od 

7. do 9. razreda osnovnih šol, od tega 90 učencev s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, Prah (2011) ugotavlja, da obstajajo statistično pomembne razlike med 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in njihovimi vrstniki. Skupini se 

razlikujeta po težavah v socialni interakciji, pri čemer imajo več težav učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Opazne so tudi statistično pomembne 

razlike v tesnobnosti in zadržanosti v socialnih stikih in socialni anksioznosti. Učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja so bolj tesnobni in zadržani v socialnih 

stikih kot njihovi vrstniki ter na splošno izkazujejo višjo stopnjo socialne anksioznosti. 

Tudi tuje raziskave (Fisher, Allen, Kose, 1996, v Prah, 2011) zaznavajo višjo raven 

anksioznosti v socialnem življenju otrok z učnimi težavami v primerjavi z njihovimi 

vrstniki.    

 

Socialne spretnosti in socialna vključenost otrok z motnjo sluha 

Greenberg in Kusche (1998, v Schmidt, Čagran, 2006) navajata, da gluhi otroci v 

primerjavi s slišečimi kažejo večjo stopnjo impulzivnosti in slabšo emocionalno kontrolo 

ter uporabljajo omejen besednjak pri izražanju čustev. Podobno tudi Ivasovič (1998, v 

Schmidt, Čagran, 2006) na podlagi primerov klinične prakse pravi, da nekateri gluhi v 

primerjavi s slišečimi vrstniki kažejo težave na področju kontrole impulzov, 

emocionalnega razumevanja, reševanja socialnih problemov in samospoštovanja. Zato 

je po njenem mnenju te otroke nujno čim prej odkriti in jih vključiti v kognitivno-vedenjske 

programe za spodbujanje razvoja samokontrole, zavedanja in spretnosti reševanja 

problemov ter tako skrbeti za njihovo socialno integracijo. Paul in Jackson (1993, v 
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Schmidt, Čagran, 2006) opozarjata, da so zgodnje težave na področju socializacije in 

komunikacije pogosto opazili pri gluhih otrocih in mladostnikih, rojenih slišečim staršem, 

medtem ko gluhi otroci gluhih staršev kažejo značilno večjo stopnjo emocionalne 

stabilnosti in komunikacijskih kompetenc. Podobne povezave v raziskavah ugotavljajo 

tudi Quigley in Kretchmer, 1985, in Obrzut, Maddock, Lee, 1999 (v Schmidt, Čagran, 

2006). Avtorji ugotavljajo, da so slušni status staršev, stopnja izgube sluha in vzgojno-

izobraževalna namestitev povezani s samopodobo gluhih in naglušnih posameznikov. 

Otroci z motnjo sluha, ki imajo gluhe starše, imajo višjo samopodobo kot otroci slišečih 

staršev, kar najverjetneje pomeni, da gluhi starši hitreje sprejmejo otrokovo izgubo 

sluha, hitreje komunicirajo z otrokom in mu tako lažje pomagajo pri oblikovanju 

samopodobe, medtem ko imajo slišeči starši zaradi komunikacijskih in jezikovnih ovir 

mnogo več socialnih in čustvenih problemov. 

Stinson in Antia (1999, v Schmidt, Čagran, 2006) poročata, da so otroci z motnjo 

sluha v šolah za slišeče otroke zapostavljeni – niso prijatelji in niso deležni naklonjenosti 

vrstnikov brez motenj. Otroci z motnjo sluha opisujejo šolo kot neprijazno, kot kraj, kjer 

so osamljeni, zasmehovani in ignorirani. Cappelli in sodelavci (1995, v Schmidt, Čagran, 

2006) so podobno ugotovili, da v avstralskih šolah vrstniki zavračajo pomembno več 

gluhih in naglušnih kot slišečih otrok. V podrobni raziskavi so Kluwin, Stinson in 

Colarossi (2002, v Schmidt, Čagran, 2006) pregledali in analizirali 33 dostopnih študij od 

leta 1980 do 2000 in primerjali integrirane gluhe otroke s slišečimi v rednih razredih. 

Sklepi raziskave so potrdili, da so v javnih šolah slišeči otroci socialno bolj zreli od 

gluhih, da gluhi vstopajo v pogostejše interakcije z gluhimi vrstniki kot s slišečimi in da 

so gluhi otroci redko sprejeti s strani slišečih. V novozelandski študiji, ki je proučevala 

probleme identitete in vidike mentalnega zdravja naglušnih mladostnikov v starosti 11, 

13 in 15 let v rednih razredih, je Kent (2003, v Schmidt, Čagran, 2006) izpostavil, da so 

naglušni otroci pogosteje občutili osamljenost v primerjavi s slišečimi vrstniki. Otroci, ki 

sami sebe niso identificirali za naglušne, so v primerjavi s slišečimi večinoma izrazili 

osamljenost. Pogostost občutkov osamljenosti in nasilno vedenje sta statistično 

pomembno naraščala pri tistih naglušnih, ki so se identificirali za naglušne, najverjetneje 

pod vplivom negativne stigmatizacije. Pri slednjih je bilo zaznati večjo fizično in psihično 

ranljivost. Stinson in Whitmire (1991, v Schmidt, Čagran, 2006) sta proučevala 
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zaznavanje socialnih odnosov angleških otrok z motnjo sluha na predmetni stopnji 

osnovne šole ter v srednji šoli. Izidi študije kažejo, da je pri njih sicer prišlo do višje 

stopnje interakcij s slišečimi vrstniki, vendar pa se niso vzpostavile tesnejše medsebojne 

vezi, pa tudi težnje po razvoju identifikacije s slišečimi ni bilo zaznati. Tudi drugi otroci v 

razredu niso pokazali težnje po pogostejših socialnih stikih z vrstniki z motnjo sluha. V 

slovenski raziskavi, ki je proučevala socialni položaj integriranih otrok z motnjo sluha, 

starih od 7 do 15 let, je Kuhar (1997) ugotovil, da so integrirani otroci na učnem in 

storilnostnem področju uspešni, toda bolj osamljeni in nepriljubljeni kakor njihovi slišeči 

vrstniki, in to kljub skrbnemu spremljanju in pomoči strokovnjakov Zavoda za gluhe in 

naglušne Ljubljana. Pri nas sta socialni položaj integriranih gluhih in naglušnih otrok 

proučevali tudi Schmidt in Čagran (2006), ki sta v okviru večletnega projekta analizirali 

učinke integracijskega modela vključevanja treh gluhih in naglušnih otrok s polžkovim 

vsadkom v osnovno šolo. Analiza kaže, da imajo neslišeči glede na slišeče otroke nižjo 

akademsko in socialno samopodobo ter samopodobo v celoti, a višjo telesno 

samopodobo. Analiza tudi kaže, da imajo neslišeči otroci precej podobno raven 

samozaznavanja na področju učnega dela kot njihovi slišeči vrstniki. Torej integrirani 

otroci ob prilagoditvah dosegajo zastavljene učne cilje tako kot njihovi vrstniki in ob tem 

doživljajo uspehe, kar so pomembne izkušnje za oblikovanje pozitivne samopodobe. 

Avtorici pravita, da komunikacijske težave kot sekundarna posledica izgube sluha očitno 

predstavljajo več ovir pri vzpostavljanju socialnih odnosov kot pri uresničevanju učnih 

ciljev. O prednosti skupine integriranih otrok pred slišečimi z vidika telesne podobe pa 

menita, da je tovrstne pozitivne rezultate mogoče razumeti v kontekstu večletnega 

delovanja učinkov integracije na njihovo prilagajanje v skupini in razvijanje občutkov 

pripadnosti večinski slišeči skupini. Samoocena neslišečih otrok namreč kaže tudi, da se 

sprejemajo takšne, kot so.  

 

Socialne spretnosti in socialna vključenost slepih in slabovidnih otrok  

Poznamo mnogo nasprotujočih si teorij o tem, ali se slepi in slabovidni slabše 

socialno prilagajajo kot njihovi videči vrstniki. Hallahan in Kauffman (1991, v Žagar, 

2012) menita, da osebnostni problemi niso povezani s slepoto, medtem ko Cutsforth 

(1951, v Žagar, 2012) trdi, da je neprilagojenost pri slepih verjetnejša, vendar ne zaradi 
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slepote, temveč zato, ker jih družba tako obravnava in s tem vpliva na njihovo vedenje 

ali celo determinira neprilagojenost. Farkas in sodelavci (1981, v Žagar, 2012) navajajo, 

da nekateri slepi posamezniki v svojem okolju niso sprejeti, ker jim manjkajo določene 

socialne spretnosti (na primer izražanje primerne obrazne mimike). 

Žolgar (1997) v rezultatih študije o socializaciji oseb z motnjami vida pravi, da otroci z 

motnjo vida v povprečju dosegajo nižje rezultate na lestvici socialne zrelosti v primerjavi 

z njihovimi videčimi vrstniki. O tem, da osebe z motnjami vida vzpostavljajo neustrezne 

odnose z vrstniki, govori tudi Dikić (1988), ki pravi, da lahko določene oblike okvar vida, 

kot na primer strabizem ali nistagmus, pripeljejo do nesprejemanja s strani okolja. 

Brenčič (2012) pa v svoji raziskavi ugotavlja nasprotno, namreč, da so slepi in slabovidni 

otroci socialno dobro vključeni v razredno okolje.    

Možne ovire za dobro razvite socialne spretnosti ter socialno sprejetost slepih in 

slabovidnih otrok so pomanjkanje neverbalne komunikacije (npr. očesnega kontakta, 

obrazne mimike idr.), drugačen jezikovni razvoj (pri slepih otrocih je začetni jezik bolj 

nase usmerjen in deloma omejen z njihovimi izkušnjami, medtem ko videči raje 

uporabljajo jezik, ki se bolj nanaša na aktivnosti drugih oseb ali na predmete)  in 

prisotnost stereotipnega vedenja (npr. zibanje ali otiranje oči). Hallahan in Kauffman 

(1991, v Žagar, 2012) opozarjata, da je lahko poučevanje socialnih spretnosti pri slepih 

težavno, ker se mnoge te spretnosti razvijajo skozi modelno učenje in s povratno 

informacijo ob uporabi vida.  

 

Socialne spretnosti in socialna vključenost otrok s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami 

Čustvene in vedenjske motnje so povezane s socialnim kontekstom, na katerega se 

sleherni človek odziva na podlagi značilnosti svoje percepcije socialnega konteksta, 

svojih preteklih izkušenj in sedanjih pričakovanj, doživljanja lastne socialne umeščenosti 

in socialnega položaja, ki ga zavzema v različnih socialnih okoljih. Čustveni in vedenjski 

odzivi so na eni strani posledica dogajanja v posamezniku in na drugi strani posledica 

dogajanja v socialnem kontekstu (Metljak, Kobolt, Potočnik, 2010). »Ko se otroci 'ne 

vedejo primerno', je to navadno kazalnik potrebe po pozornosti, vezane na neko 

socialno izkušnjo (npr. nerazumevanje, neučinkovito ali neuspešno iskanje pozornosti). 
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Na splošno povedano, problemi so povezani s komunikacijskimi in vedenjskimi težavami 

in pogosto pomenijo težave pri ustvarjanju primernih odzivov na izkušnje.« (Hunter-

Carsh, 2006, v Metljak, Kobolt, Potočnik, 2010: 90). Greene (1998) pravi, da se lahko 

čustvena in vedenjska motnja kaže v notranji čustveni ali zunanji vedenjski obliki. 

Ponotranjenim vedenjem je skupno: izogibanje socialnim stikom, depresivna 

razpoloženja, občutja manjvrednosti, posamezniki so pretirano okupirani sami s seboj. 

Pozunanjena vedenja pa so povezana s stalnim prepiranjem, prisilnim podrejanjem 

drugih s fizično ali verbalno zlorabo, stalno ponavljajočo se jezo, stalno ponavljajočimi 

se dejanji kraj, laži, prevar in s pomanjkanjem samokontrole.  

Če povzamemo po različnih avtorjih (Bečaj, 1989; Visser, 2003; Evans idr., 2003, vsi 

v Metljak, Kobolt, Potočnik, 2010), so težave otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami 

ali motnjami, ki so povezane s socialnimi spretnostmi in socialno-integracijskimi 

težavami, naslednje: 

 so nesrečni, pogosto umaknjeni in izolirani; 

 prejemajo manj pohvale za svoje delo in imajo manj pozitivnih interakcij z 

odraslimi; 

 imajo skromne socialne veščine; 

 ne zmorejo vzpostaviti zdravih in trajnih prijateljstev ali imajo manj prijateljev; 

 imajo pomanjkanje pozitivnega čustvenega stika z odraslimi; 

 imajo nizko samovrednotenje; 

 so čustveno nestabilni; 

 so hitro prizadeti ali se nenavadno čustveno odzivajo; 

 v odnosih z vrstniki so konfliktni; 

 odzivajo se s pretirano jezo in agresijo tako do otrok kot do odraslih. 

Clark in sodelavci (2002, v Brenčič, 2012) potrjujejo nižje rezultate na področju 

adaptivnega vedenja na vzorcu 12-15 let starih otrok s pozunanjenimi vedenjskimi 

težavami v primerjavi z njihovimi vrstniki. Pri tem omenjajo slabše komunikacijske 

spretnosti (izražanje, razumevanje in pisne komunikacijske sposobnosti) in tudi slabše 

socialne spretnosti (interakcije z drugimi, igra, uporaba prostega časa, odgovornost in 

senzitivnost do drugih). Brenčič (2012) v svoji raziskavi pokaže, da je v skupini otrok s 

posebnimi potrebami vedenje otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami socialno 
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najmanj konstruktivno: so ukazovalni, samovoljni, nezanesljivi, tožarijo in trmoglavo 

zastopajo svoje mnenje. Peček Čuk in Lesar (2010) ugotavljata, da so pri ocenjevanju 

otrok s posebnimi potrebami za učitelje ključne značilnosti, ki opisujejo njihovo vedenje 

in socialnost. Izmed vseh otrok s posebnimi potrebami so pri učiteljih najmanj zaželeni 

prav otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami, saj njihovo vedenje in njihova 

socialnost, kot je pokazala raziskava, najbolj izstopata v negativno smer. 

Odziv okolice na težavo ali motnjo je poglavitnega pomena pri tem, v katero smer bo 

šel nadaljnji otrokov razvoj. Pogosto se odrasli na otrokove težave odzovejo odklonilno, 

stigmatizirajoče in izključujoče, kar lahko motnjo le še poslabša in s tem se tudi 

predhodno omenjene težave poglabljajo. Torej lahko rečemo, da je odnos pomembnih 

odraslih v otrokovem okolju, pa tudi odnos in pristop pomembnih ustanov, kot je na 

primer šola, bistvenega pomena za otrokovo socialno umeščenost in vključenost. Skalar 

(1996) na primer pravi, da lahko neustrezna šolska situacija vzdržuje vedenjsko 

problematičnost ali pa celo privede do prestopništva, kršenja moralnih norm in vedenja, 

uperjenega proti veljavnim družbenim normam in vrednotam. 

 

Socialne spretnosti in socialna vključenost otrok z govorno-jezikovnimi motnjami 

Govorno-jezikovne motnje predstavljajo ovire v otrokovi komunikaciji in njegovem 

socialnem življenju. Težave s komunikacijo lahko otroka ovirajo pri sklepanju in 

ohranjanju prijateljstev. Muter in Likierman (2010) pravita, da obstajajo velike razlike 

med socialnimi spretnostmi otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, ker poznamo več 

različnih tipov teh težav ali motenj. Na primer otroci, ki imajo težave v socialni 

komunikaciji, se težko vključijo v pogovor, ker ne razumejo kompleksnih sporočil in 

informacij. Ne razumejo ironije, šale, pregovorov in metafor. 

Magajna in sodelavci (2008a) v knjigi Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela 

govorijo o tem, da imajo otroci s specifično govorno-jezikovno motnjo težave z 

razumevanjem vprašanj, s sklepanjem na podlagi več dejstev in s sledenjem navodilom. 

Težave se izražajo v razumevanju figurativnega jezika (metafore, besedni slogi ali 

besedne igre), pa tudi v  šibkem razumevanju časovnih in prostorskih konceptov. 

Starejši otroci lahko imajo težave z razumevanjem humorja, pa tudi s povezovanjem 

dejstev in sklepanjem. Sprejemanje in tempo predelovanja jezikovnih informacij, 
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predvsem hitrih in kratkih, sta pri večini otrok s specifično jezikovno motnjo počasna. 

Potrebujejo dalj časa za razbiranje pomena, situacijo morda doživljajo, kot da bi 

poslušali tuj jezik. Zaradi tega si želijo, da drugi govorijo počasneje ali da povedano še 

enkrat ponovijo, da bi tako lažje razumeli sporočilo. Nekateri otroci imajo težave s 

priklicem besed, kar pomeni, da ne zmorejo hitro in brez težav priklicati iz spomina točno 

določene besede. Primanjkljaji pri izražanju se nanašajo tudi na oblikovanje in 

organiziranje ali urejanje jezikovnega sporočila. Pri govorjenju tako zasledimo premore, 

govor je zatikajoč, besede se ponavljajo, slišati je nepovezano zaporedje podrobnosti, 

veliko je tudi popačenih ali celo izmišljenih besed. Zaradi omenjenih primanjkljajev lahko 

imajo otroci s specifično govorno-jezikovno motnjo težave tudi v socialnih veščinah, ker 

ne zmorejo vzpostaviti uspešnega sporazumevanja z vrstniki in odraslimi.  

Žagar (2012) opozarja, da lahko otrok, ki ima težave z izgovorjavo, v razredu doživi 

posmeh, zato mu je nerodno govoriti, izogiba se družbi in lahko se pojavijo tudi motnje 

na čustvenem in socialnem področju. Avtor poudarja, da je zato treba skrbeti za 

sprejemajoče in razumevajoče šolsko okolje.   

V longitudinalni študiji, v kateri sta proučevala razvoj 34. oseb s specifičnimi 

razvojnimi jezikovnimi motnjami od mladostništva do odrasle dobe, sta Haynes in 

Naidoo (1991, v Rinaldi, 1996) ugotovila, da ima mnogo mladostnikov težave na 

socialnem področju. Rinaldi (1996) navaja, da imajo otroci in mladostniki z govorno-

jezikovnimi motnjami težave na področjih sklepanja prijateljstev in uporabe jezika v 

socialnih kontekstih. Natančneje težave opredeli kot: 

 težave z medsebojnimi odnosi v komunikaciji; 

 težave v razumevanju in uporabi neverbalne komunikacije za izražanje in 

interpretacijo čustev; 

 slabše zaznavanje sebe in drugih; 

 izogibanje socialnim komunikacijskim situacijam. 
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Slika 3: Razlogi za težave otrok in mladostnikov z govorno-jezikovnimi motnjami na socialnem 

področju (Rinaldi, 1996: 135) 

 

POSLUŠANJE IN RAZUMEVANJE 

 

              a)                                             b)                                            c) 

zaradi slabih spretnosti   ne zaznajo poslušalčeve nagnjeni so k temu, da ne 

poslušanja so mladostniki  povratne informacije ali pa  razumejo humorja. Lahko 

nepriljubljeni   jo zaznajo, a ne vedo, kaj se pretirano odzovejo na 

    naj z njo počno   zabavne komentarje 

 

 

 

 

 

                               

 

             d)     e)        f)        g) 

  pomanjkljiv jezik                   neprimeren jezikovni  skromne interakcijske     težko poslušajo 

  za izražanje občutkov,         stil – ne morejo se         veščine določajo             druge zaradi  

  interesov, zatorej nimajo      prilagajati različnim       mladostnikovo                 težav z besednim  

  »kaj ponuditi«                     situacijam, zaradi     nepriljubljenost               priklicem ali prepo- 

           česar lahko izpadejo     znavanjem bistvenih 

           »čudni«                               informacij 

 

 

       IZRAŽANJE/UPORABA (govora ali pisanja) 

 

 

Socialne spretnosti in socialna vključenost gibalno oviranih otrok  

Socialne spretnosti gibalno oviranih otrok so odvisne od vrste in stopnje otrokove 

gibalne oviranosti. Smith (1996) pravi, da imajo mnogi gibalno ovirani otroci slabše 

socialne spretnosti. Razlogov za to je več: 

 pomanjkljiva socializacija; 

 prevelika pripravljenost drugih, da mislijo in odgovarjajo namesto njih; 

 zmanjšana socialna pričakovanja; 

Zakaj lahko imajo mladi z govorno-jezikovnimi motnjami  
težave na socialnem področju z vrstniki? 
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 slabše mnenje o samem sebi, še posebej glede telesne podobe; 

 šibke govorne in/ali artikulacijske veščine; 

 splošna psihična nezrelost. 

Yude in Goodman (1999, v Bennett, Hay, 2007) poročata, da so gibalno ovirani otroci 

pogosteje kot njihovi vrstniki brez motenj zavrnjeni, izolirani ali so žrtve nasilja s strani 

drugih otrok, tudi v primerih, ko gre za lažje oblike gibalne oviranosti. Tudi Coster in 

Haltiwanger (2004, v Bennett, Hay, 2007) pravita, da ima precejšen delež gibalno 

oviranih otrok, ki se izobražujejo v rednih šolah, slabše socialne spretnosti. Zurmohle in 

sodelavci (1998, v Bennett, Hay, 2007) navajajo, da so npr. gibalno ovirani otroci s spino 

bifido bolj rizični za slabšo socialno prilagojenost. V nasprotju z omenjenimi ugotovitvami 

pa Dulčić in Kondić (2002) ugotavljata, da gibalno ovirani otroci v redni šoli nimajo 

slabšega sociometričnega položaja od ostalih otrok, in pravita, da faktor telesne 

poškodbe ali motnje ni temelj, na katerem bi vrstniki gradili odnos (ne)sprejemanja teh 

otrok. Dobro socialno vključenost gibalno oviranih otrok ugotavljata v svojih raziskavah 

tudi Mori (2002) in Brenčič (2012). 

Bennett in Hay (2007) v svoji študiji ugotavljata, da imajo starši in učitelji zelo 

pomembno vlogo pri razvoju socialnih spretnosti gibalno oviranih otrok, pri čemer 

poudarjata, da imajo treningi socialnih spretnosti pri gibalno oviranih otrocih precejšen 

učinek, kadar je v izvedbo teh treningov vključena celotna družina. 
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2.4   VLOGA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVIH STARŠEV V 

PROCESIH IZVAJANJA POMOČI 

 

 

2.4.1 UDELEŽENOST OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V PROCESIH 

IZVAJANJA POMOČI  

 

Clark (2011, v Šugman Bohinc, 2013) po pregledu več kot sto raziskav o otrocih 

ugotavlja, da nam otroci postanejo razumljivi, če ustrezno pristopimo k njim in jim 

omogočimo izraziti njihov pogled, njihov glas. To velja tako za kontekst znanosti kot tudi 

za vzgojno-izobraževalno, svetovalno, terapevtsko, zdravstveno, socialno in družinsko 

okolje. Včasih otroci niso imeli nikakršnega vpliva na snovanje razvojnih teorij. V njih so 

otroci umeščeni na krivuljo, usmerjeno v odraslost, njihove razvojne stopnje pa so temu 

primerno interpretirane s perspektive zanimanj odraslih, ne pa tega, kako sami doživljajo 

svoje izkušnje. Šele v zadnjih dveh desetletjih so raziskovanje dopolnili s tako 

imenovanim na otroka usmerjenim, pretežno kvalitativnim načinom proučevanja, v 

katerem imajo otroci vpliv in njihovi glasovi dobijo osrednje mesto v raziskavah in 

interpretacijah o otrocih.   

V 12. členu Konvencije o otrokovih pravicah OZN (1989) je določena pravica otroka, 

da v skladu s svojo zrelostjo sodeluje in se izjasnjuje o stvareh in predmetih, ki se tičejo 

njega samega. Harbar (1996, v Koller-Trbović, 2001) piše, da gre za izražanje lastnega 

mišljenja otroka, za izvorno in neodtujljivo pravico otroka do izražanja svoje 

subjektivnosti v odnosu do odraslih, posebej ko gre za odločanje o stvareh, ki zadevajo 

otroka samega. Verhallen (1998, v Koller-Trbović, 2001) vidi otrokovo pravico do 

soodločanja kot najbolj revolucionaren del Konvencije, saj otroku priznava njegovo 

lastno mišljenje, ki ga je sposoben izraziti. Dandanes se otroke jemlje kot sodelavce, kot 

pomembne partnerje odraslim pri sprejemanju številnih odločitev. Ta pravica je, kot pravi 

avtor, pomembna tako za otroka kot tudi za družbo. Otrok se tako uči odgovornosti, 

razvija lastno identiteto, družba pa lahko deluje na visoki stopnji demokracije. 

Hammarberg (1996, v Koller-Trbović, 2001) meni, da je polje soudeleženosti otroka pri 
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odločanju ključna dimenzija Konvencije. Maleš (2000, v Koller-Trbović, 2001: 215) v 

zvezi s tem pravi: »Otroci, ki se zavedajo svojih pravic, načina njihovega udejanjanja in 

zaščite, so bolje pripravljeni na življenje …«, zatorej velja  »… nuditi otroku izkušnjo 

aktivnega sodelovanja v ustvarjanju sprememb in v spoznavanju sebe kot osebe, ki ni 

žrtev dogajanja okoli sebe, pač pa je aktiven sodelavec v ustvarjanju sprememb.« Galla 

(2003) ugotavlja, da imajo v številnih državah otroci, učitelji in starši znotraj šol možnost 

izraziti svoja mnenja o vsakodnevnem delovanju šole. V šoli z dobro klimo sta tovrstna 

participacija in vključevanje vseh, ki so tako ali drugače povezani s šolsko skupnostjo, 

pomembni orodji za izboljševanje družbenega ozračja in kakovosti šole. Participacija 

zahteva, da se vsakega člana šolske skupnosti jemlje resno in da vladata medsebojno 

spoštovanje in upoštevanje. Če šolarji nimajo občutka, da se jih jemlje resno, učitelji ne 

morejo pričakovati, da se bodo vedli odgovorno. 

Galeša (1995) poudarja pomembno vlogo otroka kot člana strokovnega tima. Pravi, 

da mora pri nastajanju diagnoze, pri načrtovanju individualiziranega programa ter 

njegovem izvajanju in evalvaciji sodelovati tudi otrok, kolikor največ je možno glede na 

njegovo starost ter vrsto in stopnjo primanjkljajev. Tako po strokovni kot po človeški plati 

je to povsem jasno in brez vsakih dilem lahko otroka vključimo v proces načrtovanja, 

izvajanja in evalviranja pomoči ter drugih aktivnosti, v katerih sodeluje, vendar praksa 

pogosto kaže na pomanjkanje vključevanja otrok v omenjene procese. Kavkler (2008a) 

na primer ugotavlja, da je odnos slovenske družbe do otrok in odraslih s posebnimi 

potrebami pogosto negativen. Obravnava jih kot manjvredne in manj sposobne 

posameznike, kar vpliva na njihov položaj v izobraževalnih ustanovah, službah in širšem 

socialnem okolju. Strokovnjaki se še vedno oklepajo pozicije moči in ideje, da 

posedujejo resnico in rešitve otrokovih težav. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2011) v 36. členu govori o pripravi in spremljanju izvajanja 

individualiziranega programa. V njegovo pripravo je predvidena vključitev staršev in  

otrok s posebnimi potrebami, vendar se v praksi to pogosto ne izvaja. Akerman (2011) 

poroča, da so v šolskem prostoru še vedno opazni načini ravnanja in reševanja težav, 

pri katerih so otroci zgolj pasivni prejemniki pomoči, ki delujejo v skladu s prejetimi 

navodili. Van der Valle in Sekušek-Galešev (2002, v Kavkler, 2008a) menita, da so 

strokovni delavci pogosto prepričani, da najbolj poznajo otroka, čeprav to pogosto ne 
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drži, saj premalo evalvirajo uspešnost svojega dela in to, koliko so postavljeni cilji v 

resnici usklajeni s posebnimi potrebami, željami in osebnimi značilnostmi otrok. 

V različnih raziskavah (Lynas, 1986; Armstrong, 1995; Lewis, 1995; Cooper, 1996a) 

otroci izpostavljajo, da so bili v postopkih diagnosticiranja in usmerjanja izolirani in 

stigmatizirani. Diagnosticiranja in usmerjanja ne pojmujejo kot posebne oblike pomoči. 

Armstrongova raziskava (1995) pokaže na zanemarjanje in neupoštevanje pogledov ter 

mnenj otrok v postopkih diagnosticiranja in usmerjanja. Avtor opozarja, da se v praksi 

kaže razkorak med prepričanji strokovnjakov, da so otroci deležni njihove pozornosti in 

da diagnosticiranje služi njihovemu interesu, ter dejansko pozornostjo, ki jo namenjajo 

pogledu otrok v tem procesu.  

Tudi raziskave (Wade in Moore, 1993; Cooper, 1996a), ki analizirajo doživljanje redne 

šole s strani otrok s posebnimi potrebami, kažejo nizko stopnjo udeleženosti učencev v 

procesih odločanja. Otroci poudarjajo, da jih učitelji največkrat obravnavajo kot 

nemočne, se do njih obnašajo pokroviteljsko in jim dajejo zelo lahke naloge. V nasprotju 

s tem si želijo več odgovornosti in več udeleženosti v šolskem okolju, saj menijo, da 

lahko le na ta način postanejo bolj samozavestni (Wade in Moore, 1993).  

Z dodatno strokovno pomočjo in drugimi oblikami pomoči otrokom s posebnimi 

potrebami vplivamo na večjo učno uspešnost, enako pa lahko vzpostavimo položaj 

odvisnosti. Spicher (1988, v Medveš, 2003) meni, da lahko posebna pomoč pri pouku in 

učenju ter zlasti način, kako je ta pomoč izpeljana, pomenita stigmatizacijo za 

posameznega otroka, saj ga s posebnim tretmajem postavljata v nekakšno stanje 

izključenosti. Lynas (1986) v raziskavi o inkluziji otrok s slušno motnjo v rednih šolah 

ugotavlja, da otroke moti posebna pozornost učitelja, ki so je v razredu deležni, in 

izpostavljenost pred drugimi otroki v skupini.  

V zadnjih petnajstih letih je v literaturi zaslediti nekaj projektov, ki kažejo naraščanje 

vključevanja otrok v učni proces, raziskave pa potrjujejo pomen udeleženosti otrok  v 

procesih odločanja, načrtovanja in ocenjevanja v učnem procesu (Gersch in Noble, 

1991; Gersch, 1992; Gersch, Holgate, Sigstone, 1993; Gersch in Nolan, 1994). Aktivna 

udeleženost otrok v procesih diagnosticiranja in načrtovanja, izvajanja ter evalviranja 

pomoči je prav gotovo izrednega pomena, saj se otrok na ta način počuti 

soodgovornega, ima večji vpliv na dogajanje in s tem tudi več možnosti, da doseže 
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želeni cilj. Otrok, ki se bo aktivno vključeval v procese pomoči od načrtovanja in 

izvajanja do evalviranja, bo tudi bolj motiviran v celotnem procesu. Tudi Bronfenbrenner 

(1985) poudarja, da mora imeti otrok v vsakem mikrosistemu svojo vlogo, ki naj bo 

aktivna, saj se bo le tako lahko razvijal. Carta (1991), ki je proučeval razlike med 

učinkovitimi in neučinkovitimi razredi, pravi, da je glavna razlika med enimi in drugimi 

prav tem, da ima v učinkovitih razredih vsak otrok možnost za aktivno sodelovanje.  

Gersch (1996) izpostavlja, da so zakonska podprtost, morala in strokovnost trije 

glavni povodi za vključevanje otrok v procese ocenjevanja. Otroci imajo pravico, da so 

obveščeni in aktivno vključeni v kakršnekoli procese njihovega ocenjevanja, enako pa 

imajo pravico, da so vključeni v celoten proces od razumevanja postopka ocenjevanja – 

za kaj pri ocenjevanju pravzaprav gre – do obveščenosti o rezultatu ocenjevanja. Avtor 

navaja dva nadaljnja razloga za upoštevanje »otrokovega glasu« in njegovega pogleda 

na ocenjevanje ter šolsko načrtovanje, in sicer: 

 takšen postopek je usmerjen k dvigu otrokove samozavesti in samopodobe; 

 otrokova povratna informacija je pomembna ocena, ki pomaga učitelju izboljšati 

učinkovitost njegovega poučevanja.  

Peer (2005, v Evans, 2007) navaja podatke, ki so bili zbrani v okviru projekta 

»Disleksiji prijazna šola«, v katerem so otroci poročali učiteljem, kaj bi jim bilo v šoli v 

pomoč. Sporočila otrok svojim učiteljem so bila naslednja. 

 V začetku šolske ure nam jasno povejte, kaj bomo delali in kaj pričakujete od 

nas. 

 Pokažite nam, ne le govorite. 

 Dajte nam čas za poslušanje. 

 Lažje nam je, če ste entuziastični. 

 Bolje razumemo snov, če pri razlagi  uporabljate slike in različne materiale. 

 Želimo, da bi sproti preverjali, če delamo prav. 

 Ne kričite na nas, če naredimo kaj narobe. Kadar delamo napake, bodite 

potrpežljivi. 

 Dobri učitelji ti pomagajo, če se ustaviš in ne moreš naprej, in so potrpežljivi, 

kadar moraš stvari večkrat ponoviti.  
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Da bi preveril, kako se otroci počutijo v šoli, Cheminais (2004, v Evans, 2007) 

predlaga uporabo enostavne ocenjevalne lestvice. 

 

Tabela 3: Ocenjevalna lestvica za otroke (prirejeno po Cheminais, 2004, v Evans, 2007: 68)  

 

Otrokova povratna informacija nikoli včasih pogosto vedno 

Rad sem v tej šoli.     

Med učno uro odkrivam nove stvari.     

Učne ure so mi zanimive in zabavne.     

Kadar se mi zatakne pri delu, dobim 
pomoč. 

    

Težko moram delati.     

Učitelji mi pokažejo, kako lahko svojo 
nalogo izboljšam. 

    

V šoli imam odraslega človeka, h 
kateremu lahko grem, če sem zaskrbljen 
glede šole. 

    

Drugi otroci v razredu so prijazni do mene.     

Drugi otroci v razredu se lepo obnašajo.     

Učitelji so pravični do mene.     

Učitelji prisluhnejo mojim idejam.     

Zaupajo mi, da delam samostojno.     

 

Evans (2007) poroča, da številne šole imajo svet šole, v okviru katerega otroci lahko 

spregovorijo o delovanju šole, kar je morda zelo učinkovito za uresničevanje inkluzivne 

prakse. Svet šole je po mnenju avtorice najbolj učinkovit, če ni prevelik in če ima: 

 redna srečanja, na katerih je vedno navzoč učitelj kot povezovalec; 

 povratne informacije razrednega zbora, ki se redno sestaja; 

 dobro komunikacijo med predstavniki in njihovimi razredi; 

 izobraževanje za člane sveta šole; 

 manjše skupine (pododbore), ki delajo na specifičnih primerih; 

 letne evalvacije; 

 bančni račun. 

Svet šole nadalje lahko: 

 omogoči otrokom, da so aktivni člani svoje šole; 

 poskrbi za komunikacijo po vsej šoli; 

 poučuje o osnovah političnega sistema; 
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 pomaga pri organizaciji posebnih dogodkov in dejavnosti; 

 dodaja pomembne dimenzije k oceni vodstva ter povezovanju politike in prakse; 

 izboljša standarde vedenja; 

 pri otrocih gradi na zaupanju in dobrem mnenju o sebi; 

 spodbuja plašne in uporne otroke k večji vključenosti; 

 zmanjša verjetnost vrstniškega nasilja; 

 daje otrokom možnost, da se učijo dodatnih koristnih veščin; 

 zmanjša učiteljev čas, uporabljen za nepomembne reči. 

 

 

2.4.2  UDELEŽENOST STARŠEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V PROCESIH 

IZVAJANJA POMOČI 

 

Čačinovič Vogrinčič (1999: 175) o delu s starši pravi: »Delo s starši je posebno 

področje dela šole, kjer velja odnos spoštovanja, dogovarjanja, dopolnjevanja in 

skupnega iskanja. Starši so najpomembnejši dejavnik pri vzgoji otrok in sodelovanje 

staršev s šolo je najpomembnejše, ko se otrok znajde v stiski, ko ne more uspešno 

delati, ko se v šoli ne počuti dobro, ko učitelj ne more več otroku zagotoviti spodbudnega 

okolja, ko jih starši ne zmorejo podpirati, ko ne zanjo več prepoznati rešitev. Mnoge 

težke situacije so rešljive šele, ko se začnejo reševati skupaj z vsemi udeleženimi v 

problemu.« Ista avtorica (2008) tudi poudarja, da je sodelovanje s starši posebna 

naloga, za katero še nimamo izdelanih razvidnih konceptov, je pa že jasno, da jo 

moramo vsi udeleženi – starši, šola, otroci – šele raziskati.  

Pomerantz in sodelavci (2007) poudarjajo, da lahko govorimo o dveh vrstah 

vključevanja staršev v izobraževanje otroka: vključevanje doma in vključevanje v šoli, pri 

čemer sta obe obliki lahko neposredno povezani in prepleteni. 

Da bi lažje razumeli, na kakšne načine so starši vključeni v procese odločanja ter  

načrtovanja in izvajanja pomoči, lahko uporabimo opredelitev različnih modelov 

vzpostavljanja odnosov med učitelji in starši, ki jih opiše Hornby (2000). 

 Zaščitniški model. V tem modelu se je pomembno izogniti konfliktom med 

učitelji in starši. To je najlažje doseči s popolno ločitvijo funkcij poučevanja in 
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starševstva. Izobraževanje je naloga šole in učiteljev, vključevanje staršev je pri 

tem lahko videti kot ovira ali moteče vpletanje. Naloga staršev je, da otroci redno 

prihajajo v šolo z vsemi potrebnimi učnimi potrebščinami. Swap (1993, v 

Hornby, 2000) meni, da je to najobičajnejši model odnosa med učitelji in starši. 

 Ekspertni model. V tem modelu imajo učitelji sebe za izvedence v vseh vidikih 

razvoja in izobraževanja otrok. Vloga staršev je le v tem, da sprejmejo 

informacije in napotke glede svojih otrok, pri čemer so potisnjeni v popolnoma 

podrejeno in odvisno vlogo. Starši naj ne bi postavljali pod vprašaj učiteljevih 

odločitev. Starši na ta način izgubljajo vero v lastno kompetentnost, učitelji pa s 

takšnim odnosom ne morejo priti do bogatega vira informacij, ki jih imajo starši o 

svojih otrocih, in zato pogosto spregledajo pomembne težave ali zmožnosti 

otrok. Učitelji tudi nimajo nobenega vpogleda v otrokovo družinsko življenje, ki 

lahko pomembno vpliva na njegovo učenje. Starši so navadno zelo nezadovoljni 

z odnosom učiteljev, ki zagovarjajo ta model (Cunningham, Davis, 1985, v 

Hornby, 2000). 

 Transmisijski model. V tem modelu imajo učitelji sebe še vedno za poglavitni 

vir ekspertnosti, a sprejmejo, da lahko imajo starši pomembno vlogo v 

spodbujanju otrokovega napredka. Staršem tako predstavijo in svetujejo 

določene ukrepe in pričakujejo, da jih bodo izpeljali – nekatere starše lahko s 

tem celo preobremenijo (Swap, 1993, v Hornby, 2000). 

 Model obogatitve kurikula. V tem modelu gre za to, da lahko prispevek staršev 

obogati kurikul in s tem pomembno vpliva na izobraževalne cilje šole. V zadnjem 

času je na primer aktualno večkulturno izobraževanje, ko starši različnih 

etničnih, religioznih in kulturnih skupin pomagajo pri predstavitvi zgodovine, 

vrednot, kulture in običajev skupine, iz katere izhajajo. Prispevek staršev pa ni 

vezan zgolj na večkulturno področje, saj gre za različne priložnosti, v katerih se 

lahko učitelji in starši učijo drug od drugega. V teh primerih starši vstopajo na 

področje poučevanja, kar je za mnoge učitelje lahko ogrožajoče (Swap, 1993, v 

Hornby, 2000).  

 Potrošniški model. V tem modelu imajo starši nadzor nad odločanjem. Vloga 

učiteljev je v tem, da staršem predstavijo vse relevantne informacije in možnosti, 
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ki so na voljo, ter jim nato pomagajo izbrati najoptimalnejšo. V tem primeru ni 

strahu, da bi bili starši postavljeni v odvisno vlogo, vendar je problematično to, 

da se učiteljem jemlje profesionalna odgovornost - kar je enako problematično 

kot nasprotni položaj, ko učitelji veljajo za eksperte v vseh vidikih otrokovega 

razvoja (Cunningham, Davis, 1985, v Hornby, 2000). 

 Partnerski model. To je najustreznejši model sodelovanja med učitelji in starši, 

saj vključuje delitev ekspertnosti in nadzora z namenom zagotovitve 

optimalnega izobraževanja za otroke, h kateremu prispevajo učitelji in starši. 

Vendar partnerstva ni mogoče vzpostaviti, če med učitelji in starši ni 

vzajemnega spoštovanja (potrebno je poslušanje in upoštevanje drug drugega). 

Poleg tega govorimo o partnerstvu, ko gre za skupno načrtovanje in delitev 

odgovornosti ter za trajnejše zavzemanje in izvajanje določenih dejavnosti. 

Partnerski model velja za najustreznejšega pri razvijanju konstruktivnega 

vključevanja staršev, saj učitelji upoštevajo tudi potrebe staršev in se zavedajo 

različnih načinov, na katere lahko starši prispevajo k razvoju in izobraževanju 

svojih otrok. Štirje poglavitni elementi partnerskega modela so: dvosmerna 

komunikacija, vzajemna podpora, skupno odločanje, spodbujanje učenja  

(Hornby, 2000).  

V različnih člankih o otrocih s posebnimi potrebami, načrtovanju pomoči in 

individualiziranem programu lahko pogosto beremo, da so starši enakovredni partnerji v 

strokovnem timu. Avtorji poudarjajo, da starši svoje otroke najbolje poznajo in vedo, kaj 

je za otroka dobro. Strokovnjaki se zato lahko od njih veliko naučijo. Vendar 

vsakodnevna praksa kaže, da je stvarnost za mnoge starše drugačna izkušnja, ker jih 

strokovnjaki ne obravnavajo na ta način (Jurišič, 2008). Bečaj (1999) meni, da je vloga 

staršev znotraj šolskega okvira pogosto razumljena izrazito formalistično. Šola naj 

poskrbi, da bodo staršem dostopne informacije o delovanju šole in njihovih otrocih, lahko 

se vključijo v delo šole, vendar ob jasno začrtanih mejah. Schmidt (2001) pravi, da imajo 

starši otrok s posebnimi potrebami pogoste kontakte z učitelji, s specialnim pedagogom, 

šolskim psihologom, z ravnateljem in drugimi strokovnjaki, vendar študije (Fylling, 

Sandvin, 1999, v Schmidt, 2001) kažejo, da vključenost staršev in pogosti stiki s šolo ne 

pomenijo tudi boljšega razumevanja otrokovih potreb. Starši se pritožujejo predvsem 
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zaradi pomanjkljivih informacij, nezadovoljni so z otrokovim izobraževanjem, pogosto 

imajo občutek, da jih premalo poslušajo ali jih ne jemljejo resno. V intervjujih, ki so jih 

raziskovalci opravili s starši in učitelji, so ugotovili, da so odnosi večinoma že vnaprej 

definirani s strani učiteljev in šole. V razpravah o odnosu med domom in šolo je staršem 

največkrat namenjena vloga »izvrševalcev«, kar kaže, da imajo starši zelo malo vpliva 

na organizacijo in vsebino izobraževanja. 

Številne raziskave (Christenson, Sheridan, 2001; Intihar, Kepec, 2002; Digman, 

Soan, 2008) kažejo, da sodelovanje staršev in šole pomembno izboljša učni uspeh 

otroka. V obširni študiji, ki preučuje različne raziskave o vključevanju staršev, Pomerantz 

in sodelavci (2007) ugotavljajo, da ustrezna vključenost staršev vpliva ne le na boljše 

učne dosežke otroka, temveč tudi na njegovo duševno zdravje, ter pozitivno prispeva k 

otrokovemu čustvenemu in socialnemu razvoju. Gonzalez-DeHass in sodelavci (2005) 

so opravili primerjalno analizo raziskav in ugotovili, da obstaja pomembna povezanost 

med vključevanjem staršev in motivacijo otrok. Pri večji vključenosti staršev so otroci 

poročali o večjem lastnem trudu, boljši koncentraciji in večji navzočnosti. Bili so bolj 

zainteresirani za učenje in so dosegali višje kompetence. Otroci, katerih starši so se 

vključevali, so prevzeli večjo odgovornost za učenje. Tudi podatki analiziranih raziskav o 

večji vključenosti staršev v bralne dejavnosti svojih otrok so pokazali, da ti otroci 

izkazujejo večjo bralno učinkovitost, motivacijo za branje in prostovoljnost udeležbe v 

dejavnostih opismenjevanja. 

Kvaternik, Kustec in Kodele (2011) poudarjajo pomen pomoči otroku z učnimi 

težavami na način, ki omogoča, da se sliši glas vsakega akterja, tudi staršev. Starši 

namreč najbolj celovito poznajo svoje otroke. Z vsakodnevnim delom z otrokom pridobijo 

zelo veliko informacij, ki lahko koristijo učiteljem pri razumevanju otroka in delu z njim. 

Učitelji otroka poznajo po njegovem učenju in vedenju predvsem z zornega kota šole, 

starši pa poznajo njegov celovit razvoj od rojstva. Tudi Pearce (1994) daje velik pomen 

medsebojnemu odnosu vseh vključenih v pogovor in načrtovanje pomoči: otrok - starši - 

strokovni delavec (učitelj, svetovalni delavec idr.). Vsak od njih ima različna znanja, 

želje, pričakovanja, skrbi, občutke, ki posledično vplivajo na medsebojno interakcijo.  
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Slika 4: Medsebojni odnos vseh vključenih v načrtovanje in izvajanje pomoči (Pearce, 1994: 714) 

 

 

 

Tudi Henry (1996) govori o nujnosti sodelovanja šole s starši in podaja naslednjo 

argumentacijo: 

 sodelovanje je potreba šol, ki niso zadovoljne z obstoječim stanjem, da najdejo 

nove pristope; 

 učitelji se lahko o otrocih učijo od staršev, starši pa lahko delujejo kot 

zagovorniki otrokovih pravic; 

 starši imajo pravico, da so udeleženi v izobraževanju in vzgoji otrok v šoli; 

 posledice sodelovanja med starši, učitelji in administracijo so boljše odločitve, 

manj je konfliktov; 

 šola lahko računa na vire, ki jih imajo na voljo starši, na njihovo materialno in 

politično podporo; starši lahko delujejo kot zagovorniki šole; 

 ker staršev ne zavezuje politika šole, lahko prinesejo nova spoznanja in ideje ter 

lažje ocenjujejo uspešnost kakor učiteljski kolegi med sabo; v šolo prinašajo 

potrebe skupnosti. 

Tudi Gibson in Blandford (2005) priporočata, da strokovni delavci šole izkoristijo 

izkušnje in znanje staršev, se osredotočijo na otrokova močna in šibka področja, 

prepoznajo prizadevanja staršev in so pozorni na njihova čustva, hkrati pa zagotovijo, da 

starši razumejo postopke, v katere je otrok vključen. Avtorici navajata, da je pri tem 

pomembno spoštovanje različnih pogledov na dano situacijo ter različnih poti reševanja 

dane situacije. Pri tem strokovnim delavcem priporočata, da spoštujejo različne potrebe 
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staršev, jezikovne in druge komunikacijske ovire, ter poskušajo fleksibilno sodelovati pri 

organizaciji srečanj s starši. 

V knjigi Učne težave v osnovni šoli: koncept dela (Magajna idr., 2008a: 30) so 

zapisali: »Za otroke s težavami pri učenju je odnos med šolo in domom oziroma učitelji 

in starši še pomembnejši in odločilnejši kot za njihove vrstnike. V prizadevanjih za dobro 

sodelovanje s starši oziroma družinami je treba preseči odnos iskanja krivde drug pri 

drugem za otrokove težave in učni neuspeh, pretežno enosmernega posredovanja 

informacij, izkušenj in nasvetov ter ga nadomestiti z izvirnim delovnim projektom odraslih 

za otroka skupaj z njim. Šolski strokovni delavci (učitelji, svetovalni delavci, mobilni 

specialni pedagogi idr.) to najbolje opravijo takrat, ko s starši vzpostavijo delovni odnos z 

namenom, da bi skupaj z njimi in njihovim otrokom odkrivali in raziskovali težavo ter 

definirali potrebne korake prilagajanja in reševanja. Otroci in njihovi starši tako 

soustvarjajo potek učenja in potek pomoči, soustvarjajo dobre rešitve za otroka. Starši 

sodelujejo tudi pri vrednotenju učinkov pomoči.«  

Henderson in Berla (1994) sta analizirala 85 študij o prednostih vključevanja staršev v 

otrokovo izobraževanje. Na podlagi zaključkov trdita, da dobro načrtovano in učinkovito 

izvedeno vključevanje staršev prinaša pozitivne posledice za otroka, starše, učitelje in 

šolo. Prednosti za otroka se odražajo v njegovem prizadevanju za doseganje boljših 

učnih dosežkov, večji doslednosti pri domačih nalogah in manjšemu številu 

neopravičenih izostankov od pouka. Otrok pridobi večje samozaupanje, je bolj 

samodiscipliniran, ima višjo motivacijo za šolsko delo in višja pričakovanja. Prednosti za 

starše so v večji povezanosti z otroki, v večjem številu pogovorov z otroki. Starši 

postajajo občutljivejši za otrokove socialne, čustvene in intelektualne potrebe, bolj 

zaupajo v svojo starševsko vlogo in spretnosti odločanja, znajo pozitivno spodbujati in 

manj po nepotrebnem kaznovati ter bolje razumejo učiteljevo delo. Prednosti za učitelje 

se kažejo v večjem spoštovanju profesionalnega dela drugih učiteljev in ravnatelja, 

izboljšani komunikaciji in boljših odnosih s starši ter z vodstvom šole, enako pa tudi v 

večjem poklicnem zadovoljstvu. 

V Sloveniji je bila opravljena raziskava o kakovostnem sodelovanju med učitelji in 

starši v slovenski osnovni šoli (Kalin, Resman, Šteh, Mrvar, Govekar-Okoliš, Mažgon, 

2009). Iz rezultatov raziskave je razvidno, da starši kot najpomembnejši razlog za 
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sodelovanje z učitelji navajajo odnos med učiteljem in njihovim otrokom (45,8%), učitelji 

pa so kot najpomembnejši razlog sodelovanja s starši navedli počutje otroka med 

sošolci (42,1%). Tako starši kot učitelji so kot najmanj pomemben razlog sodelovanja 

uvrstili učni uspeh otroka. Večina staršev (62,5%) doživlja učitelje kot poslušalce, ki 

upoštevajo njihova mnenja in predloge, manj kot tretjina staršev (30,5%) pa meni, da jih 

učitelji ne poslušajo, temveč jim le posredujejo svoja mnenja in predloge. Predvsem 

starši otrok s slabšim učnim uspehom se pogosteje doživljajo v vlogi, ko le prejemajo 

nasvete učitelja. Raziskava tudi ugotavlja, da so starši iz triade v triado bolj potisnjeni v 

podrejeno vlogo, to pa so prej pripravljeni sprejeti starši otrok, ki so učno manj uspešni. 

Le polovica staršev (49,8%) meni, da so učitelji strokovnjaki tako na področju 

izobraževanja kot tudi vzgoje otrok, in kar 41,9% staršev poudarja, da znajo učitelji 

samo izobraževati, ne pa tudi vzgajati njihovih otrok. Več kot polovica anketiranih 

staršev meni, da ni ovir pri sodelovanju med učitelji in starši, med učitelji pa se s to 

trditvijo strinja le dobra tretjina. Učitelji kot najpogostejšo oviro pri sodelovanju med 

učitelji in starši (27%) omenjajo preobremenjenost staršev, medtem ko se s tem strinja 

manjše število staršev (10,3%). Delež staršev, ki kot drugo največjo oviro navajajo slabo 

medsebojno poznavanje, je večji kot delež učiteljev. 

Dusi (2012) poudarja, da raziskave s področja sodelovanja med domom in šolo, pa 

tudi izjave staršev in učiteljev kažejo, da je tovrstno sodelovanje koristno za otrokovo 

vzgojo in izobraževanje, kljub temu pa v Evropi in drugod ostaja nerešeno vprašanje 

odnosa med starši in učitelji. Gre za kompleksen odnos, ki vključuje različne socialne 

sfere: makro (družbeno), srednjo (institucionalno) in mikro (odnosno). Pravzaprav gre za 

toliko različnih stvarnosti, kolikor je šol samih. V Evropi se kot pomemben kaže odnos 

med vedenji posameznih akterjev (starši, učitelji), socialno usmerjenostjo 

(neoliberalizem) in institucionalnimi okviri (izobraževalni trg); participacija staršev je 

skromna, komunikacija med šolo in domom je nezadostna, potrebno je vlaganje v 

usposabljanje staršev in učiteljev. Številne študije (Nichols, 1991, in Williams, Chavkin, 

1985, v Soo-Yin, 2003) namreč potrjujejo, da so starši zainteresirani za sodelovanje na 

vseh ravneh, od udeležbe na posameznih prireditvah do sprejemanja odločitev na nivoju 

šole. Še vedno pa mnogi starši pogosto ne vedo, kako naj vstopijo v sodelovanje. Gre 
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torej bolj za pomanjkanje znanja staršev o vključevanju kot za premajhno stopnjo 

interesa. 

 

Možne ovire za dobro sodelovanje med starši in šolo 

Grebenc in sodelavci (2010) govorijo o možnih ovirah za dobro sodelovanje med 

starši in šolo. Navajajo, da lahko sodelovanje zavirajo vsakdanje politike šol, ki niso 

naklonjene dialogu, lahko pa sodelovanje izzveni tudi zaradi premajhne angažiranosti 

staršev in njihovega zadržanega odnosa do šole. Razlogi za takšno zadržanost so lahko 

različni: po eni strani občutek staršev, da niso kompetentni sogovorniki šolskim 

delavcem (npr. občutek, da nimajo dovolj znanja, da se ne znajo pravilno izražati, da 

niso resnično povabljeni k izražanju svojih stališč, pa občutek nemoči, sramu), po drugi 

strani pa lahko obstajajo povsem tehnične, materialne ali infrastrukturne ovire za 

sodelovanje (npr. starš ne more dobiti dopusta, nima interneta za spremljanje šolske e-

redovalnice, ne zna jezika, nima sredstev za prevoz itn). Tudi Resman (2009) meni, da 

ima sodelovanje med starši in šolo teoretično in logično utemeljitev, vendar se v praksi 

lahko izkaže, da uresničevanje sodelovanja ni vedno preprosto. Pri tem avtor navaja 

naslednje razloge. 

 Neenakopravnost staršev s položajem šolskega strokovnega delavca. Ker imajo 

učitelji in svetovalni delavci v šoli relativno močnejši položaj, morajo oni narediti 

prvi korak do staršev, da se poskuša vzpostaviti enakopravnost. 

 Ne glede na to, ali so spomini staršev prijetni ali ne, so bili njihovi otroški odnosi 

z učitelji vedno neenakopravni (inherentno drugačni, vedno podrejeni) in takšna 

narava odnosa ostaja v njih še celo zdaj, ko so odrasli.  

 Ni starša (niti otroka), ki si ne želi zbližanja z učiteljem in si ne želi imeti dobrih 

odnosov z učiteljem, saj je usoda otrok v učiteljevih rokah. Avtor tudi dvomi, da 

si tega želijo vsi učitelji. 

 Zbliževanje je proces, ki zahteva odkritost, poštenost in medsebojno 

spoštovanje. Če bodo starši začutili, da kdo manipulira z njimi, se bo 

komunikacija prekinila. 

 Ovire partnerskemu sodelovanju so lahko jezik, razlika v stopnji izobrazbe, 

razlika v družbenoekonomskem položaju in različnost kultur. 
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 Težko je vzpostaviti partnerski odnos s starši, če učitelj ali šolski svetovalni 

delavec govori preveč strokovno. Lažje ga bo vzpostavil, če bo poskušal 

formalne oblike sodelovanja izpeljati čim bolj neformalno. 

Peklaj (2008) pravi, da staršem »posebna« obravnava njihovega otroka pogosto 

vzbuja nelagodje, počutijo se ogrožene, in zato je pomembno, da prepoznajo učiteljevo 

iskreno skrb za otroka. Šele takrat so pripravljeni brez zadržkov sodelovati z učiteljem in 

morda povedati o otroku tudi stvari, o katerih jim je težko govoriti, so pa pomembne za 

učni proces.  

Ko govorimo o ovirah za dobro sodelovanje med starši in šolo, prav tako ne moremo 

mimo načina komuniciranja med starši in strokovnjaki, ki tudi lahko vpliva na medsebojni 

odnos, zaupanje in učinkovito reševanje težav, ki se kažejo pri otroku. Jurišić (2012) 

pravi, da strokovnjaki morda uporabljajo nekatere načine komuniciranja, ki lahko 

privedejo do blokad v komunikaciji, zaradi katerih se starši v odnosu s strokovnjakom 

počutijo nelagodno: 

 prekinjanje staršev; 

 zmanjševanje pomena težav, o katerih pripovedujejo starši; 

 vzbujanje občutka krivde pri starših; 

 poudarjanje lastnih težav, težav ustanove in sistema; 

 poudarjanje osebnih težav staršev; 

 poudarjanje vloge strokovnjaka kot strokovno kompetentnega; 

 uporaba strokovnih izrazov. 

 

Dejavnosti, ki vodijo k učinkovitemu sodelovanju med starši in šolo 

Hornby (2000) izpostavlja dve ključni drži učiteljev, potrebni za razvijanje 

partnerskega odnosa s starši. 

1. Če naj učitelji razvijajo partnerski odnos s starši, je ključno, da so v 

medsebojni komunikaciji z njimi pristni, spoštljivi in empatični. Pristni 

zmorejo biti le učitelji z določeno mero samozaupanja, saj so le tako lahko 

odkriti in tudi priznajo svoje napake ter se ne skrivajo po nepotrebnem za fasado 

kompetentnosti. Spoštljivost med drugim pomeni tudi to, da učitelji vedno resno 

vzamejo in upoštevajo mnenja staršev, saj so starši tisti, ki so dolgoročno 
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odgovorni za otrokov razvoj in poznajo otroka s perspektiv, ki so učiteljem lahko 

neznane ali prikrite. Najpomembnejše pa je, da učitelji razvijejo sposobnost 

empatije in poskušajo videti položaj otroka s perspektive staršev, saj to 

najverjetneje pripelje do učinkovitega partnerstva med učitelji in starši.   

2. Drugo potrebno stališče učitelja pa se nanaša na otroka. Učitelj naj bi zavzel 

upajoče, a realistično stališče in napoved o možnem otrokovem napredku. 

Starši potrebujejo učitelje, ki so optimistični, a obenem realistični glede razvoja 

njihovega otroka in se ne izogibajo odprtemu in odkritemu pogovoru. Treba je le, 

da ga vodijo z določeno mero senzibilnosti. V zvezi s tem je pomembno tudi, da 

se soočijo s svojimi pogledi na nekatere »brezupne« primere, saj je v vsaki 

situaciji mogoče doseči določen napredek, čeprav ne rešimo vseh problemov in 

ne dosežemo vseh ciljev. 

Beattie, Jordan in Algozzine (2006) navajajo primere dejavnosti, ki vodijo k 

učinkovitemu sodelovanju med starši in šolo: 

 izmenjati informacije v začetku šolskega leta; 

 pogosto kontaktirati starše in jih pogosteje obveščati o otrokovih uspehih in manj 

o njegovih neuspehih; 

 kontaktirati starše, preden problem doseže »kritično« stopnjo ter jih prositi za 

podporo in pomoč pri reševanju problema; 

 vključiti starše v vsako srečanje, ki je namenjeno sklepanju odločitev glede 

njihovega otroka; 

 sprejemati starše, družine in skupnosti kot enakovredne partnerje pri doseganju 

učinkovite inkluzivne vzgoje in izobraževanja. 

Coleman (1998) na podlagi dolgoletnega raziskovanja povezanosti in sodelovanja 

med otroki, učitelji in starši predlaga tri oblike sodelovanja: inkluzivni model učenja, v 

katerem starši postanejo sestavni del skupnosti otrok in učiteljev; dosledno učiteljevo 

modeliranje sodelovalne prakse v oddelku; in razvijanje aktivnosti, ki spodbujajo najširši 

razvoj šole. Epstein (2001, v Soo-Yin, 2003) poudarja, da se mora vsaka šola pri 

oblikovanju svojega programa vključevanja staršev zavedati specifičnih potreb otrok in 

družin glede na okolje, iz katerega izhajajo. Ne obstaja namreč nobena formula, ki bi 
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zagotavljala uspeh in učinkovito sodelovanje med šolo, družino in skupnostjo. Avtorica 

predlaga nekaj možnih aktivnosti, ki spodbujajo partnerstvo med šolo in starši: 

 medsebojno informiranje med starši in šolo – starši informirajo šolo o otroku in 

družini, šola pa starše informira o otrokovem razvoju, jim pomaga pri 

razumevanju ter jih seznanja z možnostmi spodbujanja razvoja ter učenja;  

 učinkovito medsebojno komuniciranje, pri čemer gre za dvosmerno informiranje, 

z zavestnim prizadevanjem šole in staršev za medsebojno izmenjavo informacij 

in stalno komuniciranje; 

 prostovoljno sodelovanje staršev pri izvajanju šolskega programa in zunajšolskih 

dejavnosti, vključevanje staršev pri pouku, ekskurzijah in izletih idr.; 

 pomoč otroku pri domačih nalogah in domačem učenju; 

 vključevanje staršev v sprejemanje odločitev, ki zadevajo šolo in izobraževanje 

njihovih otrok; 

 sodelovanje s širšo skupnostjo. 

Evans (2007) predlaga, da strokovnjaki v šolah razmislijo o možnostih učinkovitega 

sodelovanja med starši in šolo. Primeri tega sodelovanja so podani v Tabeli 4. 
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Tabela 4: Učinkovita udeležba starša ali skrbnika – kontrolni seznam vprašanj in primerov 

(Evans, 2007: 70) 

 

Razmislite Na primer 

V vseh vrstah pogovorov moramo 
jasno začrtati cilje in postaviti meje. 
Kako naj starše prepričamo, da je 
ta tema pomembna zanje in za 
njihove otroke ter da njihovo 
mnenje šteje? 

Nove rekreacijske zmogljivosti; nabiranje sponzorskih 
sredstev; politika šolske prehrane; oblikovanje učnega 
načrta; poučevanje in učenje; določanje smotrov; 
vedenjska politika; uniforme; kadrovanje.  

Kateri starši in skrbniki se bodo 
vključili? »Običajni starši« – 
zainteresirani, podporni – ali pa 
lahko gremo kaj dlje in 
pritegnemo k vključevanju tudi 
nekatere od tistih, ki »jih je težko 
doseči«? Skrbno razmislite, kako 
doseči, da se bodo lahko 
enakopravno vključili tudi starši s 
posebnimi potrebami. 

To morda zahteva ugotavljanje fizične dostopnosti, 
tolmače, audio in video podporo, prevoz. (Ali je mogoče 
zagotoviti avtobus, ki bo prevažal ljudi?) Pomembna je 
časovna umestitev: podnevi so morda v službi, zvečer ne 
morejo pustiti otrok. Načrtujte dve srečanji in vprašajte 
starše, katerega se lahko udeležijo. Lahko za ta čas 
zagotovite otroško varstvo? 
Natisnjeno gradivo mora biti kratko in jedrnato, lahko 
berljivo in v jezikih, ki jih uporabljajo v skupnosti. 

Na kateri stopnji naj svetujemo? 
To bo vplivalo na raven 
privrženosti ljudi temu procesu in 
na količino zadoščenja, ki ga 
bodo ob tem imeli.  

Ko imate trdno zamisel ali predlog, podprt z ustreznimi 
podatki in nujnimi raziskavami, jih vključite kakor hitro je 
mogoče. Ne tratite njihovega časa.  

Kolikšno moč imajo starši? Opredelite moči, ki so skupne ali delegirane. Jasno 
pokažite, kako je vsaka stopnja v procesu odločanja 
povezana z naslednjo. 

Ste razmislili o vprašanjih enakih 
možnosti? 

Pogovarjajte se s starši ali skrbniki otrok s posebnimi 
učnimi potrebami in s takšnimi, ki imajo različna etnična 
ozadja. 

Katere metode so 
najustreznejše? Razmislite, kako 
pritegniti skupine, ki jih je težko 
doseči. 

Srečanja: v šoli, prostorih krajevne skupnosti, gostilni, 
cerkvi, pri nekomu doma; ankete med udeleženci prek 
interneta; pisma in vprašalniki; telefonski pogovori; 
glasovanje; delavnice; individualni pogovori. 

Kaj pa povratni odzivi? Starši in skrbniki hočejo vedeti, kako so bila njihova 
stališča upoštevana in če niso bila upoštevana, zakaj ne. 
Torej opredelite, katere spremembe so neposredna 
posledica tega procesa, in jim to povejte v lahko 
razumljivih oblikah in po možnosti v različnih jezikih. 
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2.5  ETIKA UDELEŽENOSTI IN OPOLNOMOČENJE OTROK S POSEBNIMI 

POTREBAMI 

 

 

Z uveljavljanjem diskurza pravic, opolnomočenja, normalizacije in konstruktivistične 

orientacije postajajo uporabniki aktivno, enakopravno in soodgovorno udeleženi v 

interakciji s strokovnjakom. Sodelovanje udeleženih zahteva od strokovnjaka, da se 

vedno znova prilagaja posamezniku in njegovemu položaju. Ta razsežnost odvzema 

strokovnjakom moč odločanja in zahteva usmerjenost v skupno akcijo (Kobolt, Rapuš 

Pavel, 2006).  

Teorije o opolnomočenju so začeli sprva razvijati strokovnjaki na področju socialnega 

dela. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil pojem opolnomočenje (ang. 

empowerment) rezerviran zlasti za razredno-emancipacijska, antirasistična, 

antipsihiatrična in feministična prizadevanja za izboljšanje položaja marginaliziranih in 

stigmatiziranih skupin ljudi. Nato se je pozornost preusmerila na odnosno razmerje moči 

znotraj profesionalnega odnosa. Dragoš (2005) navaja, da lahko krepitev moči 

razumemo kot teoretsko prizadevanje za prerazporeditev moči uporabnikov socialnih 

storitev v smeri večje avtonomije njihovega življenja. Povečanje avtonomije pomeni 

zmanjšanje tveganj pri spreminjanju razmerij odvisnosti v vsakdanjem življenju 

uporabnikov. Avtor nadalje pravi, da je izraz opolnomočenje kot prevod angleškega 

izraza empowerment preozek. Ta izraz naj bi pomenil prizadevanje v smeri 

»polnomočnosti« ali »polnomočja«. Pojem izhaja iz pravne terminologije in pomeni, da 

je nekdo ali nekaj dobil(o) polno veljavo (»prejel je polnomočno odločbo«; »dobil je 

polnomočje, da upravlja premoženje«; »polnomočni ali pooblaščeni predstavnik 

organizacije« itn.). Značilnost opolnomočenja je redistribucija virov moči (npr. zakonskih 

pristojnosti) z enega akterja na drugega, kar je le eden od možnih načinov krepitve moči, 

ni pa niti edini niti najpogostejši. Drugi možni načini ravnanja z viri moči so: 

 aktiviranje obstoječih virov, 

 ustvarjanje novih virov, 

 povečevanje dostopnosti virov, 
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 redistribucija virov, 

 mediacija. 

Definicije opolnomočenja so različne, vsem pa je skupno, da osebe s posebnimi 

potrebami niso več v vlogi življenjske nezmožnosti in nemoči, temveč se spodbuja 

njihovo samoodločanje ter poudarja moči in sposobnosti. Herriger (2006) opredeli 

opolnomočenje kot zmožnost ljudi, da v situacijah motenj, prikrajšanosti ali socialne 

izključenosti začenjajo »jemati stvari v svoje roke«. Zavedajo se svojih lastnosti, 

razvijajo lastne moči in se učijo uporabljati individualne in kolektivne resurse za 

odločanje o svojem življenju. Rihter, Rode in Kobal (2004) navajajo naslednja načela 

krepitve moči: izhajanje iz posameznikovih pravic; zagotavljanje individualnega pristopa, 

možnosti izbire in participacije; ter uveljavljanje načela sinergije.  

Saleebey (1998, v Čačinovič Vogrinčič, 2008) govori o leksikonu moči, ki vsebuje 

sedem temeljnih konceptov in načel:  

 socialna krepitev (empowerment);  

 včlanjenost (membership);  

 moč okrevanja (resilience);  

 celjenje in celostnost (healing, wholeness);  

 dialog in sodelovanje (dialogue, collaboration); 

 odpoved nejeveri (suspension of disbelief). 

Saleebey razume socialno krepitev kot dodajanje moči otroku in njegovi družini ter kot 

akcije soustvarjanja novih oblik pomoči in podpore. Včlanjenost pomeni pripadati, biti 

vključen in zato varen. Gre za spoštovanje človekove potrebe, da je državljan, da je 

odgovoren in cenjen član skupnosti. Včlanjenost v šoli pomeni otrokovo socialno mrežo 

(kako je v razredu umeščen, kako sprejet, spoštovan idr.). Če nosilne socialne mreže ni, 

je izolacija lahko eden od virov stisk, neuspeha in nemoči. Okrevanje temelji na 

spoznanju, da ljudje, posamezniki in skupnosti okrevajo in lahko premagajo tudi težke 

življenjske udarce. Koncept okrevanja ne zmanjšuje teže preteklih udarcev in ran, 

zagotavlja le, da ima človek moč, da okreva, da si lahko ljudje in skupnosti opomoremo 

in da udarci ne vodijo le v nemoč in patologijo. V šoli to pomeni, da lahko vsak otrok 

popravi ocene, napreduje, omili ali izboljša svojo težavo. Celjenje pomeni, da ima človek 

na voljo notranji sistem podpore, ki deluje, in sicer neodvisno od zunanjih vplivov 



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

87 

 

zdravljenja. Ali povedano drugače, človek ima notranjo modrost, da prepoznava, kaj je 

dobro zanj. Glede dialoga in sodelovanja Saleebey meni, da sta to edina načina za 

prepoznavanje in odkrivanje lastne moči, torej največ, kar lahko damo človeku. Gre za 

srečanje, soočenje, razumevanje, sporazumevanje in dogovarjanje, ki so podlaga za 

soustvarjanje novega koraka v življenju, nove zgodbe. Odpoved nejeveri pomeni verjeti 

človeku, ki potrebuje pomoč, mu priznati pravico do resničnosti in se odpovedati dvomu 

o človekovi zgodbi, o njegovemu sporočilu, o njegovih besedah. Ta naloga je še posebej 

težka v šoli, kjer se otroku pogosto ne verjame, še zlasti ne, če je ima slabši učni uspeh 

ali ne zadosti merilom šole. Učitelj je namreč še vedno pogosto v vlogi posestnika 

znanja, saj se je to učil biti, hkrati pa mu to zagotavlja temeljno avtoriteto in varnost za 

delo.  

Do kakšne mere in kako je posameznik vključen v socializacijske procese, je odvisno 

od stopnje participacije. Participacija posameznika ne pomeni, da je zraven ali da je 

vključen, temveč to, da ima vpliv na dejanja in odločitve (Kirby, Lanyon, Cronin, Sinclair, 

2003, v Bajželj, 2008). To pomeni, da se posameznika sliši, da se upošteva njegovo 

mnenje, njegove poglede in stališča, ko gre za sprejemanje odločitev, ki zadevajo 

njihovo življenje. Mikuš Kos (2006) pojmuje participacijo kot aktivno vlogo posameznikov 

v zaščiti lastnega duševnega zdravja in psihosocialne dobrobiti drugih. Poudarja, da 

duševno zdravje in participacija delujeta recipročno: duševno zdravje motivira in jača 

participacijo – participacija krepi duševno zdravje. Škerjanc (2005) govori o različnih 

definicijah participacije, ki predvidevajo oziroma omogočajo različen obseg vpliva 

participantov. Participacija, ki udeležencem ne prinaša večjega vpliva, sicer prispeva k 

boljši integraciji participantov v obstoječ sistem, ne daje pa večjih možnosti za 

uveljavljanje njihovih interesov. Tabela 5 kaže obseg vpliva posameznika na odločitev, ki 

je odvisen od njegovega sodelovanja. Obseg sodelovanja in možnost vplivanja se 

spreminjata od morebitne pasivne navzočnosti do samostojnega odločanja in izbire. 
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Tabela 5: Participacija kot odnos med vplivom in sodelovanjem (Škerjanc, 2005: 49) 

 

VKLJUČENOST V ODLOČITVE OBSEG VPLIVA 

odločitve sprejemajo drugi 

zastopa ga strokovna služba ali skrbnik 

zastopa ga uporabniška organizacija 

poda svoje mnenje 

sodeluje pri odločitvah 

odloča in izbira sam 

brez vpliva 

manjši posredni vpliv 

večji posredni vpliv 

manjši neposredni vpliv 

večji neposredni vpliv 

prevzame vpliv 

 

MacBeath in Mortimore (2001) govorita o tradicionalnem in sodobnem modelu 

vključevanja in participacije. Po njunem mnenju je za tradicionalni model vključevanja 

članov šolske skupnosti značilno, da je dogajanje v šoli (npr. projekti in različne  oblike 

šolskega dela) pasivno in receptivno. Otrokom je, recimo, dovoljeno izraziti svoje 

mnenje, učiteljem je dovoljeno odločati o načinu poučevanja, staršem pa je dovoljeno  

darovati  denar  za »neko stvar«. Sodobni modeli  vključevanja članov  šolske skupnosti 

pa temeljijo na dejavnosti in participaciji. Vsi, ki so tako ali drugače vključeni v šolsko 

skupnost, imajo odločilno in aktivno vlogo pri delovanju šole in odločanju znotraj šole. V 

številnih državah imajo člani šolske skupnosti v šolah (otroci, učitelji, drugi zaposleni in 

starši) uradno pravico do soodločanja o delovanju šole.   

V današnjem času vse bolj poudarjajo, da bi morali imeti otroci več možnosti, da se 

zagovarjajo sami, namesto da so pri tem odvisni od drugih, na primer od učiteljev in 

staršev. Takšno stališče izhaja iz prepričanja, da otroci, ki nimajo moči nad tem, kako se 

bodo izobraževali in kako bodo živeli, ne morejo biti odgovorni za rezultate učnega 

procesa ter za uspehe in neuspehe v svojem življenju (Peček, 1999). Beers (2007) 

pravi, da so šole danes v splošnem še vedno preveč »šole poučevanja« in premalo 

»šole učenja«; pri poučevanju se učitelji še vedno premalo osredotočajo na otroka in 

učenje. »Šola učenja« je po mnenju avtorja takšna šola, v kateri je otrok aktiven 

udeleženec, v kateri šteje njegov glas in njegov dejanski napredek pri učenju. 

Stališče udeleženosti zahteva neogibno soodvisnost vseh udeležencev interakcije ter 

etični kontekst, v katerem ima vsak sogovornik svoj prepoznaven glas, s katerim v 

sodelovanju z drugimi soustvarja novosti v smeri želenih sprememb in se uči prevzemati 

odgovornost za svoj prispevek v delovnem projektu podpore in pomoči. Pomagajoči 



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

89 

 

strokovnjak se uči razumeti uporabnikovo teorijo (o problemu in želeni spremembi ter 

virih moči za njeno uresničitev), saj želi v pogovoru z njim prispevati k temu, da  

uporabnik razvija svoje interpretacije (vključno z vzorci vedenja in socialnimi akcijami) v 

smeri želenih, dogovorjenih ciljev (Šugman Bohinc, 2005). Po Lüssiju (v Čačinovič 

Vogrinčič, 2006) gre za projekt sodelovanja, ki ga oblikujemo s sporazumevanjem, z 

dogovarjanjem in s skupnim ustvarjanjem rešitev, tako da bi udeleženi postali tudi 

soudeleženci pri rešitvi. Ko prisluhnemo otrokom s posebnimi potrebami, ustvarimo 

priložnost za medsebojno učenje (Russell, 1996), hkrati pa dobimo bolj ali manj 

neposreden vpogled v to, kaj otrok misli o sebi, kako vidi svoje spoprijemanje z 

razvojnimi nalogami, kaj pričakuje od sebe, kako vidi svoj življenjski položaj in h kakšnim 

ciljem stremi (Uhlendorff, 1999). Bistvo udeleženosti in soustvarjanja pomoči vidi Lüssi 

(v Čačinovič Vogrinčič, 2008) v tem, da vsi udeleženi v problemu raziskujejo svoj delež v 

rešitvi. V središču sta dialog in medsebojno sodelovanje. 

Cooper (1996b) ugotavlja, da so izkušnje sodelovanja z učitelji in drugimi strokovnimi 

delavci šole zelo pomembne pri vzpodbujanju samoodločanja in odgovornosti ter razvoju 

pozitivne samopodobe. Poleg tega avtor pravi, da nam mnenja otrok s posebnimi 

potrebami o lastnem šolanju pomagajo oceniti in razumeti učinke intervencij, hkrati pa 

nam lahko veliko povedo o delovanju šole. Na podlagi večletnih raziskav, ki temeljijo na 

neposrednem delu z otroki s posebnimi potrebami, in s poudarkom na njihovi 

participaciji Gersch (1996) opozarja, da bi morale vse šole preučiti: 

 kako vključiti otroke v procese odločanja; 

 kako v procesih ocenjevanja in interveniranja določiti raven udeleženosti otrok, 

ki je primerna glede na starost otrok, njihove zmožnosti in pretekle izkušnje; 

 kako zabeležiti poglede otrok pri prepoznavanju lastnih težav, postavljanju ciljev, 

razvijanju strategij in ocenjevanju napredka; 

 kako vključiti otroke v izvajanje individualiziranih učnih programov. 

Ko govorimo o participaciji otrok s posebnimi potrebami, govorimo o njihovi 

enakopravnosti in hkrati o enakopravnosti vseh otrok v šoli. O tem, kako v šolah razvijati 

enakopravne pogoje za vse, pišeta Lynch in Baker (2005). Navajata štiri dimenzije, prek 

katerih lahko v šolah razvijamo te pogoje. 
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 Enakopravnost v izobraževalnih in sorodnih dejavnostih. V tem okviru še 

posebej izpostavljata neenakopravnosti, povezane z družbenim razredom. Pri 

tem dokazujeta potrebo po opustitvi rigidnih politik grupiranja otrok in 

izpodbijanja starševske moči pri selekciji ter grupiranju otrok, pri spreminjanju 

kurikula in oblikovanju šolskega sistema, ki bi bil za otroke bolj vključujoč. 

 Enakopravnost spoštovanja in prepoznavanja. Avtorja pozivata k bolj 

vključujočim šolskim procesom, v katerih gre za spoštovanje različnosti, kar se 

odraža ne le v šolski organiziranosti, temveč tudi v kurikulu, procesih 

poučevanja, učenja in vzgoje ter v sistemu ocenjevanja. 

 Enakopravnost moči. V ta namen pozivata k demokratizaciji odnosov med 

učitelji in otroki. 

 Enakopravnost ljubezni, skrbi in solidarnosti. Otroci se s šolo ne soočajo le 

na intelektualni ravni, temveč igrajo v procesu poučevanja in učenja pomembno 

vlogo tudi čustva. Zato je v šoli nujno treba najti prostor za pogovor učiteljev z 

otroki o njihovih občutjih in skrbeh ter jim omogočiti takšne izkušnje, ki jih bodo 

spodbujale k razvijanju »emocionalno pogojene osebne inteligence«. To je 

pomembno ne le pri oblikovanju odnosa otrok do skrbi, ljubezni in solidarnosti, 

temveč igra pomembno vlogo tudi pri tem, kako zadovoljni so vsi udeleženci s 

procesom izobraževanja.   

 

 

2.5.1  POTI OPOLNOMOČENJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

  

»Podprite me tam, kjer sem močan, in moje šibkosti bodo izginile.« 

(maorska modrost, v Rutar, 2010: 21)  

 
Mikuš Kos (1999) poudarja, da stvarnost in duhovni prostor skupnosti soustvarjamo 

vsi, ki živimo v skupnosti. Prav človeška različnost je gibalo odnosov in razvoja. V 

procesu pomoči otrokom s posebnimi potrebami je pomembno, da razlik v zmogljivosti, 

socialnem položaju in zdravstvenem stanju ne spremenimo v notranjo stisko in nesrečo, 

temveč uporabimo človeške vire in velike sodobne možnosti intelektualnega in 

tehničnega značaja za izenačevanje razvojnih ter življenjskih možnosti vseh otrok.   
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Krepitev moči lahko razumemo kot proces, usmerjen v podporo ljudem, da pridobijo 

nadzor in vpliv nad svojim življenjem (Žnidarič Demšar, Petrovič Erlah, 2005). Po 

Hopson in Scally (1981, v Metelko Lisec, 2004) gre za sposobnost zavestnega vplivanja 

na to, kar se nam dogaja v odnosu do drugih in do fizičnega sveta. V tem procesu 

posameznik prevzame večjo odgovornost zase in za svoje življenje ter se zaveda, da so 

v vsaki situaciji možne različne izbire; te izbire zna prepoznati in v končni fazi izbrati na 

podlagi lastnih vrednot, prioritet in obvez. 

 

2.5.1.1 Poslušati in slišati otrokov glas 

 
»Stara japonska zgodba govori o nadarjenem glasbeniku, ki je igral na 

godo (vrsto harfe), popotoval po deželi in nastopal na koncertih. Njegov 

dobri prijatelj je vedno potoval z njim, sedel v prvi vrsti in poslušal. Čez 

nekaj let je prijatelj nenadoma umrl, glasbenik pa je populil vse strune iz 

instrumenta in ni nikoli več igral. Tako pomembno mu je bilo, da ga je 

prijatelj poslušal.« (v Brandon A. in D., 1994: 34). 

 
Čačinovič Vogrinčič (2008) poudarja, da ima vsak otrok »pravico do resničnosti«. 

Avtorica to poveže z »izkušnjo otroka«, da se ga vidi, posluša, sliši – da lahko o sebi 

govori in pojasnjuje. V šoli je sicer pogosto tako, da še vedno drugi (odrasli) določajo, 

kaj je za otroka najboljše, kaj je v dani situaciji najprimernejše storiti, od otroka pa se 

pričakuje, da bo ravnal v skladu s povedanim. Po drugi strani pa je za uspešno učenje in 

premagovanje težav pomembno, da je otrok slišan sogovornik in dejavni sodelavec. 

Tako mu omogočimo, da ubesedi težavo in način, kako jo bo odpravil. Otrok je namreč 

najbolj kompetenten, da pojasni, česa ne razume, česa ne zna, kaj mu povzroča skrbi. 

Otrok potrebuje učitelja kot spoštljivega in odgovornega zaveznika, ki si ne lasti 

objektivne resnice, pač pa otroku zagotavlja skupno delo, soustvarjanje novega, hkrati 

pa mu omogoča pozitivne izkušnje za pridobivanje socialne kompetentnosti, nove 

kompetence za ravnanje s težavami, odkrivanje in krepitev virov moči, dobre izkušnje z 

avtonomnostjo in izkušnjo smisla lastnega dela (Magajna idr., 2008a). Za zagovornike 

postmodernih participacijskih in dialoških pristopov pomoči je prav otrok osrednji akter v 

projektu pomoči, največji izvedenec za to, da pove svojo zgodbo, ubesedi oviro ali učno 



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

92 

 

težavo in prispeva svoj delež k rešitvi v soustvarjanju poti do cilja (Čačinovič Vogrinčič, 

2008).  

Faber in Mazlish (1982) govorita o pomenu poslušanja otrok in pravita, da je to 

pomembno tako za otroke kot za odrasle. Otrokom omogoča, da: 

 izrazijo svoja razmišljanja in občutke; 

 razumejo in sprejmejo sogovornikov pogled na svet; 

 razvijejo zaupanje v odrasle; 

 razvijejo pozitivno samopodobo; 

 razvijejo socialne in komunikacijske veščine; 

 vzpostavijo zdrave odnose z odraslimi in vrstniki. 

Odraslim pa pomaga: 

 da se lažje vživijo v otroka, v njegov svet; 

 pri razumevanju otrokovih misli, občutkov, upanj, strahov, otrokovega veselja; 

 pri oblikovanju razumevajočega okolja, v katerem ima otrok pomembno mesto. 

Poslušati in slišati drugega človeka v komunikaciji ni vedno enostavno in sploh ne 

samo po sebi umevno. Poslušanja se je treba naučiti, ga privzgojiti. V šoli lahko učitelji 

organizirajo različne dejavnosti, igre, skozi katere se otroci in starši učijo poslušanja, 

enako pa se lahko učitelji v skupinskih pogovorih, aktivnostih in delavnicah učijo 

poslušati drugega, se vživeti v svet drugega in slišati glas drugega.  

Hornby (2000) meni, da imajo učitelji zelo dobro razvite sposobnosti posredovanja 

informacij in razlaganja, veliko slabše pa so njihove spretnosti poslušanja. Sami sebe 

najbrž vidijo bolj v vlogi govorca in posredovalca informacij kot v vlogi poslušalca. 

Avtorju se zdi pomembno, da se učitelji zavejo, kako pomembno je, če znajo poslušati – 

otroke, kolege in starše. Ko so starše spraševali, na kakšen način naj bi se  učitelji 

spremenili, je bil zelo pogost odgovor, da bi morali bolje poslušati. 

Gehart (2007) predstavi prakse, ki lahko pomagajo učiteljem slišati in upoštevati 

otrokov glas: 

 ustvarjanje priložnosti za dialog; 

 izhajanje iz prepričanja, da otrok ni neveden; 

 dopuščanje radovednosti in zavračanje stališča, da so odrasli strokovnjaki; 

 ponujanje »ustrezno nenavadnih« komentarjev; 
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 omogočanje različnih perspektiv; 

 uporaba alternativ za besede. 

Podobno kot Gehart tudi Gordon (1979, v Hornby, 2000) izpostavi možne strategije 

za izboljšanje aktivnega poslušanja. Pravi, da moramo kot poslušalci zavzeti določena 

stališča, če hočemo biti uspešni v aktivnem poslušanju. Navaja naslednja stališča: 

 zares moramo želeti slišati to, kar nam ima druga oseba povedati; 

 odkrito moramo želeti pomagati drugemu v zvezi z njegovimi skrbmi; 

 zmožni moramo biti spoštovanja čustev in vrednot drugega, čeprav so v 

nasprotju z našimi; 

 zaupati moramo v zmožnost drugega, da bo rešil lastne probleme; 

 zavedati se moramo, da so čustva prehodna, in se ne prestrašiti, ko sogovorniki 

izrazijo močna čustva jeze, žalosti idr.; 

 sprejeti moramo, da lahko imajo drugi v primerjavi z nami zelo drugačna 

mnenja, stališča in vrednote. 

Upoštevanje otrokovega glasu ne pomeni, da odrasli vedno poslušamo zgolj otrokov 

govor in njegovo govorno izražanje. Poslušanje pomeni tudi to, da otroku dopuščamo 

možnost različnih načinov izražanja in da jim znamo »prisluhniti«. Otrokom lahko 

omogočimo, da se izrazijo skozi risanje, glasbo, gibanje in druge medije, če jim je tako 

lažje, če jim je takšen način izražanja bližji kot govor. Nekateri se lažje izrazijo skozi 

risbo in potem ob risbi ubesedijo svoja razmišljanja, želje, občutke, pričakovanja idr. 

Nekaterim je bližje gibanje in ples; na ta nam način sporočajo, kdo so, kako doživljajo 

svet okrog sebe, kakšne so njihove vizije ipd. Spet drugi to morda izrazijo skozi glasbo 

ali dramsko igro. 

 

2.5.1.2 Prepoznavanje in spodbujanje otrokovih močnih področij 

Poznavanje močnih področij otrok s posebnimi potrebami je zelo pomembno za 

otroke, starše, učitelje in vse tiste, ki so vključeni v otrokovo življenje, vzgojo in 

poučevanje. Predstavljajo varovalni dejavnik, saj lahko omilijo negativne posledice 

določenega primanjkljaja in nam razkrijejo kompenzacijske mehanizme pri 

posamezniku, s pomočjo katerih lahko zasnujemo učinkovite oblike pomoči ter 

oblikujemo preventivne programe za otroke. Grah (2013) pravi, da je spoštovanje 
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močnih področij in raznolikosti otrok pomemben element učinkovitega učnega okolja, saj 

je za napredek otroka potrebno, da učitelji in starši zaupajo v otrokove sposobnosti ter 

mu hkrati ustvarijo čim več pogojev za pridobivanje pozitivnih izkušenj.  

Ferek (2010), ki ima sam izkušnjo hiperkinetične motnje, nam oriše, kako pomembno 

je poznati močna področja otrok z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo, saj jim na ta 

način osmislimo učenje ter jim ponudimo takšno obliko učenja, ki je v skladu z njihovim 

načinom razmišljanja. Njihovo razmišljanje pa ni klasično, linearno, temveč pojmovno. 

Če želijo neko snov razumeti, si jo morajo vizualno predstavljati s pomočjo lastnih 

pojmov. Za njih je tudi pomembno, da jim predočimo smisel in celoto določene učne 

snovi, šele potem pa podrobnosti določene vsebine. Ljudje s pojmovnim načinom 

mišljenja so uspešni na področjih, ki zahtevajo vizualizacijo, razumevanje širše 

perspektive, razmišljanje izven »okvirjev«, vizualizacijo abstraktnih matematičnih 

pojmov, razumevanje kart in grafov idr.   

Magajna in Pečjak (2008) pravita, da je področje prednosti oseb z določenimi 

primanjkljaji pri učenju tipično šolskih veščin še malo raziskano, nekaj študij je bilo 

opravljenih le na področju disleksije. West (2003, v Magajna, Pečjak, 2008), ki se je 

intenzivno ukvarjal s talenti in močnimi področji oseb z disleksijo, meni, da lahko te 

osebe bolje razumejo vzorce nepopolnih informacij in jih povežejo v kompleksno celoto. 

Kavkler in sodelavci (2010) navajajo naslednja močna področja oseb z disleksijo: dobre 

sposobnosti reševanja problemov, dobre domišljijske sposobnosti, sposobnost 

vzpostaviti nepričakovane medsebojne povezave med podatki in informacijami, 

divergentno mišljenje, originalnost, ustvarjalnost, dobre sposobnosti vizualiziranja, 

sposobnost hkratnega (simultanega) predelovanja informacij, dobre sposobnosti 

globalnega razumevanja, dobre sposobnosti ustvarjanja novega znanja idr.  

Problem prepoznavanja močnih področij otrok s posebnimi potrebami prav gotovo 

izhaja tudi iz terminološke ovire, saj otroke s posebnimi potrebami pogosto poskušamo 

razumeti skozi perspektivo njihovega primanjkljaja (uporabljamo izraze kot so motnja, 

težava, primanjkljaj), ne pa tudi skozi perspektivo njihovega načina sprejemanja in 

predelovanja informacij ter načinov izkazovanja znanja. Ko dobimo otroka s posebnimi 

potrebami v razred, skupino ali individualno obravnavo, najprej pomislimo, kakšne 

težave ima in kako bi mu lahko pomagali pri premagovanju teh težav. Nato iščemo 
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ustrezne načine poučevanja, koristne pripomočke, korekcijske materiale idr., s pomočjo 

katerih bomo temu otroku lahko pomagali pri učenju ali pridobivanju drugih zanj 

pomembnih veščin. Tako se že na samem začetku dela z otrokom ujamemo v past, saj 

otrokov primanjkljaj prekrije otrokovo močno področje. Močna področja otrok nadalje 

pogosto razumemo kot dejavnosti, v katerih so uspešni, redkeje pa o njih razmišljamo 

kot o prednostnih in učinkovitih načinih procesiranja informacij. 

Prepoznavanje in spodbujanje otrokovih močnih področjih je tesno povezano s tem, 

kakšno predstavo bo imel otrok o sebi. Otrok, ki ga drugi spoštujejo in cenijo njegove 

potenciale ali močna področja ter jih ustrezno spodbujajo, bo imel dobro samopodobo v 

primerjavi z otrokom, katerega močna področja niso opažena ali spodbujana.  

 

2.5.1.3 Skrb za celoten razred 

Iz raziskav učnega okolja je razvidno, da učinkovito učno okolje ponuja spodbudne 

izzive in zmanjšuje stres (Allodi, 2010). Učinkovitost učnega okolja pa se ne meri zgolj 

po učnih dosežkih otrok, temveč tudi in predvsem po razredni klimi in kakovosti 

medsebojnih odnosov. 

Ustvarjanje podpornega učnega okolja je zelo pomembno tako za otroke s posebnimi 

potrebami kot tudi za celotno razredno skupnost. Razred je namreč prostor z intenzivno 

učno, pa tudi socialno in čustveno dinamiko, zato je treba ustvariti varno okolje, v 

katerem se bodo otroci počutili sprejete in bodo lahko izražali svoja mnenja, občutke, 

želje in čustva. Enako pomembno je, da si otroci v razredu poleg znanja upajo pokazati 

tudi neznanje in da zaradi tega niso kakorkoli stigmatizirani. 

Skupne značilnosti šol, ki gradijo na razredni klimi in podpornem učnem okolju za vse 

otroke, so naslednje (Gross, 1996). 

 Razred je organiziran tako, da otrokom omogoča avtonomnost in da lahko otroci 

zgradijo dobro mnenje o sebi. Otroci lahko dostopajo do potrebnih pripomočkov, 

sami si postavijo cilje in ocenjujejo lasten napredek s pomočjo drugih otrok ter 

odraslih. 

 Odrasli poskušajo v otrocih vzbuditi zaupanje, da zmorejo sami rokovati s 

svojimi težavami pri delu in v odnosih z drugimi. Otrokom pomagajo razmisliti o 

lastnih rešitvah problemov ter jih okrepiti v uspešnem reševanju problemov. 
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 Disciplina se oblikuje skozi napisana razredna pravila in vsakdanje življenje v 

razredu. Disciplina je nekaj, kar nastane z medsebojnim sodelovanjem otrok. 

 Odrasli predstavljajo model spoštovanja in empatije. Učitelji poskušajo poiskati 

močna področja vsakega posameznika in hkrati slišati otrokov pogled na šolo. 

 Otroci si prizadevajo za medsebojno pomoč. Skrb drug za drugega je 

spoštovana, poudarek se daje skupnemu ocenjevanju. 

 Čas se posveča tako individualnemu kot skupinskemu učenju. 

 Otrokom se daje veliko možnosti, da izrazijo svoje občutke – skozi igro, likovno 

izražanje, dramo, glasbo, pisanje in govorno izražanje. 

 Šole uporabljajo mnoge pripomočke, kot so informativne publikacije, knjige, 

pesmi in video material, ki obsegajo različne vsebine, od vrstniškega nasilja do 

ločitev v družini, in se lahko uporabljajo individualno ali v skupini, kadar se pojavi 

potreba po tem.  

 Strokovni delavci šole so pozorni na znake čustvene preobremenjenosti pri 

otrocih. 

 Strokovni delavci vedo, kako poslušati in slišati otroke. 

Jereb (2011) uporablja termin socialno učno okolje, ki ga sestavljajo odnosi, ki jih 

vzpostavljajo vse ključne osebe v šoli (odnos med učitelji, med učitelji in svetovalno 

službo, med učitelji in vodstvom šole, odnos med otroki, med učitelji in otroki, med 

učitelji in starši itn.). Učinkovito socialno učno okolje po mnenju avtorice predstavljajo  

predvsem kakovostni odnosi med otroki in pedagoškimi delavci, ki se kažejo v 

medsebojnem spoštovanju močnih področij in različnosti vsakega otroka. 

Bluestein (2001, v Šugman Bohinc, 2011) govori o čustveno varni učilnici in čustveno 

varni šoli, v kateri otroci lahko doživijo: 

 občutek pripadnosti, vrednosti in občutek, da jih drugi spoštujejo in sprejemajo; 

 občutek, da ne rabijo biti uspešni v vseh spretnostih, da se lahko tudi zmotijo, 

kaj pozabijo, da včasih potrebujejo dodatno vajo v določenih spretnostih, drugi 

pa se do njih kljub temu vedejo spoštljivo in jih sprejemajo; 

 opogumljanje in uspeh, priznanje, vodenje, občutek, da imajo na voljo vire glede 

na svoje potrebe in tudi ne glede na potrebe (razvojne, spoznavne, čustvene 

idr.); 
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 vrednost, priznanje in upoštevanje njihovih individualnih darov, spretnosti in 

lastnosti; 

 razumljive zahteve in jasna pričakovanja, predvidljivost (dosledna pravila), 

varnost pred samovoljnim, nekritičnim in nepričakovanim kaznovanjem ter 

odzivi; 

 varnost pred trpinčenjem, ponižanjem (tudi pred označevanjem, zmerjanjem, 

posmehovanjem, draženjem, kritiziranjem in zaničevanjem) in pred grožnjami 

odraslih ali vrstnikov s telesnimi poškodbami; 

 izbiro, kako se bodo učili, vpliv na slog učenja, upoštevanje osebnih zanimanj in 

nadzor nad različnimi dejavniki v procesu učenja (npr. vsebina, predstavitev, 

pripomočki, mesto učenja, socialni kontekst, smer, posebne naloge), ki temeljijo 

na osebnih potrebah in nagnjenjih; 

 varnost pred predsodki, sodbami in diskriminacijo na podlagi telesnih značilnosti 

in splošnega videza, verske, etnične ali kulturne pripadnosti ter spolne 

usmerjenosti; 

 varnost pred predsodki, sodbami in diskriminacijo na podlagi akademskih, 

športnih, ustvarjalnih ali socialnih zmožnosti, načina ali preference učnega 

sloga, temperamenta, dominantnosti možganske hemisfere ipd.; 

 pravico do svojih čustev in mnenj ter njihovega izražanja brez strahu pred 

obtožbo s strani drugih.  

Bluestein (2008, v Šugman Bohinc, 2011) je kritična do tradicionalne usmerjenosti 

učiteljev na vsebino in nadzor, zaradi katere tako pogosto spregledujejo, da je ključ 

uspešnega poučevanja in učenja v odnosih, ki jih učitelji oblikujejo z otroki in ki krepijo 

zavezanost otrok tem odnosom in pripravljenost za sodelovanje. Trdi, da na večjo ali 

manjšo učinkovitost katerekoli strategije, ki jo učitelji uporabijo, da bi dosegli učne cilje in 

ustrezno vedenje v razredu, neogibno vplivajo odnosi, ki jih vzpostavijo z otroki.  

Tudi Rutar (2001) govori o pomenu varnega in hkrati demokratičnega okolja za 

otroke. Meni, da tisto, kar bistveno določa človekovo bitje, niso potrebe, ampak 

radovednost in raziskovanje. Raziskovanje pa je mogoče le v demokratičnem in varnem 

okolju, v katerem ni posebnežev, ni »pravilnih« in »napačnih« rezultatov in ni 
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segregacije. Namesto posebnih otrok s posebnimi potrebami in integracije zagovarja 

demokratično šolsko okolje, v katerem: 

 se otroci izobražujejo integralno in rastejo v skupnosti – otrok kot celostno bitje 

se namreč ne more usposabljati v instituciji, ki je ločena od celotnega življenja; 

 se oblikujejo možnosti, ki otroku omogočajo razvoj njegovih interesov, na 

podlagi katerih lahko sam odloča, kdo je, kaj hoče in kdo bi rad bil, v nasprotju s 

situacijo, v kateri se že v naprej določi njegove »posebne« potrebe in načine 

njihovega zadovoljevanja; 

 je otrok neodvisen od zunanjega ocenjevanja, tako da lahko postavlja svoje cilje 

– testi in ocene pač niso mera otrokove usposobljenosti in ne napovedujejo 

njegove sreče ali uspešnosti v življenju; 

 se otrok lahko igra, kolikor želi, kajti kreativno in domišljijsko izražanje je bistveni 

del otrokovega razvoja. 

 

2.5.1.4 Pomoč otrokom pri razvijanju socialnih spretnosti 

Pri sistematičnem načrtovanju pomoči nesprejetim otrokom zaradi njihovih slabše 

razvitih socialnih spretnosti nam je lahko v pomoč klasifikacija petih dimenzij socialnih 

spretnosti (Calderalle in Merrella, 1997, v Pečjak, 2008). 

 Spretnosti v odnosih z vrstniki. Ta dimenzija vključuje spretnosti in vedenja, 

kot npr. nuditi vrstnikom podporo, jih pohvaliti, jim ponuditi pomoč, jih povabiti v 

igro/interakcijo, sodelovati v pogovoru, se zavzeti za drugega, biti empatičen, 

zlahka sklepati prijateljstva, imeti občutek za humor. 

 Spretnosti samouravnavanja vedenja. Gre za posameznikovo zmožnost 

ostati miren, ko nastopijo težave, nadzirati svoje impulze, slediti pravilom in 

sprejeti postavljene meje, sprejeti kompromis, dobro prenesti kritiko, ustrezno se 

odzvati na zasmehovanje, sodelovati z drugimi v različnih situacijah. 

 Učne (samoregulacijske) spretnosti. Kažejo se kot posameznikova 

sposobnost, da samostojno izpelje naloge, posluša in izvrši določene naloge po 

navodilih učitelja, opravi naloge kakovostno glede na svoje potenciale, ustrezno 

izkoristi prosti čas, je osebno dobro organiziran (npr. pravočasno prihaja v šolo), 
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zaprosi za pomoč, ko jo potrebuje, se ne odzove na motenje s strani vrstnikov 

med delom. 

 Sodelovalne spretnosti. Kažejo se v posameznikovi sposobnosti slediti 

navodilom in pravilom, ustrezno izrabiti čas, deliti z drugimi igrače, pripomočke 

in lastnino, ustrezno se odzvati na konstruktivno kritiko, dokončati naloge idr. 

 Asertivnost. Spretnosti, ki jih vključuje ta dimenzija, se kažejo v posameznikovi 

iniciativnosti pri pogovoru z drugimi, sprejemanju pohval, povabilu k igri, 

samozaupanju, v predstavitvi novim ljudem, izražanju občutij, ustrezni vključitvi v 

aktivnost in skupino idr.  

Hughes in Hall (1989, v Pečjak, 2008) izhajata iz predpostavke, da so lahko težave v 

odnosih z vrstniki posledica neustreznih spretnosti na različnih ravneh socialnega 

vedenja, če ima otrok: 

 težave s prepoznavanjem, »branjem« socialne situacije (npr. agresivni dečki 

pristransko zaznavajo socialne situacije kot sovražne); 

 težave pri iskanju rešitev ali težave v odločanju, kako se odzvati v določeni 

socialni situaciji (npr. otrok lahko generira le neprimerne rešitve); 

 težave pri uporabi rešitev ali neustrezna raba socialnih spretnosti v določenih 

okoliščinah. 

Porter (2000, v Pečjak, 2008) pravi, da pri otrocih, ki kažejo težave na področju 

socialnih spretnosti, ne gre nujno za pomanjkanje teh spretnosti. Otroci lahko posedujejo 

socialne spretnosti, a jih ne uporabljajo iz različnih razlogov, na primer zaradi: 

 pomanjkanja prave vrstniške skupine, 

 razvrednotenega socialnega statusa v vrstniški skupini, 

 čustvenih težav, 

 nesposobnosti procesiranja socialnih izkušenj in informacij, 

 nesposobnosti ali nemotiviranosti za prosocialno vedenje, 

 težav pri razločevanju, katero vedenje uporabiti v različnih okoliščinah. 

Bierman (2004) opozarja, da tudi negativni vzorci vedenja služijo predvsem 

zadovoljevanju treh temeljnih psiholoških potreb po povezanosti, po avtonomiji in po 

kompetentnosti. Pri oblikovanju ukrepov za pomoč otrokom s težavami v medvrstniških 



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

100 

 

odnosih je tako treba zagotoviti tudi socialno okolje, ki omogoča zadovoljitev treh 

temeljnih psiholoških potreb otrok. 

Povezanost z ljudmi krepi socialne veščine. Vključuje občutljivost za socialna 

dogajanja in razumevanje socialnih dogajanj ter kakovost socialnih interakcij z vrstniki in 

odraslimi. Otroci z dobro razvitimi socialnimi veščinami pogosto prevzamejo tudi vodilne 

vloge. Njihovi sošolci in prijatelji imajo o njih dobro mnenje, kar vpliva na dobro 

samopodobo in zaupanje vase (Rutter, 1990, v Kobolt, 2010). Tudi Warden in Christie 

(2001) navajata, da imajo otroci, ki so vešči pri sklepanju prijateljstev, prednost pred 

vrstniki. Pomembne spretnosti pri tem so veščine komuniciranja, spretnosti prevzemanja 

vlog in empatija. Otroci, ki so priljubljeni, so torej uspešnejši v komuniciranju, njihova 

raven medosebnega razumevanja in čustvenega prevzemanja vlog je višja, občutljivejši 

so za potrebe drugih in na splošno izražajo več prosocialnega vedenja.  

 

Prijateljski odnosi 

Gross (1996) govori o pomenu vzpostavljanja prijateljskih odnosov med otroki in 

učiteljem ter predlaga nekaj možnih strategij pri delu z otroki, ki imajo težave pri 

vzpostavljanju prijateljstev:  

 otroke vključimo v sodelovalno učenje, s tem da premišljeno oblikujemo  

skupino; vsaka skupina naj ima posebno vlogo in naj bo predhodno pripravljena 

na delo; 

 otrokom poskusimo dati pomembno vlogo v razredu, zadolženi naj bodo za 

pomembne odgovornosti na področjih, na katerih imajo posebne interese in 

veliko znanja ter doživljajo uspehe; 

 otroke vključimo v vrstniško tutorstvo (ang. peer tutoring); 

 otrokom pomagamo prepoznavati njihova dejanja, vedenja, čustvene odzive, ki 

druge otroke odvračajo od sklepanja prijateljstev z njimi, in jim glede na 

prepoznane odzive pomagamo oblikovati osebni načrt; 

 prepoznavamo otrokove spretnosti, ki jih lahko koristno uporabi pri sklepanju 

prijateljstev.  

Odnosi z vrstniki so ključnega pomena v procesu socializacije. Otroci se lahko v šoli 

veliko naučijo o medsebojnih odnosih in pravilih socialnega vedenja. Doslednost, 
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pravičnost, spoštovanje in skrb za druge so vedenjske oblike, ki jih lahko učitelj zavestno 

neguje v vsakodnevnih interakcijah z otroki. Otroke lahko spodbuja k pozitivnemu 

vedenju v socialnih interakcijah. Ko Wheldall in Merrett (1984, v Warden in Christie, 

2001) govorita o vedenjskem pristopu, poudarjata spodbujanje ali pozitivno ojačevanje 

želenega vedenja in navajata poti, ki naj jih ubere učitelj, da bo krepil želeno socialno 

vedenje med svojimi učenci. Ta pristop poudarja tri ključne elemente: predhodni 

dogodki, vedenje in posledica. Med predhodne dogodke sodijo kontekst, okoliščine in 

pogoji, v katerih se pojavi določeno vedenje. Torej je mogoče na vedenje vplivati s 

spreminjanjem teh predhodnih dogodkov in okoliščin. Pogosto omenjena primera 

tovrstnega spreminjanja okoliščin sta spreminjanje razporeditve klopi v razredu in 

vzpostavljanje jasnih pravil vedenja v razredu. Temelj vedenjskega pristopa pa je 

poudarjanje posledic otrokovega vedenja s pozitivnim nagrajevanjem in krepitvijo 

želenih vedenj. Vedenjski pristopi izhajajo iz predpostavke, da posameznik pogosteje 

ponavlja tisto vedenje, ki sproža zanj ugodne posledice. Wheldall in sodelavci (1984, v 

Warden in Christie, 2001) so opravili več opazovalnih študij v razredih in ugotovili, da je 

bilo spontanih učiteljevih pohval v resnici malo celo pri tistih učiteljih, ki so trdili, da 

pogosto spodbujajo svoje učence s pohvalami. Ugotovili so namreč, da so učitelji 

pogosteje pohvalili dosežke (dobro opravljeno nalogo, lepo risbo, pravilen izračun), 

redkeje pa so otroke pohvalili za zaželeno in primerno socialno vedenje, ki so ga, kot se 

zdi, razumeli kot nekaj samo po sebi umevnega. 

White, Sherman in Jones (1996, v Pečjak, 2008) opozarjajo, da je za spremembo 

socialnega položaja nesprejetih otrok v razredu zelo pomembno učiteljevo vedenje do 

teh otrok. Raziskave kažejo, da učiteljevo vedenje do posameznega otroka še posebej 

mlajšim otrokom predstavlja model, na podlagi katerega oblikujejo lastno vedenje do 

tega otroka. Zato Hughes, Cavell in Willson (2001, v Pečjak, 2008) menijo, da je 

pomemben element pomoči socialno nesprejetim otrokom tudi učiteljevo osredotočanje 

na lasten odnos z otroki. Pomembno je, da se učitelj zaveda vpliva svojega vedenja do 

socialno nesprejetih otrok na oblikovanje predstav o teh otrocih pri njihovih vrstnikih. 

Učiteljeva podpora je lahko pomemben dejavnik za izboljšanje socialne sprejetosti otrok. 

Tudi Božič (2002) navaja, da učiteljev odnos in učiteljeva stališča pomembno vplivajo na 

socialni položaj otroka s posebnimi potrebami v razredu, saj učiteljeva stališča vplivajo 
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na stališča vrstnikov do otrok s posebnimi potrebami in s tem tudi na socialno sprejetost 

otrok s posebnimi potrebami v razredu.  

 

Skupinsko delo in skupinske dejavnosti  

Skupinske dejavnosti lahko otroke spodbujajo k odkrivanju lastnega razumevanja 

odnosov z vrstniki. Velik pomen imajo socialne igre, ki omogočajo razvijanje interakcij in 

medsebojne komunikacije, hkrati pa spodbujajo interakcije med otroki in učitelji, kar 

nadalje pomeni večjo povezanost in poznavanje vseh udeležencev v učnem procesu. 

Enako pomembni so skupinsko delo in skupinski pogovori, ki se lahko nanašajo na 

različne vidike socialnih odnosov in na posameznikova stališča do določnih oblik 

vedenja. Pri tem je pomembno, da imajo otroci možnost preizkušanja različnih strategij 

reševanja medosebnih problemov in konfliktov.  

Ramovš (v Moreno J.L. in Z.T., 2000) pravi, da je skupinsko delo namensko in 

premišljeno delo s skupino, ki želi ljudi bodisi zbližati v temeljno človeško skupino bodisi 

jim omogočiti učenje nekega pomanjkljivega vidika za delo in sožitje v njihovih siceršnjih 

temeljnih skupinah, v osebnem življenju ali v družbeni skupnosti. Skupinsko delo ima 

ustrezen program dejavnosti in vodenja, da doseže svoje cilje v določenem času. 

Ljudem omogoča učenje ustreznih vzorcev vedenja, medčloveškega sožitja in 

komuniciranja. Po mnenju Northen in Kurland (2001, v Andolšek in Tomšič, 2010) je 

skupinsko delo pozitivna in optimistična smer dela z ljudmi, ki iz ljudi potegne tisto, kar je 

najboljšega v njih. Pri formiranju skupin nas vodi prepričanje v človeško moč in vednost, 

da lahko vsaka oseba v skupini nekaj prispeva in ponudi. Avtorici poudarjata, da 

učinkovito skupinsko delo zahteva upoštevanje etičnih načel, znanja in profesionalnih 

veščin.  

 

Socialne igre 

Labinowicz (1989) pravi, da socialne igre omogočajo učiteljem in otrokom številne 

interakcije, ki so pomembna sestavina učenja in poučevanja. Feldman (1990, v Virk 

Rode, 1998) meni, da se s pomočjo interakcij, ki potekajo na različnih ravneh (učitelj-

posameznik, učitelj-manjša skupina ter učitelj-razred), vzpostavijo razvejane 

komunikacijske mreže, ki vplivajo na oblikovanje kohezivnosti in vzdušja v skupini.  
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Med izvajanjem socialnih iger nastajajo interakcije, pa tudi socialni odnosi. To so 

tehnike, ki pomagajo otrokom in odraslim, da se med seboj spoznavajo ter se učijo 

poslušati drug drugega, razumevati in se vživljati v drugega, sprejemati in reševati 

konfliktne situacije ter graditi odnose sodelovanja in ne tekmovanja. Učiteljem pomagajo 

vzpostaviti bolj enakopravne in neposredne stike z otroki. Omogočajo jim, da spoznajo 

vsakega posameznika in se vživijo vanj. Tako tudi pri pouku laže razumejo njihove 

reakcije. Otrokom omogočajo medsebojni stik in povezovanje. Osamljeni dobijo 

priložnost, da se pogovarjajo in spoznajo s sošolci. Otroci, ki so preveč vsiljivi, se 

podredijo pravilom skupine. Tako se lahko razvije solidarnost, medsebojna pomoč in 

upoštevanje različnosti. Otroci se sprostijo, lahko izražajo čustva in stališča, zmanjšajo 

pa se jim tudi nekatere bojazni (npr. strah pred govorjenjem pred razredom, strah pred 

zagovarjanjem lastnih stališč, strah pred nekaterimi sošolci). Socialne igre tako pri 

otrocih kot pri odraslih spodbujajo tudi ustvarjalnost (Bambeck, Wolters, 1995 v Virk 

Rode, 1998). 

 

Trening socialnih veščin 

Model socialnih veščin so razvijali in preizkušali različni avtorji, ki so domnevali, da 

otrok oblikuje svoj pristop v posamezni socialni situaciji na podlagi niza biološko 

determiniranih možnosti odzivanja in iz svoje baze podatkov, ki jo sestavljajo spomini na 

predhodne izkušnje in zbirka ciljev (Božič, 2002). McGrath in Francey (1996) govorita o 

šestih temeljnih načelih učenja socialnih veščin: 

 socialne veščine so povezane z vsemi vidiki vedenja v šoli; 

 z učenjem socialnih veščin pridobijo vsi otroci, ne le tisti, ki imajo težave; 

 otroci s posebnimi potrebami se uspešnejše vključijo v razred, če se učijo tudi 

socialnih veščin; 

 samozaupanje se razvije na podlagi ugotovitve, da so nas drugi sprejeli; tako 

začnemo sprejemati sami sebe, imamo prijetne izkušnje in smo pripravljeni 

tvegati; 

 učenje je najbolj učinkovito, kadar ga spremljata veselje ter sproščenost in kadar 

imajo otroci možnost praktično preizkusiti naučeno; 

 socialnih veščin se lahko učimo v razredu, na igrišču in še kje. 
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Lisec in Metelko Lisec (2003, v Metelko Lisec, 2004) opredelita trening socialnih 

veščin kot pomoč posameznikom in različnim skupinam pri: 

 oblikovanju pozitivne samopodobe, 

 razvijanju in oblikovanju tistih vrednot, drž in navad, ki so potrebne za 

odgovorno prevzemanje nalog v življenju, 

 pridobivanju tistih veščin in znanj, ki jim bodo v konkretno pomoč v različnih 

situacijah vsakdanjega življenja. 

Bierman (2004) predlaga naslednje smernice pri načrtovanju socialnih veščin: 

 pomembno je, da se treningi osredotočajo na konkretna vedenja; učinkoviteje je 

uriti manj konkretnih vedenj (npr. kako pozdraviti, kako pristopiti k skupini 

vrstnikov ipd.) kot več presplošnih oblik vedenja; 

 treningi so učinkovitejši, če v njih vključujemo tudi vrstnike; 

 pri agresivnih otrocih je poleg treninga potrebno tudi sankcioniranje 

neprimernega vedenja; 

 treba si je zastaviti realna pričakovanja; učinki tovrstnih treningov so običajno 

zmerni. 

Avtor meni, da naj bi trening socialnih veščin vseboval štiri ključne stopnje, 

ponazorjene v Tabeli 6. 

 

Tabela 6: Štiri stopnje treninga socialnih veščin (Bierman, 2004: 188) 

 

Komponenta treninga Zakaj? Kaj? 

predstavitev veščin Spodbuja razumevanje oblike, 
pomembnosti in uporabe 
posameznih veščin. 

modeliranje, poučevanje, 
diskusija, predstavitev različnih 
primerov 

urjenje veščin Je v pomoč pri usklajevanju novih 
veščin z zunanjimi dejavniki 
(spodbudami, opomniki, 
okrepitvami). 

igra vlog, strukturirane 
dejavnosti 

povratna informacija  
o izvajanju 

Je v pomoč pri prilagajanju in 
izboljševanju izvajanj določenega 
vedenja, kakor tudi pri 
samospremljanju vedenja in 
odzivov drugih na to vedenje. 

diskusija, samovrednotenje, 
povratne informacije s strani 
drugih (odraslih, vrstnikov), 
analiza videoposnetkov 
lastnega vedenja 

načrtovanje in 
omogočanje 
generalizacije 

Postopoma omogoča uporabo 
novih veščin v vse bolj 
avtonomnih in naravnih 
okoliščinah. 

domača naloga, vaja v 
naravnem okolju z vrstniki, 
zagotavljanje novih socialnih 
priložnosti 
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Bašić (2000) povzema inventar socialnih veščin po avtorjih Cartledge in Milburn 

(1995, v Bašić, 2000). Naveden je v Tabeli 7 in prikazuje konkretne oblike vedenja oz. 

socialne veščine, povezane s potencialnim prosocialnim vedenjem. Če naj imajo naštete 

socialne veščine prosocialni učinek, morajo vsebovati prosocialni namen in cilj (npr. 

otrok se predstavi skupini vrstnikov z namenom, da bi ga sprejeli medse, in s ciljem, da 

bi se z njimi igral).  

 
Tabela 7: Inventar socialnih veščin (Bašić, 2000: 78) 

 

Temeljne socialne veščine Zahtevnejše socialne 

veščine 

Veščine ravnanja s čustvi 

poslušanje 

začenjanje pogovora 

pogovarjanje 

spraševanje 

zaključevanje pogovora 

predstavljanje sebe 

predstavljanje drugih oseb 

iskanje pomoči 

iskanje informacij 

dajanje navodil 

upoštevanje navodil 

prepričevanje drugih 

opravičevanje za napake 

prepoznavanje lastnih čustev 

izražanje lastnih čustev 

razumevanje čustev drugih 

ravnanje z jezo drugih 

ravnanje v primeru odklanjanja 

s strani drugih 

Veščine, ki nadomestijo 

agresivnost 

Veščine ravnanja s 

težavami 

Veščine načrtovanja 

zahvaljevanje 

dajanje komplimentov 

dopuščanje 

pogajanje 

samokontrola 

ravnanje z lastno 

nemotiviranostjo 

ravnanje z lastno jezo 

zavzemanje za lastne pravice 

in potrebe 

izogibanje konfliktom 

prigovarjanje 

odgovarjanje na prigovore 

ravnanje z neuspehi 

odgovarjanje na 

prepričevanja 

ravnanje z večpomenskimi 

sporočili 

ravnanje z obtožbami 

pripravljanje na »težke« 

pogovore 

ravnanje s pritiski skupine 

zavzemanje za druge 

izražanje naklonjenosti 

ravnanje z lastnimi občutki 

neugodja 

ravnanje z lastnimi občutki 

strahu 

samopriznanje 

odločanje za akcije 

odločanje o problemih 

postavljanje ciljev 

preučevanje lastnih 

sposobnosti 

usklajevanje problemov po 

prioriteti 

odločanje o lastni vlogi 

odločanje o drugih 

načrtovanje lastnih aktivnosti 

načrtovanje aktivnosti za druge 
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Trening asertivnosti 

Žnidarec Demšar in Petrovič Erlah (2005) opišeta asertivnost kot osebnostno-

vedenjsko značilnost, ki si jo lahko pridobimo, jo okrepimo ali izgubimo. Opredelita jo kot 

interpersonalno ali interakcijsko zmožnost zavedanja in uveljavljanja osebnih interesov 

ali kot učinkovito izmenjavo misli in občutkov v socialnih situacijah na način, ki upošteva 

in dopušča mnenje in čustvovanje drugih. Asertivni posamezniki si v ustreznih 

interakcijah z drugimi krepijo samozaupanje in zadovoljstvo, medtem ko neasertivni 

doživljajo pomanjkanje zaupanja v lastne misli, občutke, prepričanja in mnenja ter se v 

(zanje) neprijetnih situacijah ne izpostavljajo. Ščuka (2006) pravi, da asertivnost ni ne 

ponižnost ne agresivnost, ampak srednja pot med obema. Je sposobnost znati se 

postaviti zase, zagovarjati lastno mnenje, zavzemati se za nekaj, potegovati se za lastne 

pravice – brez nasilja, s spoštljivim odnosom do drugačnosti drugega in do njegove 

svobode.  

Žnidarec Demšar in Petrovič Erlah (2005) pravita, da lahko trening asertivnosti 

opolnomoči na več različnih načinov. 

 Raziskujemo biografije, doživljanje in razumevanje osebnih izkušenj 

posameznika. V tem pogledu trening asertivnosti ponudi vsakemu posamezniku 

možnost za raziskovanje virov moči in poti odkrivanja samega sebe – kdo sem, 

kaj resnično želim – neodvisno od pričakovanj in zahtev drugih. 

 Ponudimo prostor za učenje in iskanje možnosti, kako pridobiti vpliv in nadzor 

nad lastnim življenjem, povečujemo občutek sposobnosti in razvijamo zavest o 

lastnih kapacitetah. Posameznik se uči novih spretnosti in veščin ter jih 

preizkuša v konkretnih življenjskih situacijah. S tem lahko spremenimo načine 

vedenja, s katerimi nismo zadovoljni, in dosežemo vedenje, ki omogoča, da se 

zmoremo postaviti zase, določiti svoje meje in samozavestno slediti svojim 

željam in sanjam. Vsebine treninga asertivnosti temeljijo na vajah, ki omogočajo 

učenje različnih oblik asertivnega vedenja in reagiranja: reči »ne«, sprejeti in 

dajati komplimente, odzvati se na kritiko, ponižanje, podati konstruktivno kritiko, 

načrtovati spremembe ipd. 

 Oblikujemo akcije, ki so usmerjene k spreminjanju delovanja različnih služb, ki 

učinkujejo na posameznikove možnosti. Strokovni delavci lahko namreč vplivajo, 
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da imajo uporabniki – v našem primeru otroci s posebnimi potrebami – boljše 

možnosti za razvoj in uveljavljanje svojih pravic. 

 

Sodelovalno učenje 

Sodelovalno učenje je učenje v majhnih skupinah, v katerih zastavimo delo tako, da 

obstaja pozitivna povezanost med člani skupine, ko poskušajo s pomočjo neposredne 

interakcije pri učenju doseči skupen cilj. Pri tem skupinskem delu pa se ohrani tudi 

odgovornost vsakega posameznega člana skupine (Peklaj, 2001). Kagan (1989, v 

Peklaj, 2001) opredeljuje sodelovalno učenje kot delo (učenje) v majhnih skupinah, ki je 

oblikovano tako, da vsak otrok doseže najboljši učinek pri lastnem učenju, pomaga pa 

tudi drugim, da vsi dosežejo kar najboljše rezultate. Osrednje mesto pri tem ima 

interakcija v skupini. Johnson in Johnson (1996) govorita o sodelovalnem učenju kot 

šolskem učenju v majhnih skupinah z namenom, da bi otroci s skupnim delom dosegli 

kar najboljše učne rezultate. Učenje je organizirano tako, da otroci dobijo navodila in 

naloge od učitelja, nato pa so razporejeni v manjše učne skupine. Delo je končano, ko 

se vsak član skupine nauči svoje gradivo ali opravi svojo nalogo in se obenem prepriča, 

da so to dosegli tudi drugi člani. Slavina (1987, v Peklaj, 2001) meni, da sodelovalno 

učenje opredeljuje metode, uporabljene v procesu učenja, pri katerih otroke spodbujamo 

ali od njih zahtevamo, da medsebojno sodelujejo pri izvajanju nalog. Vsak otrok dobi 

nalogo, primerno svojim sposobnostim in interesom, s katero prispeva pomemben delež 

k rešitvi. 

Sodelovalno učenje z vrstniki pomembno vpliva na razvoj kognitivnih in socialno-

emocionalnih sposobnosti in spretnosti. Otroci, ki pomagajo drug drugemu pri 

skupinskem delu, se učijo drug od drugega in so uspešnejši. Peklaj (2001) govori o 

vplivu sodelovalnega učenja na področjih pridobivanja znanja, socialnih odnosov in 

čustveno-motivacijskih procesov. Swanson (2005, v Kavkler, 2008b) pravi, da otroci, ki 

so učno uspešnejši, zaradi sodelovanja z otroki z učnimi težavami niso prikrajšani, saj je 

to zanje izziv, če jih ustrezno motiviramo. Napredek je opazen pri obojih tako na 

izobraževalnem kot na socialnem področju. Še več, Mitchel (2008) celo ugotavlja, da 

otroci, ki uporabljajo sodelovalno učenje, napredujejo hitreje kot otroci, ki so vključeni v 

klasično frontalno poučevanje celotnega razreda. Avtor nadalje pravi, da sodelovalno 
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učenje spodbuja socialne odnose med otroki, s tem pa tudi sprejemanje drugačnosti in 

različnosti med otroki.  

Na področju vrstniške pomoči je bila narejena metaanaliza, ki sta jo opravila Johnson 

in Johnson (2009). Analizirala sta več kot 900 študij različnih oblik vrstniške pomoči in 

ugotovila, da v 164. študijah navajajo močan pozitiven vpliv sodelovalnega učenja na 

učne dosežke otrok. Nadalje so metodo sodelovalnega učenja označili kot tisto, ki lahko 

preprečuje in zmanjšuje številne socialne probleme med otroki, mladostniki in mlajšimi 

odraslimi.   
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3  PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE TER RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 

3.1  RAZISKOVALNI PROBLEM 

 

 

Osrednji raziskovalni problem je povezan s pridobivanjem in z raziskovanjem 

informacij o samooceni učencev v procesu šolanja ter s spoznavanjem njihovega 

doživljanja socialne vključenosti v razredno in šolsko okolje. Ugotoviti želimo, kako 

učenci, ki so bili prepoznani kot učenci s posebnimi potrebami, ocenjujejo lastno 

vključenost v postopke diagnosticiranja, načrtovanja in izvajanja strokovne pomoči. 

Spoznati želimo tudi njihove ocene lastnih potreb in njihova mnenja o tem, kakšne oblike 

pomoči si želijo. Zanimajo nas mnenja učencev o učiteljevem prepoznavanju njihovih 

močnih področij in stisk ter njihove ocene o tem, kako jih doživljajo učitelji in kako 

strokovnjaki za dodatno strokovno pomoč. Nenazadnje nas zanima tudi samoopredelitev 

učencev do izraza »učenci s posebnimi potrebami«. 

Poleg tega je empirično raziskovanje usmerjeno v pridobitev ter analizo ocen, mnenj 

in doživljanj staršev o težavah njihovih otrok ter v oceno socialne vključenosti njihovih 

otrok v razredno in šolsko okolje. Ugotoviti želimo tudi, kako starši otrok s posebnimi 

potrebami ocenjujejo lastno vključenost v postopke diagnosticiranja, načrtovanja in 

izvedbe strokovne pomoči za njihovega otroka. Spoznati želimo oceno staršev o 

učinkovitosti različnih oblik pomoči njihovim otrokom, v čem pohvalijo šolo, kaj je po 

njihovem mnenju pomembno za otroka ter njihovo sodelovanje s šolo. Zanima nas tudi 

ocena staršev o tem, na kaj je šola pri delu z njihovimi otroki pozorna in kateri so 

dejavniki, ki so pomembni za otroke ter njihovo vlogo v šoli.  

Nadalje želimo ugotoviti, kako socialno vključenost učencev s posebnimi potrebami 

ocenjujejo njihovi vrstniki.  
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3.2  CILJI RAZISKAVE 

 

 

Temeljni cilj raziskave je bil raziskati in ugotoviti, kako učenci s posebnimi potrebami 

in njihovi starši ocenjujejo ter doživljajo postopke diagnosticiranja in usmerjanja, nudenja 

učne/dodatne strokovne pomoči, ter kako učenci in njihovi starši ocenjujejo socialno 

vključenost  v razredno in šolsko okolje.  

Za dosego zastavljenih ciljev smo oblikovali naslednje objektne cilje.   

 Kako učenci s posebnimi potrebami in njihovi starši doživljajo diagnosticiranje v 

postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami?  

 Kako oboji ocenjujejo postopke in učinkovitost pomoči?  

 Na kakšen način so oboji vključeni v opredelitev diagnostične ocene  in 

načrtovanje pomoči? 

 Kako so učenci s posebnimi potrebami socialno vključeni v razredno sredino in 

šolo?  

 Kakšne so stičnosti in razlike med tem, kako učenci s posebnimi potrebami 

doživljajo lastno socialno vključenost in kako na to vključenost gledajo njihovi 

vrstniki in starši? 

 Kako učenci s posebnimi potrebami doživljajo termin »posebne potrebe«?  

Pričakovali smo, da bodo dobljene ugotovitve prispevale k oblikovanju smernic za:  

 celovito načrtovanje pomoči učencem s posebnimi potrebami, 

 spodbujanje socialnega vključevanja učencev s posebnimi potrebami, 

 razvoj partnerskega sodelovanja med učenci, starši in šolo ter strategij 

opolnomočenja učencev s posebnimi potrebami. 

Oblikovanje teh smernic je predstavljalo namenski cilj raziskovanja. 
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4  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 

Tabela 8: Raziskovalna vprašanja glede na različna področja raziskovanja 

 

PODROČJA 

RAZISKOVANJA 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Ocene ter mnenja 

učencev in staršev o 

postopku usmerjanja 

RV 1: Kako učenci s posebnimi potrebami in njihovi starši:  

RV 1.1: ocenjujejo in doživljajo diagnosticiranje v postopku usmerjanja 
otrok s posebnimi potrebami?  

RV 1.2: doživljajo soudeleženost pri opredelitvi diagnostične ocene?  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
RV 1.3: Kako učenci s posebnimi potrebami doživljajo termin »posebne 

potrebe«?  

Ocene ter mnenja 

učencev in staršev o 

učni in dodatni 

strokovni pomoči 

RV 2: Kako učenci in njihovi starši doživljajo in ocenjujejo:  

RV 2.1: učno in dodatno strokovno pomoč ter njeno učinkovitost? 

RV 2.2: postopke strokovne pomoči? 

RV 2.3: učinkovitost različnih oblik pomoči? 

RV 2.4: soudeleženost pri načrtovanju strokovne pomoči? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
RV 2.5: Kakšnih oblik pomoči so starši deležni s strani šole? 

RV 2.6: Kakšne oblike pomoči v vzgojno-izobraževalnem procesu 
predlagajo učenci in kakšne njihovi starši? 

Ocene ter mnenja 

učencev, staršev in 

vrstnikov o socialni 

vključenosti 

RV 3: Kako so učenci s posebnimi potrebami:  

RV 3.1: socialno vključeni v razredno sredino in šolo? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  

RV 3.2: Ali obstajajo pomembne razlike v socialni vključenosti glede na 
različne skupine učencev s posebnimi potrebami? 

RV 3.3: Kako vrstniki učencev s posebnimi potrebami ocenjujejo njihovo 
socialno vključenost? 

 

Na podlagi zastavljenih ciljev smo oblikovali raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo 

na tri področja raziskovanja: postopek usmerjanja učencev s posebnimi potrebami; 

potek učne in dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami; in socialna 

vključenost učencev s posebnimi potrebami v razredno in šolsko okolje. 
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5  METODE DELA 

 

 

V procesu pridobivanja, analiziranja in interpretiranja podatkov smo uporabili 

kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih metod raziskovanja in prevladujočo 

kvantitativno metodologijo. Izvedli smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno 

metodo.  

 

 

5.1  OPIS VZORCA 

 

 

V raziskavo je bilo vključenih 249 učencev s posebnimi potrebami od 5. do 9. 

razreda iz osnovnih šol v Sloveniji. Vzorec izbranih osnovnih šol smo pridobili na podlagi 

naključnega izbora in je vključeval 20 osnovnih šol iz različnih regij: pomurske (2 šoli), 

podravske (2 šoli), koroške (1 šola), savinjske (1 šola), zasavske (1 šola), posavske (2 

šoli), osrednjeslovenske (2 šoli), gorenjske (2 šoli), notranjske (2 šoli), goriške (2 šoli), 

obalno-kraške regije (1 šola) in jugovzhodne Slovenije (2 šoli). V vzorec zajeti učenci, 

opredeljeni kot učenci s posebnimi potrebami z odločbami o usmeritvi, predstavljajo 

približno 5% usmerjenih učencev, vključenih v osnovno šolo od 5. do 9. razreda (po 

podatkih Statističnega urada RS za leto 2007). 

K sodelovanju v raziskavi smo povabili vse starše anketiranih učencev s posebnimi 

potrebami, pri čemer se je za sodelovanje odločilo 225 staršev, kar predstavlja  90,36% 

povabljenih staršev. 

Poleg učencev s posebnimi potrebami in njihovih staršev smo v raziskavo vključili tudi 

6 vrstnikov učencev s posebnimi potrebami iz dveh osnovnih šol v Ljubljani, 

vključenih v 8. razred (fokusna skupina). 
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Vzorec učencev 

 

Tabela 9: Struktura vzorca učencev glede na spol 

 

Spol f % 

ženski   91   36,5 

moški 158   63,5 

Skupaj 249 100,0 
 

Legenda: f – število učencev, vključenih v raziskavo, glede na spol; % – odstotek učencev, vključenih v 
raziskavo, glede na spol 

 

Podobno sliko glede razmerja med spoloma učencev s posebnimi potrebami najdemo 

tudi v raziskavi »Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v 

Sloveniji« (Opara idr., 2010). Avtorji sicer navajajo, da je razmerje med spoloma odvisno 

od vrste motnje. Pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja naj bi bilo 

razmerje med spoloma enako povprečnemu razmerju: dve tretjini dečkov in ena tretjina 

deklic. Vpogled v podrobnejši prikaz podatkov po spolu in starosti pri tej vrsti motnje 

pokaže, da se to razmerje ohranja v vseh starostnih obdobjih. Manjše odstopanje od 

povprečja je zaslediti še pri skupinah dolgotrajno bolnih učencev in učencev z govorno 

jezikovnimi motnjami. Večje odstopanje v deležu dečkov (okoli 80% dečkov in 20% 

deklic) je opaziti pri podatkih za skupine učencev s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

ter z motnjami v duševnem razvoju. Približno enako razmerje med dečki in deklicami pa 

zasledimo pri naslednjih skupinah učencev s posebnimi potrebami: slepi in slabovidni, 

gibalno ovirani ter gluhi in naglušni učenci. Razlike med  dečki in deklicami so opazne 

zlasti pri tistih primanjkljajih, ovirah ali motnjah, ki so bolj psihosocialno pogojeni, pri 

čemer dečki predstavljajo več kot dve tretjini populacije; manjše so razlike pri senzorno 

in gibalno oviranih učencih, pri katerih je delež dečkov in deklic skoraj enak.  

Podatke o usmeritvi učencev s posebnimi potrebami smo pridobivali s pomočjo 

šolske svetovalne službe in staršev (Tabela 10). 
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Tabela 10: Struktura vzorca učencev glede na vir podatkov (šolska svetovalna služba in starši) 

ter podatki Statističnega urada RS o številu vseh učencev s posebnimi potrebami v 

letu 2011 

 

Skupine učencev s posebnimi potrebami Svetovalna 

služba 

Starši* Podatki SURS   

za leto 2011** 

 f % f % f % 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja 158 63,5 176 78,2 4.734 67,1 

učenci z več motnjami 48 19,3 31 13,8 0 0 

dolgotrajno bolni učenci 19 7,6 18 12,4 1.072 15,2 

učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 10 4,0 28 8,4 607 8,6 

gluhi in naglušni učenci 6 2,4 8 8,0 98 1,4 

gibalno ovirani učenci 4 1,6 10 4,4 180 2,6 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 2 0,8 19 3,6 222 3,1 

slabovidni in slepi učenci 1 0,4 5 2,2 35 0,5 

učenci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi 1 0,4 0 0 104 1,5 

učenci z motnjo v duševnem razvoju 0 0 1 0,4 0 0 

Skupaj 249 100,0 296  7.052 100,0 
 

Legenda: f – število učencev glede na podatke šolske svetovalne službe in staršev; % – odstotek učencev 
glede na podatke šolske svetovalne službe in staršev 

* Skupni seštevek pri odgovorih staršev (f) je višji od vzorca učencev, ker so nekateri izbrali dve otrokovi 

težavi/motnji in so šele v primeru treh ali več motenj označili kategorijo »učenec z več motnjami«. Zato ne 

moremo govoriti o točni usmeritvi, zapisani v odločbi, temveč o starševi opredelitvi otrokovih težav.  

** Podatki Statističnega urada RS (http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Print.asp?Matrix=0952807S&tim) so 

podatki za učence s posebnimi potrebami, vključene v osnovno šolo v letu 2011, in zajemajo učence od 5. 

do 9. razreda. 

 

Podatke o usmeritvi učencev s posebnimi potrebami smo dobili od šolske svetovalne 

službe, pri čemer so imeli nekateri svetovalni delavci pri sebi odločbe ali izpisane 

kategorije iz odločb, nekateri pa teh podatkov niso imeli pri sebi in so podali informacijo 

po lastni presoji. Tudi starši niso vedno zapisali podatka o usmeritvi, ki je zapisan v 

odločbi, temveč so obkrožili tisto težavo/motnjo, ki jo pri otroku sami prepoznajo in 

opažajo, ali pa so informacijo o otrokovi težavi/motnji dobili od strokovnjakov, ki so z 

otrokom opravili diagnostični pregled.  

Največji delež anketiranih učencev po oceni šolske svetovalne službe sodi v skupino 

učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (63,5%). Po številu jim sledijo 

učenci z več motnjami (19,3%), dolgotrajno bolni učenci (7,6%), učenci z govorno-

jezikovnimi motnjami (4%), gluhi in naglušni (2,4%) ter gibalno ovirani učenci (1,6%). V 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Print.asp?Matrix=0952807S&tim
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najmanjšem številu so zastopani učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (0,8%), 

slepi in slabovidni učenci (0,4%) ter učenci z mejnimi sposobnostmi (0,4%).  

V odgovorih anketiranih staršev učencev s posebnimi potrebami prevladuje skupina, 

opredeljena kot učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V najmanjšem 

številu so v vzorcu zastopani slepi in slabovidni učenci in en učenec z oceno motnje v 

duševnem razvoju. Starši v primerjavi s podatki šolskih svetovalnih delavcev ocenjujejo, 

da imajo otroci v večji meri govorno-jezikovne ter čustveno-vedenjske motnje, podobno 

pa gre po njihovih ocenah za višji delež dolgotrajno bolnih, gibalno oviranih, gluhih in 

naglušnih ter slepih in slabovidnih učencev.  

Po statističnih podatkih Zavoda RS za šolstvo za leto 2011 je ta Zavod v skladu s  

»Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir ali motenj« izdal največji 

delež odločb o usmeritvi za skupino učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja (67,1%). Sledijo dolgotrajno bolni učenci (15,2%), učenci z govorno-jezikovnimi 

motnjami (8,6%), učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (3,1%), gibalno ovirani 

učenci (2,6%), učenci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, z govorno-jezikovnimi 

motnjami (1,4%) ter slepi in slabovidni učenci (0,5%). 

Svetovalni delavci ter specialni in socialni pedagogi so v pogovorih v času anketiranja 

učencev izjavljali, da je učencev s čustvenimi in vedenjskimi motnjami precej več, 

vendar so večinoma vsi usmerjeni v skupino učencev s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. Zaradi neustrezne usmeritve tudi ne dobijo ustrezne pomoči, tako da 

so spremembe na področju čustvovanja in vedenja minimalne ali jih sploh ni, saj je 

pomoč namenjena predvsem premagovanju aktualnih učnih težav pri posameznih 

predmetih.  

Učence s posebnimi potrebami smo za namen kasnejše obdelave podatkov 

razporedili v štiri skupine, prikazane v Tabeli 11. 
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Tabela 11: Struktura vzorca učencev glede na štiri skupine učencev s posebnimi potrebami 

 

  Skupine učencev s posebnimi potrebami f % 

1.  skupina: učenci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 

158 63,5 
     PPPU 
  skupaj 158 63,5 

2.  skupina: 

     senzorne in  

     gibalne težave 

  

gluhi ali naglušni učenci 6 2,4 

gibalno ovirani učenci 4 1,6 

slaboviden ali slep učenec 1 0,4 

skupaj 11 4,4 

3.  skupina: 

      več motenj 

      in ČVM 

učenci z več motnjami 48 19,3 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 2 0,8 

skupaj 50 20,1 

4.  skupina: 
     dolgotrajno bolni, 

     govor.- jezik. motnje, 

     mejne sposobnosti 

dolgotrajno bolni učenci 19 7,6 

učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 10 4,0 

učenec z mejnimi sposobnostmi 1 0,4 

skupaj 30 12,0 

Skupaj   249 100,0 

 

 

Tabela 12: Struktura vzorca učencev glede na razred 

 

Razred f % 

5.   46   18,5 

6.   51   20,5 

7.   60   24,1 

8.   61   24,5 

9.   31   12,4 

Skupaj 249 100,0 
 

Legenda: f – število učencev, vključenih v raziskavo, glede na razred; % - odstotek učencev, vključenih v 
raziskavo, glede na razred 

 

Razporeditev števila učencev glede na razred, ki so ga obiskovali v času anketiranja, 

je bila precej enakomerna, z izjemo učencev v 9. razredu, ki jih je bilo občutno manj. To 

sovpada s podatki Statističnega urada Republike Slovenije za leto 2008 (pridobljeno s 

svetovnega spleta, www.stat.si), kjer je navedeno skupno število učencev s posebnimi 

potrebami v 9. razredu (915) manjše kot v 6. razredu (1.113), 7. razredu (1.116) in  8. 

razredu (1.147). Nižje je tudi število učencev s posebnimi potrebami v 5. razredu (952). 

http://www.stat.si/
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Podatki kažejo, da učenci potrebujejo največ pomoči v 6., 7. in 8. razredu, ko je tako 

vsebina kot količina zahtevanega znanja precej obsežna in starši pogosto ne zmorejo 

več sami nuditi pomoči otroku predvsem pri predmetih, kot so matematika, fizika, kemija 

in angleščina. 

 
 
Vzorec staršev 
 

Tabela 13: Struktura vzorca staršev glede na spol 

 

Spol f % 

ženski 182   80,9 

moški   43   19,1 

Skupaj 225 100,0 
 
Legenda: f – število staršev, vključenih v raziskavo, glede na spol; % - odstotek staršev, vključenih v 

raziskavo, glede na spol 

 

 
Tabela 14: Struktura vzorca staršev glede na izobrazbo 

 

Izobrazba f % 

osnovna šola   72   32,0 

poklicna šola   64   28,4 

srednja strokovna šola   48   21,3 

gimnazija     7    3,1 

višja šola   10    4,4 

visoka šola   22    9,8 

specializacija, magisterij, doktorat     2    0,9 

Skupaj 225 100,0 
 

Legenda: f – število staršev, vključenih v raziskavo, glede na izobrazbo; % - odstotek staršev, vključenih v 
raziskavo, glede na izobrazbo 

 

Večina anketiranih staršev ima osnovnošolsko izobrazbo (32%), sledi delež 

anketiranih staršev s poklicno šolo (28,4%) in srednjo strokovno šolo (21,3%). Manjši je 

delež anketiranih staršev z visoko šolo (9,8%), višjo šolo (4,4%) in gimnazijo (3,1%), 

minimalen pa delež staršev s specializacijo, magisterijem ali doktoratom (0,9%).  
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Vzorec anketiranih staršev se nekoliko razlikuje od vzorca anketiranih učencev. V 

primerjavi z vzorcem anketiranih učencev je zastopano nekoliko večje število staršev 

učencev iz 7. razreda in tudi iz 9. razreda, manjše pa je število staršev učencev iz 8. 

razreda.   

 
Tabela 15: Struktura vzorca staršev glede na razred učencev s posebnimi potrebami  

 

Razred f % 

5. 40 17,8 

6. 49 21,8 

7. 51 22,7 

8. 48 21,3 

9. 37 16,4 

Skupaj 225 100,0 
 

Legenda:  f – število učencev, vključenih v raziskavo, glede na razred; % - odstotek učencev, vključenih v raziskavo, 

glede na razred 
 

 

Graf 1: Struktura vzorca staršev in učencev glede na razred učencev s posebnimi potrebami 
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Vzorec vrstnikov učencev s posebnimi potrebami (fokusna skupina) 

Vrstniki učencev s posebnimi potrebami, ki so bili pripravljeni sodelovati v fokusni 

skupini, so vsi moškega spola in vsi učenci 8. razreda, od tega 4 učenci iz ene in 2 

učenca iz druge osnovne šole, pri čemer sta obe šoli v mestni občini Ljubljana. 
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5.2  MERSKI PRIPOMOČKI 

 

 

Za namen raziskave smo sestavili dva anketna vprašalnika: 

 anketni vprašalnik za učence, 

 anketni vprašalnik za starše. 

Poleg tega smo opravili tudi delno strukturiran intervju z izbranimi vrstniki 

učencev s posebnimi potrebami (fokusna skupina), ki je predstavljal vsebinsko 

dopolnitev vprašalnika.  

Merske pripomočke smo oblikovali glede na vsebinska področja, ki se nanašajo na 

postavljene cilje in raziskovalna vprašanja (glej prilogi 8.1 in 8.2). Osredotočili smo se na 

tri polja raziskovanja, in sicer diagnosticiranje in usmerjanje učencev s posebnimi 

potrebami, načrtovanje in nudenje učne/dodatne strokovne pomoči v šoli ter socialna 

vključenost učencev s posebnimi potrebami v razredno in šolsko okolje.  

Oba anketna vprašalnika smo pilotsko preizkusili pri otrocih s posebnimi potrebami in 

njihovih starših, ki so bili vključeni v obravnavo na Svetovalnem centru za otroke, 

mladostnike in starše v Ljubljani, v času od marca do junija 2009. Glede na odzive otrok 

in njihovih staršev smo vprašalnika dopolnili in spremenili.  
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Tabela 16: Vsebinska področja, zajeta v anketna vprašalnika za učence in za starše 

 

Vsebinska področja, zajeta v oba vprašalnika   

UČENČEVO DOŽIVLJANJE SEBE, STARŠEVO DOŽIVLJANJE OTROKA 

TER OPREDELITEV OTROKOVIH MOČNIH PODROČIJ 

Učenci Starši 

Samoocena učencev glede lastnih ravnanj  x  

Starševo doživljanje otroka  x 

Mnenje o tem, kako učitelji in izvajalci učne/dodatne strokovne pomoči 
doživljajo učenca 

x  

Ocena otrokovih močnih področij  x x 

Mnenje o prepoznavanju otrokovih močnih področij s strani učiteljev x x 

Mnenje učencev o prepoznavanju njihovih stisk s strani učiteljev x  

Opredelitev otrokovih težav pred začetkom postopka usmerjanja  x 

POSTOPEK USMERJANJA   

Kdo je bil pobudnik za postopek usmerjanja?   x 

Doživljanje diagnosticiranja v postopku usmerjanja x x 

Opredelitev lastne udeleženosti v postopku usmerjanja x x 

Obveščenost o diagnostičnih ugotovitvah x x 

Opredelitev lastnega odnosa do termina »otroci s posebnimi potrebami« x  

UČNA/DODATNA STROKOVNA POMOČ   

Ocena različnih oblik pomoči, ki jih je otrok deležen x x 

Koristne oblike pomoči, ki bi jih otrok potreboval, pa se do zdaj niso izvajale x x 

Ocena udeleženosti v postopku načrtovanja, izvajanja in evalviranja pomoči 
otroku v šoli 

x x 

Izvajana in predlagana podpora staršem s strani šole  x 

SOCIALNA VKLJUČENOST V RAZRED IN ŠOLSKO OKOLJE   

Ocena počutja otroka v razredu  x x 

Doživljanje sebe/svojega otroka in svoje/njegove vloge v razredu x x 

Opredelitev vedenj sošolcev do otroka x x 

ŽELJE, CILJI ZA PRIHODNOST IN SPOROČILA ŠOLI   

Opis svojih ciljev in želja za prihodnost x  

Sporočila učiteljem in drugim strokovnjakom v šoli x x 
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Vprašalnik za učence 

Ta vprašalnik je bil namenjen učencem s posebnimi potrebami. Vseboval je 35 

vprašanj različnega tipa (zaprta vprašanja, odprta vprašanja in ocenjevalne lestvice). 

Vprašanja so se nanašala na naslednja področja:  

 splošni podatki: spol, razred, učni uspeh (vprašanja 1, 2); 

 opredelitev učenčevih močnih področij (vprašanji 3,5); 

 ocena sebe, svojih ravnanj in svoje vloge na področjih socialnih odnosov, 

počutja ter sprejetosti v razredu in šoli ter ocena delovanja znotraj šole in 

razreda (vprašanja 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27); 

 samoopredelitev učenčeve vloge in udeleženosti v postopku usmerjanja 

(vprašanja 7, 8, 9, 10, 11, 31); 

 opredelitev oblik učne/dodatne strokovne pomoči (vprašanje 12); 

 ocena razlogov za učno/dodatno strokovno pomoč in ocena učinkovitosti pomoči 

(vprašanja 6, 13, 14); 

 doživljanje učne/dodatne strokovne pomoči (vprašanja 15, 16, 17); 

 opredelitev koristnih oblik pomoči, ki pa se do sedaj redko izvajajo ali se ne 

izvajajo (vprašanji 18, 19); 

 opredelitev učenčeve udeleženosti v načrtovanju in evalviranju učne/dodatne 

strokovne pomoči v šoli (vprašanji 20, 21); 

 opis lastnih ciljev in želj za prihodnost (vprašanji 33, 34); 

 opredelitev lastnega odnosa do termina »otroci s posebnimi potrebami« 

(vprašanji 29, 30); 

 učenčeva sporočila učiteljem in drugim strokovnjakom na šoli (vprašanje 32). 

 

Vprašalnik za starše 

Ta vprašalnik je bil namenjen staršem otrok s posebnimi potrebami. Vseboval je 32 

vprašanj različnega tipa (zaprta vprašanja, odprta vprašanja in ocenjevalne lestvice). 

Vprašanja so se nanašala na naslednja področja: 

 splošni podatki: spol, izobrazba, razred otroka, usmeritev otroka (vprašanja 1, 2, 

3, 4); 

 opredelitev otrokovih težav (vprašanji 5 in 7); 
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 pobudnik postopka usmerjanja in opredelitev skupine, v katero je usmerjen otrok 

(vprašanji 6, 8); 

 samoopredelitev starševe vloge in udeleženosti v postopku usmerjanja otroka 

(vprašanja 9, 10, 11, 12); 

 opredelitev in ocena različnih oblik pomoči, ki jih je otrok deležen v šoli 

(vprašanja 14, 15, 16); 

 opredelitev oblik pomoči, ki bi jih otrok po mnenju staršev potreboval, pa se do 

sedaj niso izvajale (vprašanji 18, 19); 

 samoopredelitev starševe udeleženosti v postopku načrtovanja in evalviranja 

pomoči otroku v šoli (vprašanje 20); 

 opredelitev izvajane in predlagane podpore staršem s strani šole (vprašanja 13, 

21, 22); 

 opredelitev otrokovih močnih področij (vprašanji 23, 24); 

 doživljanje lastnega otroka (vprašanje 25); 

 ocena počutja otroka v razredu in ocena njegove socialne vključenosti 

(vprašanja 26, 27, 28); 

 starševa sporočila šoli (vprašanja 30, 31, 32). 

 

 

MERSKE ZNAČILNOSTI OBEH VPRAŠALNIKOV 

 

Zanesljivost 

Zanesljivost ocenjevalnih lestvic smo preverili po metodi analize notranje 

konsistentnosti. Cronbachov alfa koeficient za posamezne lestvice v obeh vprašalnikih 

se giblje med 0,69 in 0,94, kar kaže na dobro notranjo zanesljivost posameznih lestvic v 

merskih pripomočkih (Sagadin, 1993). Tabela 17 prikazuje Cronbachov alfa koeficient 

za posamezne lestvice v vprašalniku za učence. 
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Tabela 17: Notranja zanesljivost posameznih ocenjevalnih lestvic v vprašalniku za učence 

 

Lestvica Število 
trditev 

Cronbachov 
alfa koeficient 

V katerih dejavnostih si uspešen?  3 0,70 

Kako ocenjuješ sebe in svoje ravnanje na opisanih področjih?  4 0,76 

Kako ocenjuješ pomoči, ki si jih deležen na šoli?  4 0,85 

Kako si vključen v načrtovanje učne pomoči in prilagoditev pri 
pouku?  

3 0,69 

Pomisli prosim, kako navadno reagiraš v naštetih situacijah?  5 0,82 

Kako misliš, da vidijo tebe ter tvoje vedenje učitelji v razredu?  4 0,90 

Kako misliš, da te doživljajo tisti, ki ti nudijo dodatno strokovno 
pomoč?  

4 0,94 

Ali učitelji in drugi strokovni delavci opazijo:  4 0,86 

V šoli je zame najbolj pomembno: 3 0,85 

 

 

Tabela 18 prikazuje Cronbachov alfa koeficient za posamezne lestvice v vprašalniku 

za starše.  

 

Tabela 18: Notranja zanesljivost posameznih ocenjevalnih lestvic v vprašalniku za starše 

 

Lestvica Število 
trditev 

Cronbachov 
alfa koeficient 

Kakšna je vaša ocena različnih oblik pomoči, ki jih je vaš otrok 
deležen.  

5 0,78 

Kako vi kot starš doživljate svojega otroka?  4 0,84 

 

 

Veljavnost 

Konstruktno veljavnost smo preverili s faktorsko analizo (Mejovšek, 2008), ki je 

pokazala ustrezno latentno strukturo vprašalnikov. Vsebinsko veljavnost je ocenilo pet 

strokovnjakov. Vrednosti Lawshejevih razmerij vsebinske veljavnosti oziroma strinjanja 

med strokovnjaki za posamezne trditve in celotne lestvice stališč so bile 1,00 ali 0,99 ter 

vse statistično pomembne (Bucik, 1997; Sagadin, 2009). 

Diskriminativnost lestvic je bila zagotovljena s tri, štiri in petstopenjskimi lestvicami.  
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Objektivnost  

Objektivnost anketiranja in ocenjevanja smo zagotovili z jasnimi in nedvoumnimi 

navodili (Sagadin, 1993). Da smo zadostili jasnim in nedvoumnim navodilom, sta 

anketiranje vedno izvajali najmanj dve osebi, avtorica raziskave in logopedinja, občasno 

tudi strokovnjaki s šole (specialni pedagog ali šolski svetovalni delavec). Pri dveh 

gibalno oviranih učencih sta sodelovala tudi njuna spremljevalca, ki sta dodatno 

pojasnjevala navodila, ki so bila težje razumljiva, ali sta zapisovala ustne odgovore, 

kadar jih učenca zaradi njune motnje nista mogla dovolj berljivo zapisati.  
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5.3  POSTOPEK IN POTEK IZVEDBE RAZISKAVE 

 

 

V šolskem letu 2009/2010 smo v naključno izbranih osnovnih šolah v Sloveniji 

posredovali vprašalnike učencem s posebnimi potrebami in njihovim staršem. Izbrani sta 

bili dve osnovni šoli v posamezni regiji, torej skupaj 24 osnovnih šol, od tega se je za 

sodelovanje odločilo 21 osnovnih šol. Sodelovali so vsi učenci od 5. do 9. razreda z 

odločbo o usmeritvi. Ravnatelje šol in starše smo predhodno naprosili za pisno soglasje. 

Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno in anonimno, kar pomeni, da je bila 

anketirancem zagotovljena tajnost podatkov. Učenci so natisnjene vprašalnike 

izpolnjevali v razredu, v navzočnosti ene ali dveh raziskovalk (specialne pedagoginje in 

logopedinje) ter občasno tudi ob pomoči šolske svetovalne službe. V vseh primerih so 

pred začetkom anketiranja šolski svetovalni delavci predstavili učence in povedali, če 

kdo od njih potrebuje dalj časa za pisanje ali pomoč pri branju navodil in zapisu 

odgovorov. Nekateri učenci so prišli tudi s spremljevalci, ki so jim pomagali pri pisanju 

(gibalno oviran otrok, slaboviden otrok, gluh otrok s polževim vsadkom). Šolski 

svetovalni delavci so na vsak vprašalnik vpisali tudi šifro opredelitve učenca po odločbi o 

usmeritvi (učenec z motnjo v duševnem razvoju, slaboviden ali slep učenec, gluh ali 

naglušen učenec, učenec z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno oviran učenec, 

dolgotrajno bolan učenec, učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

učenec s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, učenec z več motnjami ali učenec z 

mejnimi sposobnostmi).  

Tudi starši otrok s posebnimi potrebami, ki smo jih zajeli v vzorec, so prejeli 

natisnjene vprašalnike, ki so jih izpolnjevali doma in jih potem v priloženi ovojnici poslali 

nazaj. V uvodnem delu vprašalnika smo navedli namen in nosilca raziskave. Nekateri 

starši so prosili za pomoč pri izpolnjevanju ankete šolsko svetovalno delavko, nekateri 

pa so poslali po pošti neizpolnjen anketni vprašalnik s pripisom, da ga ne znajo izpolniti, 

ker so vprašanja za njih pretežka in jih ne razumejo. 

Sprva smo želeli anketirati tudi vrstnike učencev s posebnimi potrebami in tako 

ugotavljati socialno vključenost učencev s posebnimi potrebami, vendar smo v postopku 
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priprave vprašalnikov ugotovili, da bi lahko s tem stigmatizirali učence s posebnimi 

potrebami in negativno vplivali na njihov položaj v razredu. Zato smo se odločili za delno 

strukturirane intervjuje z vrstniki učencev s posebnimi potrebami. Izvedli smo fokusno 

skupino s šestimi učenci iz 8. razreda, in sicer z dveh osnovnih šol v Ljubljani. 

Celoten načrt izvedbe raziskave prikazuje Slika 5. 

 

Slika 5: Načrt in izvedba raziskave 

 

Postopek  
usmerjanja 

 Učna/dodatna 
strokovna 
pomoč 

 Socialna 
vključenost  

 Področja 
raziskovanja  

 
 
 
Anketni 
vprašalnik za 
učence in starše 

 Anketni 
vprašalnik za 
učence in starše 

 Anketni vprašalnik 
za učence in starše 
ter delno 
strukturiran intervju 
z vrstniki učencev s 
posebnimi 
potrebami (fokusna 
skupina) 

 Merski 
instrumenti 

 
 
RV 1: Kako učenci s posebnimi potrebami in njihovi starši ocenjujejo ter 
doživljajo diagnosticiranje v postopku usmerjanja otrok s posebnimi 
potrebami? 
RV 2: Kako učenci in njihovi starši doživljajo učno in dodatno strokovno 
pomoč ter njeno učinkovitost? 
RV 3: Kako so učenci s posebnimi potrebami socialno vključeni v 
razredno sredino in šolo? 

 Raziskovalna 
vprašanja 

 
 
249 učencev s 
posebnimi 
potrebami z 20. 
osnovnih šol iz 
različnih regijskih 
področij 

 225 staršev teh 
učencev  

 249 učencev in 225 
njihovih staršev ter 
6 učencev iz 8. 
razreda na dveh 
osnovnih šolah v 
Ljubljani 

 Vzorec 

 
 
Kvantitativna in 
kvalitativna 
analiza 

 Kvantitativna in 
kvalitativna 
analiza 

 Kvantitativna in 
kvalitativna analiza 

 Analiza 
podatkov  
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5.4   SPREMENLJIVKE 

 

 

Neodvisne spremenljivke 

 Skupina učencev s posebnimi potrebami: slepi in slabovidni učenci, gluhi in 

naglušni učenci, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani učenci, 

dolgotrajno bolni učenci, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, učenci z več motnjami. 

 Spol učenca. 

 Razred, ki ga učenec obiskuje. 

 Oblike pomoči, ki jih je učenec deležen. 

 Spol starša. 

 Stopnja izobrazbe staršev. 
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Odvisne spremenljivke 

 

Tabela 19: Odvisne spremenljivke 

 

Odvisna spremenljivka* 

 

Učenci Starši 

opredelitev učenčevih močnih področij x x 

mnenje o učiteljevem prepoznavanju učenčevih močnih področij x x 

ocena sebe in svojega ravnanja po posameznih področjih x  

način sodelovanja pri oceni učenčevih zmogljivosti in težav x x 

ocena učenčevih težav pred postopkom usmerjanja  x 

opredelitev osebe, ki je bila pobudnik postopka usmerjanja  x 

ocena ustreznosti skupine, v katero je usmerjen učenec  x 

mnenje o izrazu »otroci s posebnimi potrebami« x  

ocena pomoči, v katero je vključen učenec x x 

doživljanje individualne oblike dodatne strokovne pomoči x  

opredelitev oblik pomoči, ki jih učenec ni deležen, pa bi jih potreboval x  

opredelitev vključenosti v načrtovanje pomoči x x 

doživljanje učenčeve vloge v razredu x x 

ocena učenčevega počutja v razredu x x 

ocena učiteljeve pozornosti, ki jo nudi počutju otroka v razredu  x 

opredelitev osebe v šoli, s katero se lahko starš posvetuje v primeru otrokovih 
težav 

 x 

opredelitev podpore, ki so je starši deležni s strani šole  x 

predlogi podpore, ki bi jo želeli biti starši deležni s strani šole  x 

opredelitev področij, na katera je šola premalo pozorna pri delu z otrokom  x 

opredelitev dejavnikov, pomembnih za otroka in sodelovanje s šolo  x 

pohvale šole   x 

sporočila učiteljem in drugim na šoli x  

opredelitev želja in ciljev za prihodnost x  

 

* Različnost poimenovanj, kot so ocena, opredelitev, mnenje in doživljanje se nanaša na vprašanja v 

anketnem vprašalniku. 
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5.5  ANALIZA PODATKOV 

 

 

Podatki, pridobljeni z anketnimi vprašalniki, so bili statistično obdelani s programom 

SPSS/PASW (Norusis, 2010). Pri tem so bile uporabljene naslednje statistične metode:  

 osnovna parametrijska statistika za opis vzorca in prikaz celotnega vzorca 

spremenljivk;  

 frekvenčna razporeditev vseh spremenljivk od generalij do odgovorov ter 

aritmetične sredine in standardni odkloni za numerično izražene odgovore; 

 faktorska analiza – eksplorativna faktorska analiza za določanje veljavnosti in 

zanesljivosti vprašalnika ter faktorska analiza nekaterih vprašanj z izvedbo 

pravokotne (varimax) rotacije;  

 kanonična diskriminantna analiza razlik v posameznih odgovorih glede na 

skupino učencev s posebnimi potrebami, χ2-test z Yatesovo korekcijo oz. 

Kullbackov test (hipoteza neodvisnosti), χ2-test (hipoteza enake verjetnosti), 

enovzorčni t-test, Levenejev test homogenosti varianc, t-test za neodvisne 

vzorce, t-test za odvisne vzorce, enosmerna analiza variance.  

Pri statističnem sklepanju smo upoštevali stopnjo tveganja P≤0,05. 

Pri vprašanjih, ki niso omogočala kvantitativne analize, smo izvedli kvalitativno 

analizo. Pri postopku kvalitativne analize odgovorov smo se opirali na postopke, ki jih 

opisujejo Mesec (1998) ter Glaser, Strauss in Corbin (v Mesec, 1998). Sledili smo 

naslednjim šestim korakom: urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, 

izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, odnosno kodiranje ter oblikovanje 

končne teoretične formulacije. 
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6   REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

 

Tabela 20: Prikaz rezultatov raziskave 

 

6.1  OPISNA STATISTIKA – PREDSTAVITEV OCEN IN DOŽIVLJANJ UČENCEV TER 

NJIHOVIH STARŠEV 

6.1.1 OPREDELITEV UČENČEVIH MOČNIH PODROČIJ IN OCENA UČITELJEVEGA 
PREPOZNAVANJA UČENČEVIH MOČNIH PODROČIJ 

 Učenčeva opredelitev svojih močnih področij 

 Opredelitev staršev o močnih področjih njihovega otroka 

 Mnenja učencev in staršev o učiteljevem prepoznavanju učenčevih močnih področij 

6.1.2 SAMODOŽIVLJANJE UČENCEV IN STARŠEVO DOŽIVLJANJE SVOJEGA OTROKA 

 Samodoživljanje učencev ter ocena njihovih ravnanj na različnih področjih 

 Kako starši doživljajo svojega otroka? 

 Strategije spoprijemanja učencev z različnimi situacijami 

6.1.3 MNENJA UČENCEV O TEM, KAKO JIH DOŽIVLJAJO UČITELJI IN KAKO 
STROKOVNJAKI ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 

6.1.4 OCENA OTROKOVIH TEŽAV, KI SO JIH STARŠI OPAŽALI PRED POSTOPKOM 
USMERJANJA 

6.1.5 POBUDNIKI POSTOPKA USMERJANJA 

6.1.6 ODGOVORI UČENCEV NA ODPRTA VPRAŠANJA 

 Sporočila učencev učiteljem in drugim delavcem šole 

 Želje učencev in njihovi cilji za prihodnost 

6.1.7 ODGOVORI STARŠEV NA ODPRTA VPRAŠANJA 

 V čem starši pohvalijo šolo pri delu z njihovim otrokom? 

 Na kaj je po mnenju staršev šola premalo pozorna pri delu z njihovim otrokom? 

 Kaj je po mnenju staršev še važno za njihovega otroka ali za sodelovanje s šolo? 
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Tabela 20 (nadaljevanje): Prikaz rezultatov raziskave 

 

6.2 ANALIZA ODGOVOROV NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1 OCENE TER MNENJA UČENCEV IN STARŠEV O POSTOPKU USMERJANJA 

RV1.1 Kako učenci s posebnimi potrebami in njihovi starši ocenjujejo in doživljajo 
diagnosticiranje v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami? 

RV1.2 Ali se učenci s posebnimi potrebami in njihovi starši doživljajo soudeleženi pri 
opredelitvi diagnostične ocene?  

RV1.3 Kako učenci s posebnimi potrebami doživljajo termin »posebne potrebe«? 

RV2 KAKO UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVI STARŠI OPREDELJUJEJO 
UČNO/DODATNO STROKOVNO POMOČ? 

RV2.1 Kako učenci s posebnimi potrebami in njihovi starši ocenjujejo učno/dodatno strokovno 
pomoč ter njeno učinkovitost? 

RV2.2 Kako učenci s posebnimi potrebami in njihovi starši doživljajo in ocenjujejo postopke 
učne/dodatne strokovne pomoči? 

RV2.3 Kako učenci s posebnimi potrebami in njihovi starši doživljajo in ocenjujejo učinkovitost 
različnih oblik pomoči? 

RV2.4 Kako učenci s posebnimi potrebami in njihovi starši doživljajo in ocenjujejo 

soudeleženost pri načrtovanju učne/dodatne strokovne pomoči? 

RV2.5 Kakšnih oblik podpore in pomoči so starši deležni s strani šole? 

RV2.6 Kakšne oblike pomoči v vzgojno-izobraževalnem procesu predlagajo učenci s 
posebnimi potrebami in kakšne njihovi starši? 

RV3 KAKO SO UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI SOCIALNO VKLJUČENI V 

RAZREDNO SREDINO IN ŠOLO? 

RV3.1 Kako učenci s posebnimi potrebami in njihovi starši ocenjujejo lastno/otrokovo socialno 

vključenost v razredno sredino? 

RV3.2 Ali obstajajo pomembne razlike v socialni vključenosti glede na različne skupine 
učencev s posebnimi potrebami? 

RV3.3 Kako vrstniki učencev s posebnimi potrebami ocenjujejo njihovo socialno vključenost? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

133 

 

 
6.1  OPISNA STATISTIKA – PREDSTAVITEV OCEN IN DOŽIVLJANJ UČENCEV 

TER  NJIHOVIH STARŠEV 

 

 

6.1.1  OPREDELITEV UČENČEVIH MOČNIH PODROČIJ IN OCENA UČITELJEVEGA  

PREPOZNAVANJA UČENČEVIH MOČNIH PODROČIJ 

 

Poznavanje prednostnih in močnih področij učencev je tako za učitelje kot za starše 

zelo pomembno in jim pomaga pri oceni varovalnih dejavnikov v primerih stisk in učnih 

težav ali celo neuspehov učencev s posebnimi potrebami. Pa ne le to, poznavanje 

učenčevih močnih področij staršem in učiteljem omogoča, da lažje poiščejo strategije 

pomoči učencu na posameznem področju učenja ter vzpodbujajo njegova močna 

področja ali njegovo nadarjenost tudi na tistem področju, ki morda pri vsakdanjem 

učnem delu ne pride do izraza in tako ostane neprepoznana ter skrita. Na pomembno 

vlogo poznavanja močnih področij opozarjajo tako longitudinalne študije oseb s 

specifičnimi motnjami učenja kot kvalitativne študije uspešnih odraslih s specifičnimi 

učnimi težavami (Higgins, Goldberg, 2005; Gerber idr., 1997; Raskind idr., 1999; v 

Magajna, Pečjak, 2008). 
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Učenčeva opredelitev svojih močnih področij 

 

Tabela 21: Odgovori na vprašanje »V katerih dejavnostih si uspešen?« (možnih je več 

odgovorov), opisna statistika in enovzorčni t-test (primerjalna vrednost = 2, tj. 

srednja uspešnost) 

 

Spremenljivka odgovor f % N M SD t 2P uspeh 

skrb za živali 

manj uspešen 17 6,8       

srednje uspešen 75 30,1 249 2,56 ,620 14,313 ,000 Z 

zelo uspešen 157 63,1      E 

šport 

manj uspešen 27 10,8      L 

srednje uspešen 87 34,9 249 2,43 ,681 10,044 ,000 O 

zelo uspešen 135 54,2       

risanje, 

slikanje, 

kiparjenje 

manj uspešen 41 16,5       

srednje uspešen 121 48,6 249 2,18 ,694 4,199 ,000  

zelo uspešen 87 34,9      U 

branje 

manj uspešen 36 14,5      S 

srednje uspešen 135 54,2 249 2,17 ,657 4,054 ,000 P 

zelo uspešen 78 31,3      E 

pisanje 

manj uspešen 36 14,5      Š 

srednje uspešen 144 57,8 249 2,13 ,637 3,283 ,001 E 

zelo uspešen 69 27,7      N 

kuhanje 

manj uspešen 57 22,9       

srednje uspešen 106 42,6 249 2,12 ,750 2,449 ,015  

zelo uspešen 86 34,5       

tehnična 

opravila 

manj uspešen 69 27,7       

srednje uspešen 106 42,6 249 2,02 ,759 ,417 ,677 SRED 

zelo uspešen 74 29,7      NJ E 

računanje 

manj uspešen 56 22,5        

srednje uspešen 147 59,0 249 1,96 ,640 -,990 ,323 USPE 

zelo uspešen 46 18,5      ŠEN 
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Tabela 21 (nadaljevanje): Odgovori na vprašanje »V katerih dejavnostih si uspešen?« (možnih 

je več odgovorov), opisna statistika in enovzorčni t-test (primerjalna vrednost = 2, tj. 

srednja uspešnost) 

 

Spremenljivka odgovor f % N M SD t 2P uspeh 

vrtnarjenje, 

sajenje, 

presajanje 

rastlin 

manj uspešen 80 32,1       

srednje uspešen 106 42,6 249 1,93 ,756 -1,425 ,156  

zelo uspešen 63 25,3       

petje 

manj uspešen 102 41,0      M 

srednje uspešen 101 40,6 249 1,78 ,739 -4,803 ,000 A 

zelo uspešen 46 18,5      N 

ples 

manj uspešen 112 45,0      J 

srednje uspešen 89 35,7 249 1,74 ,761 -5,331 ,000  

zelo uspešen 48 19,3      U 

dramska igra 

manj uspešen 142 57,0      S 

srednje uspešen 84 33,7 249 1,52 ,660 -11,421 ,000 P 

zelo uspešen 23 9,2      E 

igranje 

inštrumenta 

manj uspešen 154 61,8      Š 

srednje uspešen 69 27,7 249 1,49 ,679 -11,954 ,000 E 

zelo uspešen 26 10,4      N 

 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; najnižja stopnja odgovora = 1 (manj uspešen); 
najvišja stopnja odgovora = 3 (zelo uspešen); N – število; M – aritmetična sredina; SD – 
standardni odklon; N – število; t – vrednost t preizkusa; 2P – stopnja statistične pomembnosti 

 

Večina učencev je ocenila, da so zelo uspešni predvsem na področju športa 

(54,2%) in skrbi za živali (63,1%). Kot srednje uspešni so se doživljali na naslednjih 

področjih: računanje (59%), pisanje (57,8%), branje (54,2%), risanje, slikanje, kiparjenje 

(48,6%), tehnična opravila (42,6%), vrtnarjenje, sajenje, presajanje rastlin (42,6%),  

kuhanje (42,6%) in petje (40,6%). Kot manj uspešne pa se je večina učencev ocenila na 

področjih igranja inštrumenta (61,8%), dramske igre (57%) in plesa (45%).  

Enovzorčni t-test kaže na statistično pomembna odstopanja od primerjalne 

vrednosti (srednje uspešnosti) pri spremenljivkah: skrb za živali, šport, risanje, slikanje, 

kiparjenje, branje, pisanje in kuhanje, pri katerih se učenci večinoma doživljajo kot zelo 

uspešni. Statistično pomembna odstopanja so tudi pri spremenljivkah, kot so igranje 
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inštrumenta, dramska igra, ples in petje, pri katerih se učenci večinoma doživljajo kot 

manj uspešni.  

Na vprašanju smo izvedli tudi faktorsko analizo, pri čemer smo uporabili pravokotno 

varimax rotacijo in izločili štiri faktorje. Faktorje smo glede na vsebino postavk smiselno 

poimenovali. Tabela 22 prikazuje faktorsko matriko za spremenljivke, ki opisujejo 

učenčeva močna področja. 

 

Tabela 22: Faktorska matrika (varimax rotirana) za spremenljivke, ki opisujejo učenčeva močna 

področja  

 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 3 4 

igranje inštrumenta ,760    

petje ,728    

ples ,590    

dramska igra     

risanje, slikanje, kiparjenje     

vrtnarjenje, sajenje…  ,773   

skrb za živali  ,715   

kuhanje  ,630   

branje   ,800  

pisanje   ,785  

računanje   ,527  

šport    ,735 

tehnična opravila    ,684 

Lastnosti faktorjev 1 2 3 4 

λ 1,884 1,733 1,687 1,456 

% 14,489 13,329 12,977 11,199 

F% 14,489 27,819 40,795 51,995 
 

Legenda: λ – lastna vrednost faktorja; % - odstotek pojasnjene variance; F% - kumulativni odstotek 
pojasnjene variance 

 

Prvi faktor pojasnjuje 14,5% variance in združuje tri področja: igranje inštrumenta, 

petje, ples. Poimenovali smo ga glasba in ples.  

Drugi faktor pojasnjuje 13,3% variance in združuje tri področja: vrtnarjenje/ sajenje/ 

presajanje rastlin, skrb za živali, kuhanje.  Poimenovali smo ga skrb za dom in živali.  

Tretji faktor pojasnjuje 12,9% variance in tudi združuje tri področja, povezana s 

šolskim delom: branje, pisanje, računanje. Poimenovali smo ga šolske veščine. 



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

137 

 

Četrti faktor pojasnjuje 11,2% variance in združuje dve področji: šport in tehnična 

opravila. Poimenovali smo ga šport in tehnika. 

Samoocena močnih področij pri učencih z učnimi težavami v raziskavi Magajna, 

Pečjak (2008) – podobno kot v naši raziskavi – izpostavlja ukvarjanje z rastlinami in 

živalmi (v naši raziskavi faktor 2) ter šport in tehnična opravila (v naši raziskavi faktor 4). 

Ples v omenjeni raziskavi ni zastopan, medtem ko je glasba zastopana v manjšem 

številu, a vendar ne kot manj uspešno področje, kakor se je izkazalo v naši raziskavi 

(faktor 1). Področje, ki ga učenci v naši raziskavi ne omenjajo, ga pa na visoko mesto 

postavljajo učenci z učnimi težavami v raziskavi omenjenih avtoric, so socialne veščine  

(hitro navežejo stike z drugimi, dobro se razumejo z mlajšimi, vrstniki in odraslimi). 

Učenci v naši raziskavi kot svoje močno področje, na katerem so zelo uspešni, 

izpostavijo šolske veščine (branje, pisanje in nekoliko manj računanje – faktor 3), v 

omenjeni raziskavi pa tega ne zasledimo. Predpostavljali bi lahko, da imajo učenci s 

posebnimi potrebami težave na področju šolskih veščin in se zato na tem področju ne 

počutijo najbolj uspešni. Vendar podatki v naši raziskavi kažejo nasprotno. Sklepamo 

lahko, da je področje šolskih veščin tisto, s katerim se učenci s posebnimi potrebami 

veliko ukvarjajo in tako zaznavajo tudi najmanjši napredek v obvladovanju teh veščin.   

 

Opredelitev staršev o močnih področjih njihovega otroka 

Učenci so izbirali med zapisanimi področji, njihove starše pa smo zaprosili, da sami 

navedejo aktivnosti, v katerih je njihov otrok uspešen (Tabela 23). 

Starši so kot najpogostejša močna področja pri otrocih navedli šport (46,6%), 

izražanje s pomočjo umetnosti (40,9%) in tehniko (17%). Naslednja pogosteje 

zastopana močna področja so bili tuji jeziki (15,9%), praktično in fizično delo (14,8%), 

naravoslovje (10,8%) in govorno izražanje (10,8%). Torej so starši pri opredelitvi 

otrokovih močnih področij bolj poudarjali športno, ustvarjalno in praktično področje in 

manj področja, povezana s šolskim delom in šolskimi predmeti. Med slednjimi so 

najvišje uvrstili tuj jezik, temu sledijo zgodovina, geografija in matematika. Starši so kot 

močna področja izpostavili tudi čut za druge ljudi, delo z otroki in z živalmi ter nudenje 

pomoči drugim ljudem, strpnost, vztrajnost, potrpežljivost idr., kar označuje otrokovo 

pozitivno naravnanost in empatijo. 
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Tabela 23: Odgovori na odprto vprašanje »Katera so močna področja vašega otroka?«  

 

Spremenljivka f % 

šport 82 46,6 

izražanje s pomočjo umetnosti (glasba, 
likovnost, ples, drama) 72 40,9 

tehnika 30 17,0 

tuji jeziki 28 15,9 

praktično delo, fizično delo, delavnost 26 14,8 

govorno izražanje 19 10,8 

naravoslovje 19 10,8 

zgodovina, geografija 16 9,1 

matematika 16 9,1 

ročne spretnosti 15 8,5 

čut za druge ljudi, delo z otroki 12 6,8 

nudenje pomoči drugim ljudem, strpnost 10 5,7 

kuhanje 9 5,1 

delo z živalmi 9 5,1 

vztrajnost, potrpežljivost 9 5,1 

računalništvo 8 4,5 

samostojnost 5 2,8 

logično razmišljanje 4 2,3 

splošna razgledanost 4 2,3 

branje knjig, stripov 4 2,3 

pripovedovanje zgodb 3 1,7 

gasilstvo 3 1,7 

ustvarjalno razmišljanje 2 1,1 

učenje na pamet 2 1,1 

natančnost, redoljubnost 2 1,1 

čebelarstvo 1 0,6 
smisel za humor 1 0,6 

 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Neposredna primerjava med starši in učenci zaradi različnega tipa vprašanj ni 

mogoča, pa vendar se v opredelitvah med učenci in njihovimi starši kažejo nekatere 

podobnosti. Tako učenci kot starši kot močna področja izpostavijo šport, pa tudi 

izražanje s pomočjo umetnosti, pri čemer učenci izpostavijo zgolj področje likovnega 
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izražanja, starši pa zajamejo širše področje umetniškega izražanja ter vanj vključijo tudi 

glasbo, ples in dramo, medtem ko se učenci pri teh dejavnostih doživljajo kot manj 

uspešni. Skladnost med učenci in starši se kaže tudi v opredelitvi praktičnega, fizičnega 

dela ter tehnike, saj oboji ta področja uvrščajo med močna področja (učenci večinoma 

med srednje uspešna področja), kar kaže na praktično naravnanost učencev s 

posebnimi potrebami.   

V raziskavi Magajna, Pečjak (2008), v kateri so starši prav tako ocenjevali močna 

področja svojih otrok, so kot najpogostejša močna področja navedli: dobre socialne 

spretnosti, praktične zmožnosti in spretnosti pri vsakodnevnih opravilih, dobre tehnične 

zmožnosti (sestavljanje, popravljanje stvari), zanimanje za naravo, ukvarjanje z 

rastlinami in živalmi, posebno nadarjenost in interes na športnem področju, ustvarjalnost 

in domišljijo. V omenjeni raziskavi so starši pri navajanju močnih področij svojih otrok 

bolj kot učenci sami poudarili njihove socialne in praktične spretnosti.  

Ocene staršev v naši raziskavi so bolj podobne učenčevi samooceni v raziskavi 

Magajna, Pečjak (2008), v kateri učenci kot svoja močna področja izpostavijo 

nadarjenost in interes za šport, naravoslovne aktivnosti in likovno področje.  

 

Mnenja učencev in staršev o učiteljevem prepoznavanju učenčevih močnih 

področij  

Učenci so se pri tem vprašanju pogosto odločali za dva odgovora, predvsem zato, ker 

so različno doživljali učitelje in so imeli občutek, da jih nekateri spodbujajo in pohvalijo 

na njihovih močnih področjih, medtem ko drugi njihovih močnih področij sploh ne opazijo 

ali pa na njih niso posebej pozorni. Večina učencev s posebnimi potrebami je tako 

menila, da lahko svoja močna področja izrazijo skozi različne oblike šolskega dela 

(72,3%) ter da so na svojem močnem področju večkrat deležni pohvale (70%). 

Hkrati je 45% učencev s posebnimi potrebami menilo, da učitelji niso posebej pozorni na 

njihova močna področja, čeprav jih poznajo. Kar 32,5% učencev s posebnimi potrebami 

pa je bilo mnenja, da učitelji njihovih močnih področij sploh ne poznajo. Pri tem se 

sprašujemo, ali je učiteljevo nepoznavanje učenčevih močnih področij povezano s tem, 

da so pretirano pozorni na učenčeve primanjkljaje in njihovo premagovanje, medtem pa 

ne spoznajo učenčevega sveta, v katerem se on sam počuti domač in uspešen? Kako 
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lahko učitelj potemtakem poišče ustrezne oblike pomoči in kompenzacijskih strategij, če 

ne pozna močnih področij svojih učencev? 

 

Tabela 24: Primerjava med učenci in starši v odgovorih na vprašanje »Ali učitelji opazijo 

tvoja/otrokova močna področja?« 

 

 

Spremenljivka 

Vloga 

učenci starši 

f % f % χ2 P 

na močnem področju je 
večkrat deležen pohvale 

175 70,3 100 51 16,428 ,000 

močna področja lahko izrazi 
skozi različne oblike 
šolskega dela 

180 72,3 57 29,1 80,521 ,000 

močna področja učitelji 
poznajo, vendar na njih niso 
posebej pozorni 

112 45,0 47 24,0 20,158 ,000 

tvojih/otrokovih močnih 
področij učitelji ne poznajo 

81 32,5 29 14,8 17,595 0,000 

 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov;  χ2 – vrednost χ2 preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti  

 

Starši so v manjši meri kot njihovi otroci navedli, da so učitelji večinoma dovolj 

pozorni na otrokova močna področja in da je otrok večkrat deležen pohvale na 

svojem močnem področju (51%). 29,1% staršev je bilo mnenja, da otrok lahko izrazi 

svoja močna področja skozi različne oblike šolskega dela, medtem ko je 24% staršev 

menilo, da učitelji poznajo otrokova močna področja, vendar na njih niso posebej 

pozorni, in 14,8% staršev je bilo mnenja, da učitelji ne poznajo otrokovih močnih 

področij.   

Vse razlike v odgovorih med učenci in starši so statistično pomembne. Večina 

učencev (72,3%) meni, da lahko svoja močna področja izrazijo skozi različne oblike 

šolskega dela, medtem ko enako meni le 29,1% staršev. Večina učencev (70,3%) tudi 

navaja, da so na svojem močnem področju večkrat deležni pohvale, medtem ko le  51% 

staršev meni, da je temu tako. Več učencev (45%) kot staršev (24%) meni, da učitelji 

poznajo njihova močna področja, in tudi več učencev (32,5%) kot staršev (14,8%) meni, 

da učitelji sploh ne poznajo njihovih močnih področjih.  
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Med anketiranjem so učenci ob tem vprašanju komentirali, da je to, koliko učitelj 

upošteva njihova močna področja in koliko je na njih pozoren, zelo odvisno od učitelja, 

zato so se običajno odločali za več odgovorov. Glede na statistično pomembne razlike v 

odgovorih med učenci in starši bi lahko rekli, da učenci v primerjavi s starši ocenjujejo 

učitelje kot bolj pozorne do njihovih močnih področij, hkrati pa so tudi bolj kritični do 

učiteljev in v večjem odstotku kot starši menijo, da učitelji njihovih močnih področij ne 

poznajo. Ne glede na visok odstotek odgovorov v prid učiteljevemu poznavanju 

otrokovih močnih področij ne smemo zanemariti deleža tistih odgovorov, ki govorijo o 

nepoznavanju otrokovih močnih področij s strani učitelja, saj ti odgovori pojasnijo položaj 

določenega deleža učencev v razredu, katerih močna področja niso opažena ali pa 

učitelj na njih ni posebej pozoren, učenca ne pohvali in ne izpostavi njegovih kvalitet.  

Menimo, da bi učitelji morali poskrbeti za to, da je močno področje vsakega učenca v 

razredu opaženo in spodbujano. Nadalje menimo, da bi morala biti vloga učitelja tudi v 

tem, da odkriva učenčeva močna področja, saj ga lahko opazuje in spremlja skozi 

raznolike dejavnosti in aktivnosti, ki potekajo na šoli. Te dejavnosti so prav gotovo 

drugačne od tistih, ki jih lahko spremljajo starši v domačem okolju. Mozaik otrokovih 

močnih področij in potencialov je celosten šele takrat, ko ga sestavijo tako otroci kot 

starši in učitelji.  

Rezultati raziskave Magajna, Pečjak (2008) razkrivajo, da strokovni delavci med 

močnimi področji učencev z učnimi težavami kot prepoznavne ocenjujejo le posebne 

nadarjenosti in interese na likovnem, glasbenem in športnem področju. Medtem pa tako 

učenci kot starši kot močna področja najpogosteje navajajo ravno tista, ki jih strokovni 

delavci doživljajo kot manj prepoznavna (socialne spretnosti, praktične, tehnične in 

organizacijske zmožnosti ter naravoslovni interesi in veščine). Ugotovitve omenjene 

raziskave kažejo tudi na razlike v ocenah učencev z učnimi težavami, staršev in učiteljev 

o tem, v kolikšni meri so učitelji pozorni na učenčeva močna področja. Glede tega učitelji 

v veliki večini (98%) navajajo, da so pozorni na učenčeva močna področja, medtem ko 

starši (61%) in učenci (51%) v mnogo manjšem številu pravijo, da so učitelji v 

vsakodnevnem šolskem delu pozorni na učenčeva močna področja.  

Rezultati obeh raziskav pričajo o tem, da je treba še nadalje posvečati pozornost 

področju učiteljevega prepoznavanja močnih področij učencev. 
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6.1.2  SAMODOŽIVLJANJE UČENCEV IN STARŠEVO DOŽIVLJANJE SVOJEGA 

OTROKA 

 

Samodoživljanje učencev ter ocena njihovih ravnanj na različnih področjih 

V anketnem vprašalniku smo učence povprašali, kako ocenjujejo sebe in svoje 

ravnanje na različnih področjih, da bi tako spoznali njihovo doživljanje sebe in svoje 

vloge v razredu ter njihov odnos do šole. 

 

Tabela 25: Odgovori na vprašanje »Kako ocenjuješ sebe in svoje ravnanje na spodaj opisanih 

področjih?«, opisna statistika in enovzorčni t-test (primerjalna vrednost = 3, tj. 

pogosto) 

 

Spremenljivka Odgovor f % N M SD t 2P 

v razredu se počutim 
sprejetega 

nikoli 10 4,0      

redko 32 12,9 249 3,33 ,849 6,048 ,000 

pogosto 74 29,7      

vselej 133 53,4      

dobro se razumem s sošolci in 
sošolkami 

nikoli 5 2,0      

redko 35 14,1 249 3,32 ,788 6,355 ,000 

pogosto 85 34,1      

vselej 124 49,8      

vem, kaj bi v življenju rad počel 

nikoli 6 2,4      

redko 35 14,1 249 3,32 ,804 6,306 ,000 

pogosto 81 32,5      

vselej 127 51,0      

verjamem, da bom zmogel 

nikoli 4 1,6      

redko 26 10,4 249 3,29 ,716 6,372 ,000 

pogosto 113 45,4      

vselej 106 42,6      

rad spoznavam nove ljudi 

nikoli 5 2,0      

redko 37 14,9 249 3,29 ,790 5,696 ,000 

pogosto 89 35,7      

vselej 118 47,4      

v šoli se držim dogovorov in 
pravil 

nikoli 13 5,2      

redko 30 12,0 249 3,22 ,853 4,014 ,000 

pogosto 96 38,6      

vselej 110 44,2      
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Tabela 25 (nadaljevanje): Odgovori na vprašanje »Kako ocenjuješ sebe in svoje ravnanje na 

spodaj opisanih področjih?«, opisna statistika in enovzorčni t-test (primerjalna 

vrednost = 3, tj. pogosto) 

 

Spremenljivka Odgovor f % N M SD t 2P 

pripravljen sem pomagati 
drugim 

nikoli 6 2,4      

redko 38 15,3 249 3,17 ,770 3,458 ,001 

pogosto 113 45,4      

vselej 92 36,9      

vem, kaj učitelji od nas 
učencev pričakujejo 

nikoli 7 2,8      

redko 41 16,5 249 3,11 ,775 2,290 ,023 

pogosto 118 47,4      

vselej 83 33,3      

učitelji razumejo moje težave 

nikoli 17 6,8      

redko 62 24,9 249 2,92 ,905 -1,470 ,143 

pogosto 95 38,2      

vselej 75 30,1      

sošolcem in sošolkam povem 
svoje mnenje 

nikoli 11 4,4      

redko 95 38,2 249 2,76 ,852 -4,537 ,000 

pogosto 87 34,9      

vselej 56 22,5      

rad imam, da me sošolci, 
sošolke in drugi ljudje opazijo 

nikoli 28 11,2      

redko 82 32,9 249 2,66 ,938 -5,746 ,000 

pogosto 86 34,5      

vselej 53 21,3      

sošolcem in sošolkam zaupam 
svoje težave 

nikoli 49 19,7      

redko 95 38,2 249 2,35 ,930 -11,112 ,000 

pogosto 75 30,1      

vselej 30 12,0      

občutim strah pred šolo 

nikoli 130 52,2      

redko 68 27,3 249 1,76 ,942 -20,856 ,000 

pogosto 33 13,3      

vselej 18 7,2      
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; najnižja stopnja odgovora = 1 (nikoli); najvišja 
stopnja odgovora = 4 (vselej); N – število; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – 
vrednost t preizkusa; 2P – stopnja statistične pomembnosti  

  

Večina učencev je ocenila, da se v razredu počutijo sprejete (53,4% vselej, 

29,7% pogosto), da se dobro razumejo s sošolci in sošolkami (49,8% vselej, 34,1% 

pogosto) in da so pripravljeni pomagati drugim (36,9% vselej, 45,4% pogosto), kar 

kaže na dobro socialno vključenost. Večina jih je ocenila, da vedo, kaj bi v življenju 

radi počeli (51% vselej, 32% pogosto), in tudi verjamejo, da bodo to zmogli (42,6% 

vselej, 45,4% pogosto), kar je dober znak, ki kaže, da poznajo svoja močna področja in 
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verjamejo vase, da razmišljajo o svoji prihodnosti in svoji življenjski poti ter vidijo cilj pred 

seboj. Hkrati je bilo večina učencev mnenja, da se v šoli držijo dogovorov in pravil 

(44,2% vselej, 38,6% pogosto), kar kaže, da se prilagajajo šolskim pravilom in šolskemu 

redu. Toda kljub temu, da se učenci doživljajo sprejete v razredno okolje, so navedli, da 

le redko povejo svoje mnenje sošolkam in sošolcem (38,2%), in prav tako sošolkam in 

sošolcem le redko zaupajo svoje težave (38,2%), kar kaže, da kljub dobremu počutju v 

razredu pogosto ne navezujejo pristnih odnosov in prijateljstev.  

Večina učencev (52,2%) je navedla, da nikoli ne občutijo strahu pred šolo ali 

strah občutijo redko (27,3%), in le manjši odstotek učencev je ocenil, da strah 

občutijo pogosto (13,3%) ali vselej (7,2%). Sklepamo lahko, da večina učencev rada 

hodi v šolo in da misel na šolo v njih ne sproža stisk in strahov. Večina učencev je tudi 

ocenila, da vedo, kaj učitelji od njih pričakujejo (vselej 3,3%, pogosto 47,4%), le 16,5% 

učencev je navedlo, da to le redko vedo, in 2,8%, da nikoli ne vedo, kaj učitelji od njih 

pričakujejo. Večina učencev je ocenila, da učitelji pogosto (38,2%) ali vselej (30,1%) 

razumejo njihove težave, medtem ko jih je 24,9% menilo, da učitelji redko razumejo 

njihove težave, in 6,8% jih je menilo, da nikoli ne razumejo njihovih težav.    

Srednje vrednosti kažejo, da učenci najvišje ocenjujejo svojo sprejetost v 

razredu (M=3,33, SD=,849), nato razumevanje s sošolci in sošolkami (M=3,32, 

SD=,788) ter vednost o tem, kaj bi v življenju radi počeli (M=3,32, SD=,804). Visoko 

ocenjujejo tudi nagnjenje do spoznavanja novih ljudi; verjetje v to, da bodo zmogli; 

upoštevanje dogovorov in pravil v šoli; in izražajo pripravljenost pomagati drugim. 

Enovzorčni t-test kaže na statistično pomembna odstopanja od primerjalne vrednosti 

(3, kar je kategorija »pogosto«) pri vseh spremenljivkah, razen pri spremenljivki »učitelji 

razumejo moje težave«. Pri spremenljivkah, kot so »verjamem, da bom zmogel«, »dobro 

se razumem s sošolci in sošolkami«, »vem, kaj bi v življenju rad počel«, »v razredu se 

počutim sprejetega«, »rad spoznavam nove ljudi«, »v šoli se držim dogovorov in pravil«, 

»pripravljen sem pomagati drugim«, se odstopanja od primerjalne vrednosti kažejo v 

kategoriji »vselej«, medtem ko se kategorija »redko« ali »nikoli« pojavlja pri 

spremenljivkah, kot so «občutim strah pred šolo«, »sošolcem in sošolkam zaupam svoje 

težave«, »rad imam, da me sošolci, sošolke in drugi ljudje opazijo«, »sošolcem in 

sošolkam povem svoje mnenje«.  
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Opazimo lahko razhajanja v samooceni učencev, saj po eni strani ocenjujejo, da  so v 

razredu sprejeti in se dobro razumejo s sošolci in sošolkami, po drugi strani pa navajajo, 

da sošolkam in sošolcem redko povedo svoje mnenje in jim redko zaupajo svoje težave. 

Sklepamo lahko, da se učenci sicer dobro počutijo v svojem razredu, da radi hodijo v 

šolo (ne občutijo strahu pred šolo), vendar pa s svojimi sošolci in sošolkami ne gojijo 

globljih odnosov (s sošolci in sošolkami se družijo, ne vzpostavljajo pa z njimi 

prijateljskih vezi). 

Rezultati kažejo, da so učenci s posebnimi potrebami vključeni v razredno sredino, 

kar pomeni, da učitelji skrbijo za socialno klimo v razredu in za vključenost učencev s 

posebnimi potrebami v razredno sredino. Učenci sprejemajo svoje vrstnike s posebnimi 

potrebami in se z njimi razumejo. Podobno v študijah, izvedenih v heterogenih razredih, 

v katere so vključeni učenci s posebnimi potrebami, ugotavljajo Frederickson in 

Furnham (1998) ter Westling Allodi (2002), ki sklepajo, da učno okolje, v katerega so 

vključeni učenci z najrazličnejšimi sposobnostmi in izkušnjami, vzpodbuja medsebojno 

sprejemanje ter razvoj prosocialnih odnosov in vrednot.  

Tudi pri tem vprašanju je bilo možno izvesti faktorsko analizo (Tabela 26). Uporabili 

smo pravokotno varimax rotacijo in izločili štiri faktorje ter jih smiselno poimenovali, da 

odražajo vsebino vseh zajetih spremenljivk.  

Prvi faktor pojasni 16,5% variance in združuje pet postavk: »v šoli se držim 

dogovorov in pravil«; »sošolcem in sošolkam zaupam svoje mnenje«; »rad imam, da me 

sošolci/sošolke in drugi opazijo«; »sošolcem in sošolkam zaupam svoje težave«; 

»pripravljen sem pomagati drugim«. Poimenovali smo ga zanesljivost in sodelovanje z 

drugimi. Največjo faktorsko utež ima spremenljivka, ki se nanaša na upoštevanje 

dogovorov in pravil. Wentzel (2003) poudarja, da biti socialno odgovoren pomeni tudi 

upoštevati pravila in ustaljene postopke za izvajanje učnih dejavnosti. Učenci, ki ta 

pravila upoštevajo, so v šoli tudi najverjetneje uspešnejši. 

Drugi faktor pojasni 14,8% variance in združuje tri postavke: »v razredu se počutim 

sprejetega«; »dobro se razumem s sošolci in sošolkami«; »občutim strah pred šolo«. 

Trditev »občutim strah pred šolo« ima negativni predznak, kar pomeni, da učenci 

ocenjujejo, da ne doživljajo strahu pred šolo. Tako lahko rečemo, da je skupni 

imenovalec postavk drugega faktorja sprejetost in dobro počutje učencev v razredu, zato 
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smo ta faktor poimenovali sprejetost v razredu. Največjo faktorsko utež ima 

spremenljivka, ki se nanaša na sprejetost v razredu. Sledita ji spremenljivki, ki se 

nanašata na razumevanje s sošolci ter občutenje strahu pred šolo.  

Odnosi z vrstniki so za otroke in mladostnike osrednjega pomena. Priljubljenost 

predstavlja eno ključnih tem, okoli katere organizirajo svoja dejanja. Nekaterim učencem 

je šola zaradi dobrih vrstniških odnosov prijetna izkušnja ter obratno, je neprijetna 

izkušnja za tiste, ki imajo težave v vrstniških odnosih (Košir, 2013). Naloga strokovnega 

delavca v modelu inkluzivne šole je tudi uresničevanje in sprotno vrednotenje 

učinkovitosti prilagoditev kurikula in učnega okolja na počutje učenca ter na njegov 

napredek, povečanje zaupanja in samospoštovanja, zmanjšanje strahu in stresa, učenje 

odgovornosti ter socialnih spretnosti (Magajna idr., 2008a; Viola, 2008). 

 

Tabela 26: Faktorska matrika (varimax rotirana) za spremenljivke, ki opredeljujejo učenčevo 

oceno sebe in svojih ravnanj 

 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 3 4 

v šoli se držim dogovorov in pravil ,693    

sošolcem in sošolkam povem svoje mnenje ,637    

rad imam, da me sošolci/sošolke in drugi opazijo ,573    

sošolcem in sošolkam zaupam svoje težave ,538    

pripravljen sem pomagati drugim ,520  ,464  

v razredu se počutim sprejetega  ,771   

dobro se razumem s sošolci in sošolkami  ,741   

občutim strah pred šolo  -,696   

vem, kaj bi v življenju rad počel   ,756  

verjamem, da bom zmogel   ,689  

rad spoznavam nove ljudi   ,499  

učitelji razumejo moje težave    ,875 

vem, kaj učitelji od nas učencev pričakujejo    ,627 

Lastnosti faktorjev 1 2 3 4 

λ 2,148 1,923 1,912 1,391 

% 16,526 14,796 14,705 10,702 

F% 16,526 31,322 46,026 56,729 
 
Legenda: λ – lastna vrednost faktorja; % - odstotek pojasnjene variance; F% - kumulativni odstotek 
pojasnjene variance 
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Tretji faktor pojasni 14,7% variance. Združuje tri postavke: »vem, kaj bi v življenju 

rad počel«; »verjamem, da bom zmogel«; »rad spoznavam nove ljudi«. Poimenovali 

smo ga zaupanje vase.  

Zaupanje vase povezujemo z dobro samopodobo. Božič (2002) pravi, da se 

samopodoba nanaša na posameznikovo zavedanje lastnih značilnosti in se oblikuje na 

podlagi tega, kako ga sprejemajo, doživljajo in ocenjujejo v njegovem ožjem socialnem 

okolju. Avtorica poudarja, da učenci z učnimi težavami sebe pogosto ocenjujejo 

negativno, so bolj nezadovoljni s seboj in pričakujejo nižje dosežke. Naša raziskava 

potrjuje ravno nasprotno. Učenci s posebnimi potrebami verjamejo in zaupajo vase, da 

bodo zmogli, ter so odprti do drugih ljudi, kar ne kaže na zadržanost v socialnih stikih, 

kot se je to pokazalo v raziskavah Kavale in Forness (1996), Tur-Kaspa, Margalit, Most 

(1999) in Prah (2011). 

Četrti faktor pojasni 10,7% variance in združuje dve postavki: »učitelji razumejo moje 

težave«; »vem, kaj učitelji od nas učencev pričakujejo«. Poimenovali smo ga dober 

odnos z učitelji.  

Odnos učiteljev do učencev je izjemnega pomena, saj je učitelj vsakodnevno v vlogi 

pomembne odrasle figure v življenju učencev. Ryan in Patrick (2001) poudarjata, da je 

učitelj tisti, ki soustvarja socialno okolje v razredu z oblikovanjem norm in pravil za 

socialno vedenje učencev ter s posredovanjem eksplicitnih sporočil o interakcijah 

učencev z njihovimi sošolci. Howes in Hamilton (1992) pravita, da učitelj učencem 

zagotavlja varno podlago, iz katere lahko raziskujejo svojo okolico, kar spodbuja 

uspešno prilagojenost učencev na šolsko okolje. Četrti faktor, v katerem ima največjo 

utež spremenljivka »učitelji razumejo moje težave«, sledi pa ji spremenljivka »vem, kaj 

učitelji od nas učencev pričakujejo«, kaže na dober odnos med učitelji in učenci, v 

katerem učitelji razumejo učence in njihove težave ter z njimi vzpostavljajo jasen dialog, 

zaradi česar učenci vedo, kakšna je njihova naloga in kaj učitelji od njih pričakujejo.   
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Kako starši doživljajo svojega otroka? 

 

Tabela 27: Odgovori na vprašanje »Kako vi kot starš doživljate svojega otroka?«, opisna 

statistika in enovzorčni t-test (primerjalna vrednost je 3, tj. »zmerno«)  

 

Odgovori  nič malo  zmerno  zelo  N M SD t 2P 

prijazen do drugih f 2 10 78 130 220 3,53 ,630 12,420 ,000 

 % 0,9 4,5 35,5 59,1      

vesel f 2 13 85 120 220 3,47 ,651 10,669 ,000 

 % 0,9 5,9 38,6 54,5      

sposoben f 0 15 126 77 218 3,28 ,585 7,173 ,000 

 % 0,0 6,9 57,8 35,3      

ustvarjalen f 2 35 94 87 218 3,22 ,742 4,382 ,000 

 % 0,9 16,1 43,1 39,9      

komunikativen f 4 38 94 83 219 3,17 ,774 3,228 ,001 

 % 1,8 17,4 42,9 37,9      

delaven f 2 46 106 67 221 3,08 ,738 1,550 ,122 

 % 0,9 20,8 48,0 30,3      

aktiven, dinamičen f 2 47 103 66 218 3,07 ,744 1,366 ,173 

 % 0,9 21,6 47,2 30,3      

pogumen f 4 43 108 65 220 3,06 ,750 1,259 ,209 

 % 1,8 19,5 49,1 29,5      

pozoren f 0 54 109 55 218 3,00 ,709 ,096 ,924 

 % 0,0 24,8 50,0 25,2      

skrben f 6 44 111 57 218 3,00 ,759 ,089 ,929 

 % 2,8 20,2 50,9 26,1      

samostojen f 5 45 107 61 218 3,03 ,762 ,534 ,594 

 % 2,3 20,6 49,1 28,0      

poslušen f 3 43 134 38 218 2,95 ,653 -1,141 ,255 

 % 1,4 19,7 61,5 17,4      

inovativen f 4 50 121 43 218 2,93 ,705 -1,440 ,151 

 % 1,8 22,9 55,5 19,7      

odgovoren f 6 54 113 46 219 2,91 ,749 -1,805 ,072 

 % 2,7 24,7 51,6 21,0      

vztrajen f 8 84 86 40 218 2,72 ,802 -5,069 ,000 

 % 3,7 38,5 39,4 18,3      

motiviran za učenje f 15 99 78 27 219 2,53 ,797 -8,648 ,000 

 % 6,8 45,2 35,6 12,3      

samozavesten f 7 54 105 53 219 2,93 ,784 -1,293 ,197 

 % 3,2 24,7 47,9 24,2      

umirjen f 11 43 112 53 219 2,95 ,799 -1,014 ,312 
 % 5,0 19,6 51,1 24,2      
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; najnižja stopnja odgovora = 1 (nič); najvišja 
stopnja odgovora = 4 (zelo); N – število; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; t – 
vrednost t preizkusa; 2P – stopnja statistične pomembnosti 
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Iz odgovorov staršev je razvidno, da večina staršev svoje otroke doživlja kot 

zelo prijazne do drugih (59,1%) in zelo vesele (54,5%); kot zmerno poslušne (61,5%), 

sposobne (57,8%), inovativne (55,5%), odgovorne (51,6%), umirjene (51,1%), skrbne 

(50,9%), pozorne (50%), samostojne (49,1%), pogumne (49,1%), delovne (48%), 

samozavestne (47,9%), aktivne in dinamične (47,2%), ustvarjalne (43,1%), 

komunikativne (42,9%),  ter kot zmerno (39,4%) do malo (38,5%) vztrajne in malo 

motivirane za učenje (45,2%). 

Enovzorčni t-test kaže statistično pomembna odstopanja od primerjalne vrednosti 

pri spremenljivkah »prijazen do drugih«, »vesel«, »sposoben«, »ustvarjalen«, 

»komunikativen«, pri katerih starši doživljajo svojega otroka kot zelo prijaznega (M=3,53, 

SD=,630), veselega (M=3,47, SD=,651), sposobnega (M=3,28, SD=,585) in 

ustvarjalnega (M=3,22, SD=,742). Statistično pomembno odstopanje se kaže tudi pri 

spremenljivkah »motiviran za učenje« in »vztrajen«, pri katerih pa starši doživljajo 

svojega otroka kot manj vztrajnega (M=2,72, SD=,802) in tudi manj motiviranega za 

učenje (M=2,53, SD=,797).  

Na vprašanju smo izvedli faktorsko analizo, pri čemer smo uporabili pravokotno 

(varimax) rotacijo in izločili štiri faktorje. Faktorje smo glede na vsebino postavk smiselno 

poimenovali. Tabela 28 prikazuje faktorsko matriko za spremenljivke, ki opisujejo 

starševo doživljanje njihovega otroka. 

Prvi faktor pojasni 21,6% variance in vsebuje osem postavk: »skrben«, 

»odgovoren«, »vztrajen«, »motiviran za učenje«, »delaven«, »pozoren«, »poslušen«, 

»samostojen«. Poimenovali smo ga odgovoren. 

Drugi faktor pojasni 16,6% variance. Vsebuje štiri postavke: »pogumen«, 

»komunikativen«, »samozavesten«, »aktiven/dinamičen«. Poimenovali smo ga 

ekstrovertiran. 

Tretji faktor pojasni 10,8% variance in vsebuje tri postavke: »ustvarjalen«, 

»inovativen«, »sposoben«. Poimenovali smo ga ustvarjalen. 

Četrti faktor pojasni 9,7% variance in vsebuje tri postavke: »prijazen do drugih«, 

»vesel«, »umirjen«. Poimenovali smo ga prijeten. 

 
 
  



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

150 

 

 

Tabela 28: Faktorska matrika (varimax rotirana) za spremenljivke, ki opredeljujejo starševo 

doživljanje svojega otroka  

 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 3 4 

skrben ,832    

odgovoren ,799    

vztrajen ,701    

motiviran za učenje ,699    

delaven ,699    

pozoren ,599    

poslušen ,505    

samostojen ,494 ,408   

pogumen  ,835   

komunikativen  ,767   

samozavesten  ,756   

aktiven, dinamičen  ,694   

ustvarjalen   ,783  

inovativen   ,767  

sposoben   ,578  

prijazen do drugih    ,780 

vesel    ,694 

umirjen    ,631 

Lastnosti faktorjev 1 2 3 4 

λ 3,886 2,985 1,938 1,741 

% 21,589 16,582 10,769 9,674 

F% 21,589 38,171 48,941 58,615 
 

Legenda: λ – lastna vrednost faktorja; % - odstotek pojasnjene variance; F% - kumulativni odstotek 
pojasnjene variance 

 

 

Strategije spoprijemanja učencev z različnimi situacijami 

Strategije, s katerimi se učenci s posebnimi potrebami spoprijemajo z različnimi 

neugodnimi situacijami v razredu, lahko razberemo iz naslednjih odgovorov otrok, 

prikazanih v Tabeli 29.  
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Tabela 29: Odgovori na vprašanje »Pomisli prosim, kako navadno reagiraš v naštetih 

situacijah?« ter test razlik v strukturi odgovorov 

 

Spremenljivka Odgovor f % χ
2
 P 

kadar moraš oditi na učno pomoč 
izven razreda, medtem ko drugi 
delajo v razredu 

sem žalosten 30 12,2   

umaknem se vase 15 6,1   

sem jezen 24 9,8 191,114 ,000 

mi je vseeno 134 54,5   

nimam izkušenj 43 17,5   

ko si učno neuspešen 

sem žalosten 81 32,9   

umaknem se vase 26 10,6   

sem jezen 80 32,5 68,268 ,000 

mi je vseeno 23 9,3   

nimam izkušenj 36 14,6   

kadar te sošolci žalijo ali se 
norčujejo iz tebe 

sem žalosten 79 32,1   

umaknem se vase 18 7,3   

sem jezen 63 25,6 49,122 ,000 

mi je vseeno 31 12,6   

nimam izkušenj 55 22,4   

kadar si najpočasnejši v razredu 

sem žalosten 43 17,5   

umaknem se vase 23 9,3   

sem jezen 39 15,9 41,642 ,000 

mi je vseeno 58 23,6   

nimam izkušenj 83 33,7   

ko te učitelj zaradi tvojih težav 
izpostavi pred razredom 

sem žalosten 60 24,4   

umaknem se vase 20 8,1   

sem jezen 72 29,3 36,317 ,000 

mi je vseeno 35 14,2   

nimam izkušenj 59 24,0   

ko te učitelj kritizira 

sem žalosten 59 24,0   

umaknem se vase 25 10,2   

sem jezen 78 31,7 32,984 ,000 

mi je vseeno 40 16,3   

nimam izkušenj 44 17,9   

kadar ne razumeš, o čem teče 
beseda, medtem ko drugi to vedo 
in razumejo 

sem žalosten 38 15,4   

umaknem se vase 34 13,8   

sem jezen 42 17,1 26,642 ,000 

mi je vseeno 53 21,5   

nimam izkušenj 79 32,1   

kadar te sošolci ne izberejo v 
skupino 

sem žalosten 61 24,8   

umaknem se vase 24 9,8   

sem jezen 38 15,4 24,447 ,000 

mi je vseeno 62 25,2   

nimam izkušenj 61 24,8   
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Tabela 29 (nadaljevanje): Odgovori na vprašanje »Pomisli prosim, kako navadno reagiraš v 

naštetih situacijah?« ter test razlik v strukturi odgovorov 

 

Spremenljivka Odgovor f % χ
2
 P 

ko ne razumeš učne snovi 

sem žalosten 54 22,0   

umaknem se vase 39 15,9   

sem jezen 65 26,5 9,102 ,059 

mi je vseeno 45 18,4   

nimam izkušenj 42 17,1   

ko ne zmoreš slediti pouku 

sem žalosten 52 21,1   

umaknem se vase 36 14,6   

sem jezen 47 19,1 6,236 ,182 

mi je vseeno 51 20,7   

nimam izkušenj 60 24,4   
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; najnižja stopnja odgovora = 1 (sem žalosten); 
najvišja stopnja odgovora = 5 (nimam izkušenj); χ

2
 – vrednost χ

2
preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Na učni neuspeh, kritike učitelja ali izpostavljanje pred razredom večina 

učencev reagira z žalostjo in jezo. Prav takšne reakcije se v njih sprožajo tudi, 

kadar jih sošolci žalijo ali se norčujejo iz njih. Podobno navajajo, da so žalostni ali 

da jim je vseeno, kadar jih sošolci ne izberejo v skupino. Pri omenjenih 

spremenljivkah so razlike v strukturi odgovorov statistično pomembne. Žalost in jeza se 

pojavljata tudi, ko ne razumejo učne snovi ali ne zmorejo slediti pouku, vendar razlike v 

strukturi odgovorov pri slednjih dveh spremenljivkah niso statistično pomembne. 

Odgovori kažejo, da imajo učenci manj izkušenj s situacijami, ko so najpočasnejši v 

razredu in ko ne razumejo, o čem teče beseda, medtem ko drugi to vedo in razumejo. 

Kadar zapustijo razred, ker imajo učno pomoč izven razreda, to v večini primerov pri njih 

ne sproži čustveno obarvanih reakcij, temveč navajajo, da jim je vseeno. To lahko 

pomeni, da so se že povsem navadili, da odhajajo iz razreda. Tudi pri slednjih treh 

spremenljivkah so razlike v strukturi odgovorov statistično pomembne.  

Glede na to, da je žalost najpogostejša reakcija učencev na neugodne situacije v 

razredu, menimo, da je treba učitelje ozavestiti o čustvenih komponentah odzivanja 

učencev na učiteljeve kritike, učni neuspeh in socialno izključevanje, z namenom, da bi 

bili bolj pozorni na učenčevo čustveno stanje in bi se temu primerno tudi odzvali 
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(vzpodbujali socialne odnose, pohvalili učenca za to, kar naredi dobro, kritizirali 

učenčevo vedenje in ne učenca idr.). 

 

Tabela 30: Odgovori na trditev »V šoli je zame najbolj pomembno:«, opisna statistika in 

enovzorčni t-test (primerjalna vrednost je 2, tj. »pomembno«) 

 

Odgovori  ni  

pomembno 

 

pomembno 

zelo 

pomembno  

N M SD t 2P 

da imam prijatelje f 14 79 153 246 2,57 ,601 14,749 ,000 

 % 5,7 32,1 62,2      

da se česa novega f 7 94 145 246 2,56 ,552 15,947 ,000 

naučim % 2,8 38,2 58,9      

da dobim dobre  f 11 86 149 246 2,56 ,581 15,155 ,000 

ocene % 4,5 35,0 60,6      

da se družim s  f 21 87 138 246 2,48 ,650 11,485 ,000 

sošolci/sošolkami % 8,5 35,4 56,1      

da so učitelji prijazni  f 16 116 114 246 2,40 ,609 10,255 ,000 

in razumevajoči % 6,5 47,2 46,3      

da me imajo  f 31 90 125 246 2,38 ,700 8,561 ,000 

sošolci/sošolke radi % 12,6 36,6 50,8      

da koristno preživim  f 23 117 106 246 2,34 ,642 8,242 ,000 

čas % 9,3 47,6 43,1      

da me učitelji  f 47 108 91 246 2,18 ,729 3,849 ,000 

pohvalijo % 19,1 43,9 37,0      

 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; najnižja stopnja odgovora = 1 (ni pomembno); 
najvišja stopnja odgovora = 3 (zelo pomembno); N – število; M – aritmetična sredina; SD – 
standardni odklon; t – vrednost t preizkusa; 2P – stopnja statistične pomembnosti  

 

Na podlagi srednjih vrednosti lahko rečemo, da je za učence v šoli najbolj 

pomembno, da imajo prijatelje (M=2,57, SD=,601), da dobijo dobre ocene (M=2,56, 

SD=,581), da se česa novega naučijo (M=2,56, SD=,552) ter da se družijo s 

sošolkami in sošolci (M=2,48, SD=,650). Enovzorčni t-test kaže na statistično 

pomembna odstopanja od primerjalne vrednosti pri vseh spremenljivkah, pri čemer 

učenci ocenjujejo, da je za njih v šoli najbolj pomembno, da se česa novega naučijo, da 

dobijo dobre ocene, da imajo prijatelje ter da se družijo s sošolci in sošolkami. Kot zelo 
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pomembno navajajo tudi to, da so učitelji prijazni in razumevajoči, da jih učitelji 

pohvalijo, da jih imajo sošolci in sošolke radi ter da koristno preživijo čas. Za učence so 

najpomembnejši dejavniki v šoli torej učna uspešnost (znanje in dobre ocene) ter 

socialni odnosi. 

Na vprašanju smo izvedli tudi faktorsko analizo, pri čemer smo uporabili pravokotno 

varimax rotacijo in izločili dva faktorja, ki smo ju smiselno poimenovali glede na vsebino 

postavk.   

 

Tabela 31: Faktorska matrika (varimax rotirana) za spremenljivke, ki ponazarjajo učenčeve 

opredelitve tega, kar je zanj v šoli najbolj pomembno  

 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 

da me imajo sošolci/sošolke radi ,885  

da se družim s sošolci/sošolkami ,866  

da imam prijatelje ,860  

da dobim dobre ocene  ,783 

da so učitelji prijazni in razumevajoči  ,751 

da se česa novega naučim  ,692 

da me učitelji pohvalijo  ,640 

da koristno preživim čas  ,616 

Lastnosti faktorjev 1 2 

λ 2,605 2,588 

% 32,563 32,353 

F% 32,563 64,917 
 

Legenda: λ – lastna vrednost faktorja; % - odstotek pojasnjene variance; F% - kumulativni odstotek 
pojasnjene variance 

 

Prvi faktor pojasni 32,6% variance in vsebuje tri postavke: »da me imajo 

sošolci/sošolke radi«, »da se družim s sošolci/sošolkami«, »da imam prijatelje«. 

Poimenovali smo ga imeti prijatelje med sošolci.  

Največjo faktorsko utež ima spremenljivka, ki govori o tem, da je učencem najbolj 

pomembno, da jih imajo sošolci in sošolke radi. Ta spremenljivka pojasnjuje, da imajo 

prijateljski odnosi v šolskem življenju učencev s posebnimi potrebami zelo pomembno 

vlogo. V raziskavi na osnovni šoli Berg (Nes Mordal in Strømstad, 1998, v Lesar, 2009a) 
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so tako učenci s posebnimi potrebami kot drugi učenci izrazili stališče, da v šoli vedno ali 

skoraj vedno uživajo in da imajo radi svoje sošolce. Zelo malo je bilo takšnih učencev, ki 

so se kdaj pa kdaj počutili izolirani. 

Drugi faktor pojasni 32,3% variance in vsebuje pet postavk: »da dobim dobre 

ocene«, »da so učitelji prijazni in razumevajoči«, »da se česa novega naučim«, »da me 

učitelji pohvalijo«, »da koristno preživim čas«. Poimenovali smo ga učna uspešnost in 

dobri učitelji.  

Wentzel (1993) pri starejših osnovnošolcih ugotavlja, da se učiteljeva naklonjenost do 

učencev pozitivno povezuje z učnimi dosežki učencev. Nadalje Skinner in Belmont 

(1993) ugotavljata, da imajo učenci s pozitivnejšimi odnosi z učitelji tudi pozitivnejša 

stališča do šole. Ryan in Patrick (2001) sta v longitudinalni študiji, izvedeni na vzorcu 

zgodnjih mladostnikov, opredelili tri ključne dimenzije, ki vodijo v pozitivne spremembe v 

motivaciji in zavzetosti učencev, kar je povezano z veseljem za šolsko delo in učenje ter 

željo po uspehu. Te dimenzije so: učiteljeva opora, spodbujanje interakcij med učenci ter 

spodbujanje vzajemnega spoštovanja. Torej lahko sklepamo, da gre za prepletenost 

obeh spremenljivk drugega faktorja: dobri učitelji vzpodbujajo motivacijo za učenje in 

učno uspešnost pri učencih. 

 
 

6.1.3  MNENJA UČENCEV O TEM, KAKO JIH DOŽIVLJAJO UČITELJI IN KAKO 

STROKOVNJAKI ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 

 

Srednje vrednosti (Tabela 32) kažejo, da je mnenje učencev o tem, kako jih 

vidijo učitelji, najvišje pri spremenljivkah: »prijazen do drugih« (M=3,38, SD=,764), 

»vesel« (M=3,30, SD=,785), »ustvarjalen« (M=3,12, SD=,799) in »sposoben« 

(M=3,12, SD=,727). Enovzorčni t-test kaže statistično pomembna odstopanja od 

primerjalne vrednosti, ki je 3, tj. odgovor »zmerno«, v spremenljivkah: »prijazen do 

drugih«, »vesel«, »sposoben in ustvarjalen«. Učenci menijo, da jih učitelji večinoma 

doživljajo kot zelo prijazne, vesele, sposobne in ustvarjalne.  
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Tabela 32: Odgovori na vprašanje »Kako misliš, da vidijo tebe ter tvoje vedenje učitelji v 

razredu?«, opisna statistika in enovzorčni t-test (primerjalna vrednost = 3, tj. 

»zmerno«) 

 

Odgovori  nič malo  zmerno  zelo  N M SD t 2P 

prijazen do drugih f 4 31 81 132 248 3,38 ,764 7,731 ,000 

 % 1,6 12,5 32,7 53,2      

vesel f 7 29 94 118 248 3,30 ,785 6,065 ,000 

 % 2,8 11,7 37,9 47,6      

sposoben f 3 43 123 79 248 3,12 ,727 2,622 ,009 

 % 1,2 17,3 49,6 31,9      

ustvarjalen f 7 45 108 88 248 3,12 ,799 2,305 ,022 

 % 2,8 18,1 43,5 35,5      

poslušen f 3 46 133 66 248 3,06 ,706 1,259 ,209 

 % 1,2 18,5 53,6 26,6      

pogumen f 8 53 102 85 248 3,06 ,827 1,228 ,220 

 % 3,2 21,4 41,1 34,3      

aktiven, dinamičen f 7 57 101 83 248 3,05 ,823 ,926 ,356 

 % 2,8 23,0 40,7 33,5      

samozavesten f 11 48 110 79 248 3,04 ,831 ,688 ,492 

 % 4,4 19,4 44,4 31,9      

skrben f 11 51 107 79 248 3,02 ,839 ,454 ,650 

 % 4,4 20,6 43,1 31,9      

umirjen f 13 55 94 86 248 3,02 ,884 ,359 ,720 

 % 5,2 22,2 37,9 34,7      

delaven f 7 57 114 70 248 3,00 ,792 -,080 ,936 

 % 2,8 23,0 46,0 28,2      

pozoren f 5 60 119 64 248 2,98 ,763 -,499 ,618 

 % 2,0 24,2 48,0 25,8      

vztrajen f 9 69 95 75 248 2,95 ,852 -,894 ,372 

 % 3,6 27,8 38,3 30,2      

odgovoren f 8 63 112 65 248 2,94 ,803 -1,107 ,269 

 % 3,2 25,4 45,2 26,2      

samostojen f 7 65 115 61 248 2,93 ,786 -1,454 ,147 

 % 2,8 26,2 46,4 24,6      

komunikativen f 15 63 106 64 248 2,88 ,862 -2,136 ,034 

 % 6,0 25,4 42,7 25,8      

inovativen f 16 91 92 49 248 2,70 ,858 -5,475 ,000 

 % 6,5 36,7 37,1 19,8      

motiviran za učenje f 21 104 89 34 248 2,55 ,833 -8,537 ,000 

 % 8,5 41,9 35,9 13,7      
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; najnižja stopnja odgovora = 1 (nič); najvišja 
stopnja odgovora = 4 (zelo); N – število; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; N – 
število; t – vrednost t preizkusa; 2P – stopnja statistične pomembnosti  
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Statistično pomembna odstopanja od primerjalne vrednosti v negativni smeri se 

kažejo tudi pri spremenljivkah »motiviran za učenje«, »inovativen« in »komunikativen«, 

pri katerih učenci menijo, da jih učitelji doživljajo kot malo motivirane, inovativne in 

komunikativne. 

Izvedli smo faktorsko analizo vprašanja, pri tem uporabili pravokotno varimax 

rotacijo, izločili štiri faktorje ter jih vsebinsko poimenovali glede na vsebino posameznih 

postavk, ki opredeljujejo mnenja učencev o tem, kako jih doživljajo učitelji v razredu. 

 

Tabela 33: Faktorska matrika (varimax rotirana) za spremenljivke, ki opredeljujejo mnenja 

učencev o tem, kako jih doživljajo učitelji v razredu 

 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 3 4 

delaven ,752    

odgovoren ,737    

skrben ,732    

vztrajen ,709    

motiviran za učenje ,605    

sposoben ,491    

komunikativen  ,768   

aktiven, dinamičen  ,743   

pogumen  ,726   

samozavesten  ,703   

vesel  ,540  ,485 

inovativen   ,736  

ustvarjalen   ,685  

pozoren ,414  ,555  

samostojen   ,480  

umirjen    ,803 

prijazen do drugih    ,648 

poslušen    ,577 

Lastnosti faktorjev 1 2 3 4 

λ 3,418 2,990 2,122 2,084 

% 18,991 16,611 11,789 11,580 

F% 18,991 35,602 47,391 58,971 
 

Legenda: λ – lastna vrednost faktorja; % - odstotek pojasnjene variance; F% - kumulativni odstotek 
pojasnjene variance 
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Prvi faktor pojasni 18,9% variance in vsebuje šest postavk: »delaven«, 

»odgovoren«, »skrben«, »vztrajen«, »motiviran za učenje«, »sposoben«. Poimenovali 

smo ga delaven.  

Drugi faktor pojasni 16,6% variance in vsebuje pet postavk: »komunikativen«, 

»aktiven/dinamičen«, »pogumen«, »samozavesten«, »vesel«. Poimenovali smo ga 

ekstrovertiran.  

Tretji faktor pojasni 11,8% variance in vsebuje štiri postavke: »inovativen«, 

»ustvarjalen«, »pozoren«, »samostojen«. Poimenovali smo ga inovativen.  

Četrti faktor pojasni 11,6% variance in vsebuje tri postavke: »umirjen«, »prijazen do 

drugih«, »poslušen«. Poimenovali smo ga umirjen.  

 

Tabela 34: Test razlik v odgovorih med učenci (»Kako misliš, da vidijo tebe in tvoje vedenje 

učitelji v razredu?«) in starši (»Kako vi kot starš doživljate svojega otroka?«) 

 

 

Spremenljivka 

Test homogenosti 

varianc 

Test razlik med 

aritmetičnimi sredinami 

F P t 2P 

delaven ,051 ,821 -1,141 ,254 

odgovoren 1,185 ,277 ,483 ,629 

skrben 3,826 ,051 ,263 ,793 

vztrajen ,100 ,752 2,947 ,003 

motiviran za učenje ,603 ,438 ,187 ,852 

samostojen 1,098 ,295 -1,392 ,165 

pozoren 1,081 ,299 -,420 ,675 

sposoben 2,245 ,135 -2,650 ,008 

poslušen 2,603 ,107 1,689 ,092 

ustvarjalen ,010 ,919 -1,439 ,151 

inovativen 29,491 ,000 -3,168 ,002 

prijazen do drugih 11,765 ,001 -2,362 ,019 

vesel 6,157 ,013 -2,495 ,013 

umirjen 4,683 ,031 ,962 ,336 

aktiven, dinamičen 2,451 ,118 -,279 ,780 

pogumen 3,424 ,065 ,012 ,990 

komunikativen 1,027 ,311 -3,750 ,000 

samozavesten ,383 ,536 1,396 ,163 
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Razlike v odgovorih pri spremenljivkah »vztrajen«, »sposoben«, »inovativen«, 

»prijazen do drugih«, »vesel« in »komunikativen« so statistično pomembne. 

Statistično pomembno več učencev meni, da jih učitelji doživljajo kot zelo vztrajne in 

umirjene, medtem ko starši svoje otroke ocenjujejo pretežno kot zmerno ali manj 

vztrajne ter umirjene. Podobno statistično pomembno več učencev meni, da jih učitelji 

doživljajo kot zmerno sposobne, prijazne do drugih in vesele ter malo do zmerno 

inovativne in komunikativne. Starši svoje otroke ocenjujejo kot bolj inovativne ter bolj 

prijazne do drugih, vesele, komunikativne in sposobne. 
 

Tabela 35: Odgovori na vprašanje »Kako misliš, da te doživljajo tisti, ki ti nudijo učno/dodatno 

strokovno pomoč?«, opisna statistika in enovzorčni t-test (primerjalna vrednost = 3, tj. 

»zmerno«) 

 

Odgovori  nič malo  zmerno  zelo  N M SD t 2P 

prijazen do drugih f 4 26 93 124 247 3,36 ,736 7,782 ,000 

 % 1,6 10,5 37,7 50,2      

vesel f 5 28 91 123 247 3,34 ,759 7,125 ,000 

 % 2,0 11,3 36,8 49,8      

sposoben f 4 45 111 87 247 3,14 ,763 2,834 ,005 

 % 1,6 18,2 44,9 35,2      

delaven f 3 49 112 83 247 3,11 ,757 2,355 ,019 

 % 1,2 19,8 45,3 33,6      

ustvarjalen f 5 56 90 96 247 3,12 ,827 2,307 ,022 

 % 2,0 22,7 36,4 38,9      

skrben f 9 44 107 87 247 3,10 ,818 1,945 ,053 

 % 3,6 17,8 43,3 35,2      

pogumen f 5 58 93 91 247 3,09 ,824 1,777 ,077 

 % 2,0 23,5 37,7 36,8      

poslušen f 7 47 110 83 247 3,09 ,796 1,758 ,080 

 % 2,8 19,0 44,5 33,6      

vztrajen f 7 51 106 83 247 3,07 ,808 1,417 ,158 

 % 2,8 20,6 42,9 33,6      

odgovoren f 5 55 107 80 247 3,06 ,791 1,206 ,229 

 % 2,0 22,3 43,3 32,4      

umirjen f 12 49 101 85 247 3,05 ,859 ,889 ,375 

 % 4,9 19,8 40,9 34,4      
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Tabela 35 (nadaljevanje): Odgovori na vprašanje »Kako misliš, da te doživljajo tisti, ki ti nudijo 

učno/dodatno strokovno pomoč?«, opisna statistika in enovzorčni t-test (primerjalna 

vrednost = 3, tj. »zmerno«) 

 

Odgovori  nič malo  zmerno  zelo  N M SD t 2P 

samozavesten f 13 51 98 85 247 3,03 ,874 ,583 ,561 

 % 5,3 20,6 39,7 34,4      

aktiven, dinamičen f 12 53 100 82 247 3,02 ,862 ,369 ,712 

 % 4,9 21,5 40,5 33,2      

samostojen f 10 55 107 75 247 3,00 ,831 ,000 1,000 

 % 4,0 22,3 43,3 30,4      

komunikativen f 8 61 104 74 247 2,99 ,824 -,232 ,817 

 % 3,2 24,7 42,1 30,0      

pozoren f 9 56 112 70 247 2,98 ,811 -,314 ,754 

 % 3,6 22,7 45,3 28,3      

inovativen f 10 85 92 60 247 2,82 ,848 -3,377 ,001 

 % 4,0 34,4 37,2 24,3      

motiviran za  f 19 81 87 60 247 2,76 ,908 -4,134 ,000 

učenje % 7,7 32,8 35,2 24,3      

 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; najnižja stopnja odgovora = 1 (nič); najvišja 
stopnja odgovora = 4 (zelo); N – število; M – aritmetična sredina; SD – standardni odklon; N – 
število; t – vrednost t preizkusa; 2P – stopnja statistične pomembnosti  

 

Srednje vrednosti kažejo, da je mnenje učencev o tem, kako jih vidijo tisti, ki jim 

nudijo dodatno učno pomoč, najvišje pri spremenljivkah: »prijazen do drugih« 

(M=3,36, SD=,736), »vesel« (M=3,34, SD=,756), »sposoben« (M=3,14, SD=,763)  in 

»ustvarjalen« (M=3,12, SD=,827). Enovzorčni t-test kaže na statistično pomembna 

odstopanja od primerjalne vrednosti v spremenljivkah »prijazen do drugih«, »vesel«, 

»sposoben«, »delaven« in »ustvarjalen«, pri katerih učenci ocenjujejo, da jih 

strokovnjaki za dodatno strokovno pomoč doživljajo kot zelo prijazne do drugih, vesele, 

sposobne, delovne in ustvarjalne. Statistično pomembna odstopanja v negativno smer 

pa se kažejo pri spremenljivkah »motiviran za učenje« in »inovativen«. Učenci 

ocenjujejo, da jih strokovnjaki za dodatno strokovno pomoč doživljajo kot malo 

motivirane in tudi malo inovativne.   
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Tudi na tem vprašanju smo izvedli faktorsko analizo, uporabili pravokotno varimax 

rotacijo in izločili štiri faktorje, ki smo jih vsebinsko poimenovali glede na vsebino 

posameznih postavk, ki opredeljujejo mnenja učencev o tem, kako jih doživljajo 

strokovnjaki za dodatno strokovno pomoč. 

 

Tabela 36: Faktorska matrika (varimax rotirana) za spremenljivke, ki opredeljujejo mnenja 

učencev o tem, kako jih doživljajo strokovnjaki za dodatno strokovno pomoč 

 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 3 4 

skrben ,759    

delaven ,732    

motiviran za učenje ,726    

odgovoren ,726    

vztrajen ,560  ,460  

prijazen do drugih  ,745   

umirjen  ,659   

vesel  ,605  ,435 

poslušen  ,601 ,448  

sposoben  ,505 ,421  

inovativen   ,723  

ustvarjalen   ,647  

samostojen   ,628  

pozoren ,453  ,472  

pogumen    ,781 

samozavesten    ,741 

komunikativen    ,686 

aktiven, dinamičen    ,571 

Lastnosti faktorjev 1 2 3 4 

λ 3,555 2,739 2,739 2,728 

% 19,752 15,218 15,216 15,153 

F% 19,752 34,970 50,186 65,339 
 

Legenda: λ – lastna vrednost faktorja; % - odstotek pojasnjene variance; F% - kumulativni odstotek 
pojasnjene variance 

 

Prvi faktor pojasni 19,7% variance in vsebuje pet postavk: »skrben«, »delaven«, 

»motiviran za učenje«, »odgovoren«, »vztrajen«. Poimenovali smo ga skrben in 

delaven. 
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Drugi faktor pojasni 15,2% variance in vsebuje pet postavk: »prijazen do drugih«, 

»umirjen«, »vesel«, »poslušen«, »sposoben«. Poimenovali smo ga prijazen. 

Tretji faktor pojasni 15,2% variance, vsebuje pa štiri postavke: »inovativen«, 

»ustvarjalen«, »samostojen«, »pozoren«. Poimenovali smo ga inovativen. 

Četrti faktor pojasni 15,1% variance in vsebuje štiri postavke: »pogumen«, 

»samozavesten«, »komunikativen«, »aktiven/dinamičen«. Poimenovali smo ga 

samozavesten. 

 
Tabela 37: Test razlik v odgovorih med učenci (»Kako misliš, da te doživljajo tisti, ki ti nudijo 

učno/dodatno strokovno pomoč?«) in starši (»Kako vi kot starš doživljate svojega 

otroka?«) 

 

 

Spremenljivka 

Test homogenosti 

varianc 

Test razlik med 

aritmetičnimi sredinami 

F P t 2P 

delaven ,687 ,408 ,526 ,599 

odgovoren 1,419 ,234 2,123 ,034 

skrben 5,176 ,023 1,321 ,187 

vztrajen 2,024 ,155 4,652 ,000 

motiviran za učenje 3,558 ,060 2,850 ,005 

samostojen 1,521 ,218 -,371 ,711 

pozoren 3,228 ,073 -,292 ,770 

sposoben 7,871 ,005 -2,341 ,020 

poslušen 15,650 ,000 2,075 ,039 

ustvarjalen 2,226 ,136 -1,348 ,178 

inovativen 22,705 ,000 -1,573 ,116 

prijazen do drugih 6,739 ,010 -2,577 ,010 

vesel 5,242 ,022 -1,901 ,058 

umirjen 2,901 ,089 1,340 ,181 

aktiven, dinamičen 3,122 ,078 -,646 ,519 

pogumen 6,362 ,012 ,405 ,686 

komunikativen ,081 ,776 -2,436 ,015 

samozavesten 2,701 ,101 1,305 ,192 

 

Test razlik med aritmetičnimi sredinami kaže, da so razlike v odgovorih pri 

spremenljivkah »odgovoren«, »vztrajen«, »motiviran za učenje«, »sposoben«, 

»poslušen«, »prijazen do drugih«, »komunikativen« statistično pomembne. Učenci 
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ocenjujejo, da jih strokovni delavci, ki jim nudijo pomoč, v primerjavi s starši doživljajo 

kot nekoliko bolj odgovorne, vztrajne, motivirane za učenje in poslušne, medtem ko 

starši svoje otroke doživljajo kot nekoliko bolj sposobne, prijazne do drugih in 

komunikativne. 

 

 

6.1.4  OCENA OTROKOVIH TEŽAV, KI SO JIH STARŠI OPAŽALI PRED 

POSTOPKOM USMERJANJA 

 

Preden so se odločili za postopek usmerjanja, so starši pri svojem otroku opažali 

različne težave (Tabela 38). Starši so kot najpogostejše težave izpostavili težave na 

področju učenja in težave s pozornostjo, tem so sledile čustvene in vedenjske 

težave, senzorne težave ter v najmanjšem številu zdravstvene težave ter druge težave 

(avtizem, hitro pozabljanje naučene snovi, pretirana mirnost idr.). Torej se je največ 

staršev odločilo za postopek usmerjanja zaradi težav pri učenju osnovnih šolskih veščin 

ter slabše pozornosti pri pouku. Kar 71 staršev je navedlo tudi čustvene in vedenjske 

težave, medtem ko imamo po podatkih šolskih svetovalnih delavk pod kategorijo 

»učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami« v vzorcu le 2 učenca.  

Sklepamo lahko, da se čustvene in vedenjske težave ne pojavljajo kot primarne 

težave, temveč zgolj kot spremljevalne težave pri določeni drugi težavi, motnji oz. 

primanjkljaju. Obstaja pa tudi možnost, da se komisija za usmerjanje v primerih 

čustvenih in vedenjskih težav učencev ne odloča za usmeritev v kategorijo »čustvene in 

vedenjske motnje«, temveč jih usmeri v neko drugo kategorijo, na primer »učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja«. 
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Tabela 38: Odgovori na vprašanje »Kakšne težave je imel vaš otrok, preden ste se odločili za 

usmerjanje?« (možnih je bilo več odgovorov) 

 

Področja težav Opis težav f % 

 s počasnejšim tempom je bral, pisal in/ali računal 96 42,7 

 pri pouku ni bil pozoren (kratek čas je lahko vzdrževal 
pozornost, hitro so ga zmotili vsi zvoki, gibi v okolju) 88 39,1 

 imel je izrazite težave pri branju 83 36,9 

TEŽAVE  NA počasneje je osvajal nova znanja 81 36,0 

PODROČJIH imel je izrazite težave pri pisanju 70 31,1 

UČENJA IN imel je izrazite težave pri matematiki 67 29,8 

POZORNOSTI imel je izrazit odpor do branja, pisanja in/ali računanja 47 20,9 

 imel je pomanjkljive učne in delovne navade 47 20,9 

 imel je izrazite težave pri govornem izražanju 46 20,4 

 pri šolskem delu se je hitro utrudil 37 16,4 

 bil je izrazito gibalno nemiren 25 11,1 

 imel je izrazit odpor do šolskega dela 25 11,1 

 slabše je razumel slovenski jezik (zaradi dvojezičnosti) 10 4,4 

ČUSTVENE IN pogosto je imel občutke nemoči, je bil potrt 22 9,8 

VEDENJSKE pri pouku je bil moteč, vedenjsko izstopajoč 21 9,3 

TEŽAVE pogosto se je odzival impulzivno, agresivno 14 6,2 

 imel je izrazit strah pred šolo 14 6,2 

 imel je težave na gibalnem področju 10 4,4 

SENZORNE imel je težave z vidom 9 4,0 

TEŽAVE imel je težave s sluhom 8 3,6 

ZDRAVSTVENE 

TEŽAVE 
zaradi bolezni je pogosto izostajal od pouka 11 4,9 

 

DRUGE TEŽAVE 

rodil se je kot nedonošenček (2), bil je pretirano miren (2), hitro 
je pozabljal učno snov (2), imel je težave v fini motoriki (1) in 
slabo ustno motoriko (1), imel je avtizem (1)  

9 4,0 

 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
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Tabela 39: Odgovori na odprto vprašanje »Katere težave ste vi takrat videli in občutili kot 

najtežje in najbolj ovirajoče za otrokov razvoj?« (odgovori 186 staršev, kar 

predstavlja 82,7% celotnega vzorca staršev) 

 

Opis težav f % Področja težav 

Izrazite težave pri branju in pisanju, obračanje črk, besed, 
številk, zrcalni zapis, slabo in počasno branje, pisanje. 30 16,1  

Nezbranost, zmedenost, odsotnost, kratkotrajna 
koncentracija, pozabljivost. 25 13,4  

Počasneje se je učil in usvajal znanje.  16 8,6  

Izrazite težave pri učenju, se je težko učil, slab učni uspeh. 15 8,1 TEŽAVE 

Slabe številske predstave, težave pri računanju, odpor do 
matematike. 13 7,0 

NA PODROČJIH 

UČENJA IN 

Govorno-jezikovne težave, slaba izgovorjava, šibko besedno 
izražanje in jecljanje. 11 5,9 POZORNOSTI 

Izrazit odpor do šole, šolskega dela in učenja. 11 5,9  

Bil je izrazito nemiren, živahen, slabo pozoren. 9 4,8  

Nerazumevanje slovenskega jezika. 4 2,2  

Malomaren in brezbrižen odnos do šolskega dela in šolskih 
stvari. 2 1,1  

Težave je imel s pomnjenjem. 2 1,1  

V šoli je začel naglo popuščati, uspeh je padel, enako pa tudi 
zanimanje, motivacija. 2 1,1  

Odpor do branja in pisanja. 1 ,5  

Pogosto je bil nezadovoljen, žalosten, negotov, počutil se je 
slabo, je jokal. 9 4,8  

Strah pred šolo in strah pred neuspehom. 5 2,7 ČUSTVENE, 

Bil je agresiven, impulziven. 4 2,2 VEDENJSKE 

Imel je težave v socialnih odnosih, težko se je vključil v družbo, 
ni navezoval očesnega kontakta. 4 2,2 

IN 

SOCIALNE 

Bil je pretirano miren, molčeč, vase zaprt. 2 1,1 TEŽAVE 

Občutek manjvrednosti zaradi težav, slaba samopodoba. 2 1,1  

Čustvene in vedenjske težave, slabo učenje. 1 ,5  

Trpljenje otroka zaradi razveze. 1 ,5  

Težave je imel pri gibalnih spretnostih (gibalno oviran). 7 3,8  

Otrok je slabo videl in tako ni dohajal prepisovanja, slabo se je 
orientiral v prostoru. 3 1,6 

SENZORNE 

TEŽAVE 

Slabši sluh. Večkrat smo ga morali poklicati, da je slišal. 2 1,1  
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Tabela 39 (nadaljevanje): Odgovori na vprašanje odprtega tipa »Katere težave ste vi takrat videli 

in občutili kot najtežje in najbolj ovirajoče za otrokov razvoj?«  

 

Opis težav f % Področja težav 

Imel je zdravstvene težave, zaradi česar je pogosto izostajal od 
pouka in imel zato odpor do šole in učenja. 3 1,6 

 

ZDRAVSTVENE 

Imel je in še ima sladkorno bolezen, pri kateri je treba urejati 
sladkor z inzulinsko črpalko. 1 ,5 TEŽAVE 

Prevoz v šolo in presedanje. 1 ,5 
LOGISTIČNE  

TEŽAVE 

Skupaj 186 100,0  

 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
 

Starši so kot najtežje in najbolj ovirajoče težave za otroka in njegov razvoj 

navedli težave na področjih učenja in pozornosti (16,1% izrazite težave pri branju in 

pisanju ter 13,4% nezbranost, zmedenost, odsotnost, kratkotrajno koncentracijo in 

pozabljivost ter druge težave, povezane z učenjem). Naslednje težave, ki so jih starši 

občutili kot težke in ovirajoče, so težave na čustvenem, vedenjskem in socialnem 

področju. Tem sledijo senzorne težave, v manjši meri tudi zdravstvene težave in 

nazadnje težave s prevozom zaradi vožnje v oddaljeno šolo, ki smo jih poimenovali 

logistične težave.  

 

 

6.1.5  POBUDNIKI POSTOPKA USMERJANJA 
 

Zanimalo nas je, kdo običajno staršem predlaga, da začno s postopkom usmerjanja. 

Ali so to predvsem učitelji in strokovni delavci šole, ali predvsem strokovnjaki iz zunanjih 

inštitucij, ali celo prijatelji, znanci, sorodniki. 
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Tabela 40: Odgovori na vprašanje »Kdo je dal pobudo za postopek usmerjanja?« (odgovori 157 

staršev, kar predstavlja 69,8% celotnega vzorca staršev) 

 

Odgovor f % 

razrednik 86 54,8 

šolski svetovalni delavec 36 22,9 

specialni ali socialni pedagog 28 17,8 

drug učitelj na šoli 6 3,8 

ravnatelj 1 ,6 

Skupaj 157 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
 

 

Graf 2: Strokovnjak, ki je dal pobudo za usmerjanje 

 

 

 

Več kot polovica staršev je navedlo, da je bil pobudnik za postopek usmerjanja 

razrednik (54,8%); 22,9% staršev je odgovorilo, da je bil pobudnik šolski svetovalni 

delavec; in le 17,8% staršev je navedlo specialnega ali socialnega pedagoga kot 

pobudnika za postopek usmerjanja. Lahko bi rekli, da je razrednik tisti, ki ima z otrokom 

največ stika, ga v vsakdanji šolski situaciji najbolj pozna ter redno spremlja njegov 

napredek, zato predvidoma tudi med prvimi zazna določene težave pri otroku. 
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Tabela 41: Odgovori na vprašanje »Kdo drug je dal pobudo za postopek usmerjanja?« (odgovori 

70 staršev, kar predstavlja 31% celotnega vzorca staršev) 

 

Odgovor f % 

starši sami 45 64,3 

osebni zdravnik ali psihiater 8 11,4 

logoped 7 10,0 

družinski prijatelj 3 4,3 

psiholog 2 2,9 

učitelj v glasbeni šoli 1 1,4 

strokovnjaki iz razvojne ambulante 1 1,4 

vzgojitelj 1 1,4 

strokovnjaki iz Centra za socialno delo 1 1,4 

sodelavec 1 1,4 

Skupaj 70 100,0 

 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
 

Pri tem vprašanju so imeli starši možnost vpisati tudi druge osebe, ki so dale 

pobudo za usmerjanje. Kar 64,3% staršev je navedlo, da so bili pobudniki sami. 

Glede na podatke staršev se kaže, da je vloga zunanjih institucij pri pobudi za postopek 

usmerjanja pravzaprav zelo majhna. V primerih, ko iniciator ni šola (razrednik, šolska 

svetovalna služba, specialni ali socialni pedagog), so pobudniki predvsem starši sami, ki 

pri otroku opažajo določena odstopanja.  
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6.1.6  ODGOVORI UČENCEV NA ODPRTA VPRAŠANJA 

 

Sporočila učencev učiteljem in drugim delavcem šole  

 

Tabela 42: Odgovori na vprašanje »Bi želel kaj o sebi sporočiti učiteljem in drugim na šoli?« 

(odgovori 34 učencev, kar predstavlja 13,65% celotnega vzorca  anketiranih 

učencev) 

 

Odgovor f % 

Hvala za skrb, za trud in pomoč! 5 14,7 

V šoli se dobro počutim. Rad jo imam. 4 11,8 

Nisem dober v šoli, sem pa uspešen na drugih področjih 
(kuhanje, risanje, šport). 4 11,8 

Želim si več pozornosti sošolcev in učencev na šoli, da bi se 
več družili z mano. 3 8,8 

Šola mi ni všeč. 2 5,9 

Želim, da bi me sprejeli kot normalnega učenca. 2 5,9 

Pripravljena sem spregovoriti o svojih težavah, če so me 
učitelji pripravljeni poslušati. 2 5,9 

Ne bodite tako strogi. 2 5,9 

Rad bi, da verjamete vame. 2 5,9 

Potrudil se bom! 2 5,9 

Nimam nobenega pravega prijatelja. 1 2,9 

Ni treba preveč skrbeti zame. 1 2,9 

Učitelji so prijazni, razumevajoči in dobro učijo. 1 2,9 

Rad bi, da bi bili učenci enakopravni pri ocenah, da bi imeli 
enake možnosti. 1 2,9 

Sem ustvarjalen pri delu. 1 2,9 

Sem nagle jeze in lahko poškodujem tistega, ki me razjezi. 1 2,9 

Skupaj 34 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Največ učencev (14,7%) je napisalo, da bi se želeli učiteljem in drugim na šoli 

zahvaliti za skrb, trud in pomoč ter da se v šoli dobro počutijo (11,8%). Naslednji 

odgovori se ne pojavljajo v velikem številu, so pa vendarle pomembni za učitelje in 

druge strokovne delavce v šoli, ker sporočajo željo učencev po večji socialni 

vključenosti, enakopravnosti in zaznavanju njihovih močnih področij: 

 želim si, da bi se sošolci več družili z mano; 



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

170 

 

 nimam nobenega pravega prijatelja; 

 želim, da bi me sprejeli kot normalnega učenca;  

 rad bi, da bi bili učenci enakopravni pri ocenah, da bi imeli enake možnosti; 

 nisem dober v šoli, sem pa uspešen na drugih področjih (kuhanje, risanje, 

šport); 

 sem ustvarjalen pri delu. 

In še nekaj sporočil učencev učiteljem in drugim strokovnim delavcem: 

 rad bi, da verjamete vame; 

 pripravljena sem spregovoriti o svojih težavah, če so me učitelji pripravljeni 

poslušati; 

 ne bodite tako strogi; 

 ni treba preveč skrbeti zame; 

 potrudil se bom. 

 

Želje učencev in njihovi cilji za prihodnost  

 

Tabela 43: Odgovori na vprašanje »Kakšne cilje želiš uresničiti v svojem življenju?« (odgovori 

200 učencev, kar predstavlja 80,3% celotnega vzorca anketiranih učencev) 

 

Odgovor f % 

imeti poklic 94 47,0 

imeti dobre ocene, dober uspeh 22 11,0 

končati osnovno in srednjo šolo 16 8,0 

imeti službo 16 8,0 

biti dober športnik 16 8,0 

biti čim bolj uspešen 15 7,5 

se vpisati v želeno srednjo šolo 7 3,5 

končati fakulteto 7 3,5 

napredovati v višji razred 3 1,5 

končati višjo šolo 2 1,0 

biti podoben svojemu očetu 2 1,0 

Skupaj 200 100,0 
 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
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Anketirani učenci so kot najpomembnejše cilje izpostavili pridobitev poklica 

(47%) ter učno uspešnost (11%). Tudi večina ostalih ciljev je vezana na končanje šole 

(osnovne, srednje, višje, fakultete) in službo ter uspešnost na splošno. 8% učencev je 

navedlo, da želijo postati dobri športniki, in 1% učencev, da želijo postati podobni 

svojemu očetu. 

 

Tabela 44: Odgovori na vprašanje »Kakšne želje imaš za svojo prihodnost?« (odgovori 130 

učencev, kar predstavlja 52,2% celotnega vzorca  anketiranih učencev) 

 

Odgovor f % 

biti uspešen v življenju, službi 27 20,8 

imeti dobro službo 20 15,4 

imeti družino 18 13,8 

biti srečen v življenju 10 7,7 

imeti prijatelje 7 5,4 

biti sprejet v službi 6 4,6 

delati to, kar me bo v življenju veselilo 5 3,8 

imeti hišo, avto 4 3,1 

imeti dobro plačo, veliko denarja 4 3,1 

biti koristen 3 2,3 

imeti boljšo prihodnost 2 1,5 

imeti moža/ženo 2 1,5 

imeti živali 2 1,5 

naučiti se novih veščin (igrati nogomet, igrati kitaro, risati, slikati…) 2 1,5 

preseliti se 2 1,5 

potovati po svetu 2 1,5 

imeti dobre odnose s sošolci 2 1,5 

imeti veliko znanja 2 1,5 

biti slaven 2 1,5 

biti zdrav 1 ,8 

medsebojno razumevanje v družini 1 ,8 

živeti v miru 1 ,8 

biti ljubljen 1 ,8 

biti samostojen 1 ,8 

pomagati ljudem v stiski 1 ,8 

zaščititi živalski vrt 1 ,8 

živeti sam 1 ,8 

Skupaj 130 100,0 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
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Pri odgovorih na to vprašanje se pojavljajo različni odgovori. Kot najbolj pogosti se 

pojavljajo želja po uspešnosti v življenju in službi (20,8%), želja po dobri službi 

(15,4%) in družini (13,8%) ter v nekoliko manj odstotkih želja po sreči v življenju (7,7%).   

 

 

6.1.7  ODGOVORI STARŠEV NA ODPRTA VPRAŠANJA 

 

V čem starši pohvalijo šolo pri delu z njihovim otrokom? 

 

Tabela 45: Odgovori staršev na vprašanje »V čem bi pohvalili šolo pri delu z vašim otrokom?«  

in odprto kodiranje (odgovori 53 staršev, kar predstavlja 23,5% celotnega vzorca 

anketiranih staršev) 

 

Odgovori staršev Odprto kodiranje 

Moje mnenje je, da v šoli skrbijo za »dobro« otroka, da 
se trudijo pri delu z otrokom. 

skrb za dobro otroka 

Mojemu otroku pomagajo pri učenju. II pomoč pri učenju 

Šolo bi pohvalila, ker razumejo težave mojega otroka. II razumevanje težav otroka 

Otroka spodbujajo pri učenju, ga pohvalijo ob uspehih 
in dosežkih. 

spodbude, pohvale pri učenju in 
uspehih 

Hvaležna sem, da mojega otroka sprejemajo takšnega 
kot je. 

sprejemanje otroka takšnega kot 
je 

Pohvalila bi, da upoštevajo prilagoditve pri določenih 
predmetih. 

upoštevanje prilagoditev 

Da imajo učitelji prijazen in prijateljski odnos z otrokom. prijazen in prijateljski odnos do 
otroka 

Da so učitelji in šolska svetovalna služba vedno na 
razpolago, ko jih potrebujemo. Da se vedno odzovejo in 
nam svetujejo. 

učitelji in šolska svetovalna 
služba so vedno na razpolago 

Da na otroku razumljiv način razložijo učno snov. II razumljiva razlaga učne snovi 

Da me sprotno obveščajo o težavah in napredku 
mojega otroka.  

sprotno obveščanje o otrokovih 
težavah in napredku 

Razrednik se zelo trudi pri delu z mojim otrokom.  trud razrednika pri delu z otrokom 

Redno, včasih celo dnevno, smo v kontaktu z 
razrednikom in specialnim pedagogom. II 

redni kontakti z razrednikom in 
specialnim pedagogom 

Da probleme sproti razrešujemo in smo dnevno v 
kontaktu z razrednikom in specialnim pedagogom. 

sprotno reševanje problemov 

Da znajo sklepati kompromise z otrokom. sklepanje kompromisov z otrokom 

Pohvalila bi doslednost učiteljev. doslednost učiteljev 

Pohvalila bi strpnost učiteljev in pedagogov. strpnost učiteljev in pedagogov 
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Tabela 45 (nadaljevanje): Odgovori staršev na vprašanje »V čem bi pohvalili šolo pri delu z 

vašim otrokom?« in odprto kodiranje  

  

Odgovori staršev Odprto kodiranje 

Pohvalil bi učitelje individualne učne pomoči. učitelji individualne učne pomoči 

Pohvalil bi pomoč psihologa. pomoč psihologa 

Pohvalil bi pedagoga, ki nudi mojemu otroku pomoč. III pomoč pedagoga 

Da dajo otroku priložnost, da se umiri in skoncentrira. nudenje priložnosti otroku za 
sprostitev 

Da so otrokove težave vzeli resno. II zaznavanje resnosti otrokovih 
težav 

Da so do otroka spoštljivi. spoštljivost do otroka 

Otroka spodbujajo pri delu, ga pogosto pohvalijo. II spodbude in pohvale otroka 

V šoli so vedno pripravljeni na sodelovanje in pogovor.  pripravljenost na sodelovanje in 
pogovor 

V šoli so veseli napotkov glede otrokovih potreb ter 
skrbni pri zagotavljanju potrebnih stvari. 

skrb pri zagotavljanju potrebnih 
stvari za otroka 

Otroku pomagajo, da se v šoli počuti enakovreden in 
nikakor ne zasmehovan s strani sošolcev. 

skrb za socialno klimo 

Vsi na šoli so pripravljeni sodelovati z mojim otrokom, 
tako učitelji, strokovni delavci, hišnik, kuhar in ravnatelj. 

sodelovanje vseh delavcev šole z 
otrokom  

Šolo bi pohvalila za trud pri dodatnem delu z mojim 
otrokom. 

trud šole pri delu z otrokom 

Da so do otroka prijazni in ga pohvalijo. prijaznost do otroka 

Starši in šola med seboj dobro sodelujemo, imamo 
redne sestanke. 

dobro sodelovanje med starši in 
šolo 

V šoli je dobro organizirana dodatna strokovna pomoč. dobro organizirana dodatna 
strokovna pomoč 

Otrok je sproščen in rad hodi v šolo, odkar ima pomoč. 
Zato sem delavcem na šoli zelo hvaležna. 

nudenje pomoči vpliva na otrokov 
odnos do šole 

Hvaležna sem tistim posameznikom, ki se trudijo. posamezniki se trudijo 

Hvaležna sem za pomoč učiteljem, specialnim 
pedagogom, ravnatelju in šolski svetovalni službi. 

pomoč učiteljev, specialnih 
pedagogov, ravnatelja in šolske 
svetovalne službe 

Pohvalila bi učitelje, in sicer razrednika, ki vedno 
upošteva naše dogovore. III  

razrednik upošteva dogovore 

Pohvalila bi učitelja, ki otroku nudi individualno pomoč. 
III 

pomoč učitelja za individualno 
pomoč 

Pohvalila bi skrb za medsebojne odnose, saj je otrok 
dobro sprejet v razredu. 

skrb za medsebojne odnose 

Pohvalila bi vodstvo šole za dobro tehnično izvedbo 
športnih dnevov, izletov idr. 

tehnična podpora vodstva pri 
različnih aktivnostih 

Strokovni delavci so pri delu prisotni z dušo in telesom. strokovni delavci delajo s srcem 

Pohvalil bi trud specialnega pedagoga. trud specialnega pedagoga 

Strokovni delavci se izredno trudijo, da otrok osvoji vsaj 
minimalne standarde znanja. 

trud strokovnih delavcev za 
napredek otroka 
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Tabela 46: Razporeditev kod glede na vsebinska področja (nadrejene kode) pri odgovorih 

staršev na vprašanje »V čem bi pohvalili šolo pri delu z vašim otrokom?«  

 

Vsebinska področja 

odgovorov staršev 

Kode f 

 razumevanje težav otroka 2 

 zaznavanje resnosti otrokovih težav 2 

 spodbude in pohvale otroka 2 

 skrb za dobro otroka 1 

 spodbude, pohvale pri učenju in uspehih 1 

odnos do otroka sprejemanje otroka takšnega kot je 1 

 prijazen in prijateljski odnos do otroka 1 

 strpnost učiteljev in pedagogov 1 

 spoštljivost do otroka 1 

 prijaznost do otroka 1 

 strokovni delavci delajo s srcem 1 

 pomoč pedagoga 3 

 pomoč učitelja za individualno pomoč 3 

 pomoč pri učenju 2 

 razumljiva razlaga učne snovi 2 

 sklepanje kompromisov z otrokom 1 

pomoč učitelji individualne učne pomoči 1 

 pomoč psihologa 1 

 nudenje priložnosti otroku za sprostitev 1 

 nudenje pomoči vpliva na otrokov odnos do šole 1 

 pomoč učiteljev, spec. pedagogov, ravnatelja in šolske 
svetovalne službe 

1 

 redni kontakti z razrednikom in spec. pedagogom 2 

 učitelji in šolska svetovalna služba so vedno na razpolago 1 

 sprotno obveščanje o otrokovih težavah in napredku 1 

sodelovanje starši-otrok-šola sprotno reševanje problemov 1 

 pripravljenost na sodelovanje in pogovor 1 

 sodelovanje vseh delavcev šole z otrokom  1 

 dobro sodelovanje med starši in šolo 1 

 razrednik upošteva dogovore 3 
 upoštevanje prilagoditev 1 

upoštevanje dogovorov, doslednost učiteljev 1 

prilagoditev idr. skrb pri zagotavljanju potrebnih stvari za otroka 1 

 dobro organizirana dodatne strokovna pomoč 1 

 trud razrednika pri delu z otrokom 1 

 trud šole pri delu z otrokom 1 

 posamezniki se trudijo 1 

trud pedagoških delavcev trud specialnega pedagoga 1 

 trud strokovnih delavcev za napredek otroka 1 

socialna klima skrb za medsebojne odnose 1 

 skrb za socialno klimo 1 
 

Legenda: f – število odgovorov 
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Pohvale staršev so se nanašale na: 

 odnos do otroka, 

 pomoč otroku, 

 sodelovanje strokovnih delavcev s starši in otrokom, 

 upoštevanje dogovorov, prilagoditev idr., 

 trud  strokovnih delavcev pri delu z otrokom, 

 skrb za socialno klimo. 

Starši so pohvalili šolo za dober odnos pri delu z njihovim otrokom. Pohvale so 

se nanašale na razumevanje otrokovih težav, zaznavanje resnosti otrokovih težav, 

spodbude in pohvale otroka, skrb za otrokovo dobro, spodbude in pohvale pri učenju in 

uspehu, sprejemanje otroka takšnega kot je, prijazen in prijateljski odnos do otroka, 

strpnost učiteljev in pedagogov, spoštljivost do otroka, prijaznost do otroka ter delo 

strokovnih delavcev s srcem. 

Starši so šoli zelo hvaležni za pomoč, ki jo nudi njihovemu otroku. Pohvalili so 

pomoč pri učenju na splošno ter pomoč različnih profilov strokovnih delavcev (pomoč 

pedagoga, pomoč učitelja, ki otroku nudi individualno pomoč, pomoč psihologa, pomoč 

učiteljev, specialnih pedagogov, ravnatelja in šolske svetovalne službe), pa tudi način 

dela z otrokom v smislu razumljive razlage učne snovi, sklepanja kompromisov z 

otrokom ter nudenja priložnosti za sprostitev. Menili so, da nudenje pomoči zelo vpliva 

na otrokov odnos do šole.  

Naslednje, v čemer so starši pohvalili šolo, je sodelovanje med šolo in starši, 

pri čemer so izpostavili redne kontakte z razrednikom in specialnim pedagogom, sprotno 

obveščanje o otrokovih težavah in napredku, sprotno reševanje problemov, 

pripravljenost na sodelovanje in pogovor, sodelovanje vseh delavcev šole z otrokom in 

pripravljenost šolske svetovalne službe, da je vedno na razpolago. 

Starši so pohvalili tudi upoštevanje dogovorov in prilagoditev s strani šole, npr. 

upoštevanje prilagoditev po odločbi, upoštevanje dogovorov s strani razrednika, 

doslednost učiteljev, skrb pri zagotavljanju potrebnih stvari za otroka in dobro 

organizirano dodatno strokovno pomoč. 
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Le v dveh primerih so starši pohvalili šolo zaradi skrbi za socialno klimo ali 

skrbi za medsebojne odnose. Predpostavljamo lahko, da je to področje, ki bi si 

zaslužilo več pozornosti v šolskem prostoru. 

 

Na kaj je po mnenju staršev šola premalo pozorna pri delu z njihovim otrokom? 

  

Tabela 47: Odgovori staršev na vprašanje »Kaj je po vašem mnenju tisto, na kar je šola pri delu 

z vašim otrokom premalo pozorna?« in odprto kodiranje (odgovori 59 staršev, kar 

predstavlja 26,2% celotnega vzorca anketiranih staršev) 

 

Odgovori staršev Odprto kodiranje 

Premalo so pozorni na varnost otroka. varnost otrok 

Premalo je sodelovanja otrok-starši-šola, samo v začetku 
šolskega leta in potem nič več. 

sodelovanje med starši, 
otroki in šolo 

Premalo so pozorni na vzgojni vidik, na vedenje otrok. vzgojni vidik šole 

Premalo so pozorni na medsebojne odnose, na odnos 
sošolcev do mojega otroka. 

odnos vrstnikov do otroka s 
posebnimi potrebami 

Premalo so pozorni na vrstniško nasilje (pretepe, izsiljevanja, 
zmerjanja, zasmehovanja idr.). III 

vrstniško nasilje 

Premalo so pozorni na počutje otroka. III počutje otrok 

Premalo so pozorni na otrokovo ustvarjalnost, na njegova 
močna področja. III 

otrokova močna področja 

Premalo je nadzora nad delom in učenjem pri določenih 
učiteljih. 

nadzor nad delom in učenjem 

Učitelji otroka ne vzpodbujajo na področjih, ki ga veselijo in za 
katera ugotovijo, da je dober. II 

vzpodbude na močnih 
področjih 

Učitelji mojega otroka premalokrat pohvalijo pred razredom, 
pogosto pa je deležen kritike. 

pohvale 

Otroci potrebujejo ustrezno pomoč, tudi če nimajo odločbe. pomoč vsem otrokom 

Vrstniki otrok s posebnimi potrebami še vedno mislijo, da imajo 
otroci z odločbo “privilegije”. 

odnos vrstnikov otrok s 
posebnimi potrebami do 
prilagoditev 

Šola je premalo pozorna na otrokove dobre in slabe dneve. pozornost na dobre in slabe 
dneve 

Učitelji ne prepoznajo otroka v stiski. stiske otrok 

Premalo so pozorni na psihične težave otroka. psihične težave 

V razredu je preveč otrok. število otrok v razredu 

Ravnatelj se premalo vključuje v delo z otroki s posebnimi 
potrebami. 

vloga ravnatelja 

Premalo je konkretnih pisnih obvestil, namenjenih staršem. 
Otrok je namreč raztresen, pogosto pozablja, kaj mora prinesti 
v šolo, kaj ima za domačo nalogo, kdaj bodo pisali kontrolno 
nalogo idr. 

pisna obvestila staršem 

Nekateri učitelji ne upoštevajo odločbe in prilagoditev, ki bi jih 
morali izvajati. IIII 

odločba in prilagoditve 

Učitelji se premalo poglobijo v otroka in njegove posebnosti. poznavanje otroka 
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Tabela 47 (nadaljevanje): Odgovori staršev na vprašanje »Kaj je po vašem mnenju tisto, na kar 

je šola pri delu z vašim otrokom premalo pozorna?« in odprto kodiranje 

 
Odgovori staršev Odprto kodiranje 

Učiteljev ne moti, če otrok ne doseže cilja. odnos do otrok 

Šola bi morala dati večji poudarek motiviranju učenca za 
učenje. 

motiviranje otrok 

Premalo so pozorni na razumevanje otrok s posebnimi 
potrebami s strani drugih otrok. 

razumevanje otrok s posebnimi 
potrebami s strani vrstnikov  

Starši moramo vsako novo šolsko leto na novo predstaviti 
otroka in razložiti njegove težave novim učiteljem. 

starši v vlogi učiteljev ali šolske 
svetovalne službe 

Učitelji včasih kar čakajo in ne svetujejo pregleda otroka, 
čeprav starši dovolj zgodaj opozorimo na težave in prosimo za 
pregled. II 

učiteljevo poslušanje staršev 

Otrok bi moral imeti možnost prenehanja pomoči. možnost prenehanja pomoči 

Če ima otrok težave pri branju in pisanju, bi mu morali nuditi 
dodatno pomoč tudi pri tujem jeziku. 

razumevanje dodatne 
strokovne pomoči 

Otroci so premalo poučeni o otrocih s posebnimi potrebami in 
s tem pogosto povzročijo stiske svojim vrstnikom. 

poučenost vrstnikov o otrocih s 
posebnimi potrebami 

Šola bi lahko več pozornosti usmerjala v predavanja »ostalim 
otrokom« o posebnostih otrok s posebnimi potrebami. 

osveščanje vrstnikov o otrocih 
s posebnimi potrebami 

Nekateri učitelji ne prepoznavajo specifičnih učnih težav in 
otroka obravnavajo kot lenuha. II 

znanje učiteljev o specifičnih 
učnih težavah 

Otrok ni sam kriv, da je počasen, da so njegove ocene kljub 
trudu slabe. Učitelji bi morali takšne otroke sprejemati drugače 
– bolj življenjsko. 

učiteljevo sprejemanje otrok s 
posebnimi potrebami 

V šoli premalo upoštevajo trud, ki ga učenec vloži v 
popoldansko delo doma. 

otrokov trud 

Nekateri učitelji nimajo dovolj znanja o otrocih s posebnimi 
potrebami, o njihovih težavah. 

znanje učiteljev o otrocih s 
posebnimi potrebami 

Nekateri učitelji imajo še vedno zmotna prepričanja, da so ti 
otroci s posebnimi potrebami leni, neposlušni, nepozorni... III 

prepričanja učiteljev o otrocih s 
posebnimi potrebami 

Premalo je pomoči staršem in usmeritev glede tega, kako naj 
otroku pomagamo doma. 

pomoč staršem 

Mislim, da kot starš najbolj razumem svojega otroka, šola pa 
me ima za manj vrednega. 

odnos šole do staršev 

V šoli dobiš občutek, da je pomembno samo izvajanje IP, 
premalo pa so pozorni na otroka samega. 

otrokovo počutje, doživljanje 

Moj otrok je v šoli vedno »grešni kozel«, sama pa menim, da 
vedno ni tako. 

»ožigosanje« otroka 

Učitelji še vedno ne poznajo otrokovih težav in pomanjkljivosti, 
zato se počutim kot otrokov odvetnik, ki je ves čas na preži in 
komunicira z učitelji. 

učiteljevo poznavanje 
otrokovih težav 

Premalo je individualnih pogovorov z otrokom. pogovori z otroki 

Nekateri učitelji še vedno ne upoštevajo odločbe in 
prilagoditev, ki otroku pripadajo. 

upoštevanje odločbe in 
prilagoditev 

Nekateri učitelji otrokovih problemov ne jemljejo resno. neresno jemanje otrokovih 
problemov 
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Tabela 47 (nadaljevanje): Odgovori staršev na vprašanje »Kaj je po vašem mnenju tisto, na kar 

je šola pri delu z vašim otrokom premalo pozorna?« in odprto kodiranje  

 
Odgovori staršev Odprto kodiranje 

Mislim, da so učitelji preveč nestrpni in premalo pripravljeni 
pomagati, čeprav so dejansko za to v šoli zaposleni. II 

pomoč učitelja 

Učitelji so premalo pozorni na pasivnost otrok, na njihov 
miselni »odmik« med urami. To za učitelje ni moteče, je pa 
lahko zaskrbljujoče. 

pozornost do otrok 

 

V Tabeli 48 smo vse kode prvega reda razvrstili po njihovi pripadnosti nadrejenim 

kodam. Izkazalo se je, da je nadrejena koda »otrok« najobsežnejša, torej pokriva 

največje število kod. Sledijo ji kode »pomoč«, »vrstniški odnosi«, »vloga staršev«, 

»učiteljev odnos do otrok s posebnimi potrebami«, »znanje učiteljev«, »sodelovanje 

šola-starši-otrok« ter »šola«. 

Starši so pri delu šole najbolj nezadovoljni z odnosom učiteljev do otrok. Učitelji 

so po mnenju staršev premalo pozorni na počutje otrok, na otrokova močna področja ter 

vzpodbude na teh področjih, na otrokove stiske in psihične težave. Poleg tega otroke 

slabo poznajo, imajo premalo znanja o otrocih s posebnimi potrebami, otroke  

premalokrat pohvalijo in motivirajo za delo, premalo so pozorni na otrokove posebnosti 

in otrokov trud. Premalo se pogovarjajo z otroki in ne jemljejo dovolj resno otrokovih 

težav ter otroka »ožigosajo«. 

Starši so menili, da so učitelji premalo pozorni na vrstniške odnose. Navedli so, 

da so premalo pozorni na vrstniško nasilje, na odnos vrstnikov do otrok s posebnimi 

potrebami, na vrstniško poznavanje težav otrok s posebnimi potrebami (osveščenost o 

posebnih potrebah, razumevanje otrok s posebnimi potrebami, odnos do prilagoditev pri 

otrokih s posebnimi potrebami, ki jim pripadajo po odločbi).  

Učitelji so po mnenju staršev premalo pozorni na vlogo staršev, na njihov glas in 

poznavanje njihovega otroka. En starš je tudi navedel da se je znašel v vlogi, ko je moral 

sam od učitelja do učitelja in s tem na neki način nadomeščal vlogo razrednika ali vlogo 

šolske svetovalne delavke. 
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Tabela 48: Razporeditev kod glede na vsebinska področja (nadrejene kode) pri odgovorih 

staršev na vprašanje »Kaj je po vašem mnenju tisto, na kar je šola pri delu z vašim 

otrokom premalo pozorna?«  

 

Nadrejene kode Kode f 

 počutje otrok 3 

 otrokova močna področja 3 

 vzpodbude na močnih področjih 2 

 pohvale otrok 1 

 pozornost na dobre in slabe dneve 1 

 stiske otrok 1 

 psihične težave 1 

 varnost otrok 1 

otrok poznavanje otroka 1 

 odnos do otrok 1 

 motiviranje otrok 1 

 otrokov trud 1 

 otrokovo počutje, doživljanje 1 

 »ožigosanje« otroka 1 

 učiteljevo poznavanje otrokovih težav 1 

 pogovori z otroki 1 

 neresno jemanje otrokovih problemov 1 

 pozornost do otrok 1 

 odločba in prilagoditve 4 

 pomoč učitelja 2 

 nadzor nad delom in učenjem 1 

pomoč  pomoč vsem otrokom 1 

 možnost prenehanja pomoči 1 

 razumevanje dodatne strokovne pomoči 1 

 upoštevanje odločbe in prilagoditev 1 

 pomoč staršem 1 

 vrstniško nasilje 3 

 odnos vrstnikov do otroka s posebnimi potrebami 1 

vrstniški odnosi odnos vrstnikov otrok s posebnimi potrebami do prilagoditev 1 

 poučenost vrstnikov o otrocih s posebnimi potrebami 1 

 razumevanje otrok s posebnimi potrebami s strani vrstnikov 1 

 osveščanje vrstnikov o otrocih s posebnimi potrebami 1 

 učiteljevo poslušanje staršev 2 

vloga staršev starši v vlogi učitelja ali šolskih svetovalnih delavcev 1 

 odnos šole do staršev 1 

učiteljev odnos do otrok s  prepričanja učiteljev o otrocih s posebnimi potrebami 3 

posebnimi potrebami učiteljevo sprejemanje otrok s posebnimi potrebami 1 

znanje učiteljev znanje učiteljev o specifičnih učnih težavah 2 

 znanje učiteljev o otrocih s posebnimi potrebami 1 

sodelovanje šola-starši-otrok sodelovanje med starši, otroki in šolo 1 

 pisna obvestila staršem 1 
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Tabela 48 (nadaljevanje): Razporeditev kod glede na vsebinska področja (nadrejene kode) pri 

odgovorih staršev na vprašanje »Kaj je po vašem mnenju tisto, na kar je šola pri delu 

z vašim otrokom premalo pozorna?«  

 

Nadrejene kode Kode f 

 vzgojni vidik šole 1 

šola  vloga ravnatelja 1 

 število otrok v razredu 1 
 

Legenda: f – število odgovorov 

 

Starši so menili, da učitelje pri delu z otroki s posebnimi potrebami ovirajo njihova 

negativna prepričanja o teh otrocih ter nesprejemanje teh otrok. Šola pa je po mnenju 

staršev tudi premalo pozorna na sodelovanje med šolo, starši in otrokom ter na vzgojni 

vidik, potrebno podporo vodstva šole (vključevanje ravnatelja v delo otrok s posebnimi 

potrebami) in delovne pogoje v razredu (število otrok v razredu).  

 

Kaj je po mnenju staršev še važno za njihovega otroka ali za sodelovanje s šolo?  

 

Tabela 49: Odgovori staršev na vprašanje »Če je po vašem mnenju ostalo še kaj nedorečenega, 

a je za vašega otroka ali sodelovanje s šolo pomembno, prosim napišite« in odprto 

kodiranje (odgovori 27 staršev, kar predstavlja 12% celotnega vzorca anketiranih 

staršev) 

 

Odgovori staršev Odprto kodiranje 

Na šoli delajo velike razlike med otroki (višji-nižji sloj, bogati-
revni, s težavami-brez težav). IIII 

delajo velike razlike med 
otroki 

Pomoč po odločbi se NE izvaja, kot bi bilo treba (ni ustreznega 
kadra, namesto specialnega pedagoga otroku nudi pomoč 
socialni delavec, ki pa ni uspešen). 

neustrezna pomoč – 
neustrezen kader 

Kadar ima otrok dodatno strokovno pomoč, izostane od pouka in 
takrat nima napisane snovi v zvezku. To mu predstavlja dodatni 
napor in breme, da pridobi zapiske, prepiše snov in mu nekdo še 
razloži snov, ki je ni poslušal pri uri. 

med dodatno strokovno 
pomočjo otrok manjka pri 
pouku 

Učitelji imajo premalo znanja o otrocih s posebnimi potrebami, o 
njihovih težavah ter načinu dela z njimi. Morali bi se izobraževati 
v tej smeri. 

učitelji imajo premalo 
znanja o otrocih s 
posebnimi potrebami 

Učitelji premalo vedo o otrocih s specifičnimi učnimi težavami in 
o disleksiji. Morali bi več vedeti o tem in to znanje prenašati na 
učence s plakati in posebnimi urami. 

učitelji premalo vedo o 
specifičnih učnih težavah in 
disleksiji 

Želeli bi podporo staršem pri tem, kako delati z otrokom doma, 
kako ga motivirati ipd. 

starši želimo več podpore 
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Tabela 49 (nadaljevanje): Mnenja staršev na vprašanje »Če je po vašem mnenju ostalo še kaj 

nedorečenega, a je za vašega otroka ali sodelovanje s šolo pomembno, prosim 

napišite« in odprto kodiranje  

 
Odgovori staršev Odprto kodiranje 

V šoli se preveč ukvarjajo s težavami in premalo razvijajo 
otrokove sposobnosti. 

šola premalo razvija 
otrokove sposobnosti 

Otrok ne bi smel menjati tako velikega števila izvajalcev dodatne 
strokovne pomoči. 

preveč menjav različnih 
izvajalcev dodatne 
strokovne pomoči 

Predlagam več sodelovanja šole s starši. želimo več sodelovanja s 
šolo 

Predlagam več pogovorov o učencih s posebnimi potrebami v 
razredu, predstavitev njihovih težav idr. 

več pogovorov o otrocih s 
posebnimi potrebami v 
razredu 

Počutje otroka v šoli in njegovo doživljanje šole je v veliki meri 
odvisno od učitelja. 

otrokovo doživljanje šole je 
zelo odvisno od učitelja 

Pomembno je, da v šoli otroke obravnavajo enako, ne glede na 
to, ali so boljši ali slabši pri učenju. 

vsi otroci naj bodo 
obravnavani enako 

Bolj bi morali biti pozorni na zgodnje odkrivanje primanjkljajev pri 
otroku (že v predšolskem obdobju), ker potem lahko dovolj 
zgodaj začnemo z vajami za razvijanje grafomotorike, jezikovnih 
spretnosti, učnih strategij idr. 

šola naj posveti več 
pozornosti zgodnjemu 
odkrivanju primanjkljajev 

Mislim, da bi v šoli morali nuditi otroku pravo strokovno pomoč, 
ga tudi kdaj pohvaliti in ne le kritizirati ter mu verjeti, ko potoži o 
svojih težavah. 

otroka bi morali tudi kdaj 
pohvaliti, ne le kritizirati 

Šolska svetovalna služba pogosto posluša le mnenja 
posameznih učiteljev, namesto da bi si sami ustvarili svoje 
mnenje o otroku in otroka spoznali. 

šolska svetovalna služba 
posluša le učitelje, premalo 
pa pozna otroka 

Predlagam skupna predavanja za otroke in starše ter srečanja z 
ostalimi starši otrok s posebnimi potrebami, na katerih bi lahko 
izmenjali mnenja, izkušnje. 

predlagam predavanja za 
otroke in starše ter skupine 
za starše 

Otroci, ki kakorkoli odstopajo od povprečja, v šoli še vedno niso 
dobrodošli, saj predstavljajo predvsem dodatno delo za učitelje. 

otrokovo odstopanje od 
povprečja je dodatno delo 
za učitelja 

Odločbe so dobro napisane, vendar je problem, ker nihče ne 
preverja izvajanja odločb. 

nihče ne preverja izvajanja 
odločb 

Starši bi se morali večkrat letno sestati z učitelji in strokovnimi 
delavci, da bi izmenjali mnenja o otroku. 

želimo več sestankov 
staršev z učitelji in 
strokovnimi delavci  

Učitelji in učenci bi morali imeti bolj odprt odnos in več časa za 
odkrite pogovore, ki otroku ne predstavljajo stresa. 

med učitelji in učenci bi 
moral biti odprt odnos 

Želela bi, da bi nas učitelji in specialni pedagogi sprotno 
obveščali o težavah mojega otroka, ne pa da to zvem šele ob 
koncu ocenjevalnega obdobja. 

želim sprotno obveščanje o 
težavah mojega otroka 

Moti me, da otroci snovi ne pišejo v zvezke. Tako smo starši 
popolnoma neseznanjeni z učno snovjo in doma sami ugibamo 
ter delamo izpiske o tem, kar naj bi otrok po našem mnenju znal. 

otroci snovi ne pišejo v 
zvezke 
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Tabela 49 (nadaljevanje): Mnenja staršev na vprašanje »Če je po vašem mnenju ostalo še kaj 

nedorečenega, a je za vašega otroka ali sodelovanje s šolo pomembno, prosim 

napišite« in odprto kodiranje  

 
Odgovori staršev Odprto kodiranje 

Sodelovanje šole s starši doživljamo zelo formalistično, srečamo 
se takrat, ko nam predstavijo individualizirani program, drugače 
pa smo starši bolj prepuščeni sami sebi. 

sodelovanje šole s starši je 
zelo formalistično 

Pomoč, ki je namenjena otrokom s posebnimi potrebami, je v 
naši državi preveč zbirokratizirana, pri tem pa se včasih pozabi, 
komu je pravzaprav namenjena. Potrebovali bi samo en 
zakonski okvir, potem pa bi se s človečnostjo in z veliko truda 
vseh dogovarjali konkretne stvari za konkretnega otroka. 

pomoč otrokom s posebnimi 
potrebami v Sloveniji je 
preveč zbirokratizirana 

 

 

Tabela 50: Razporeditev kod glede na vsebinska področja (nadrejene kode) pri odgovorih 

staršev na vprašanje »Če je po vašem mnenju ostalo še kaj nedorečenega, a je za 

vašega otroka ali sodelovanje s šolo pomembno, prosim napišite« 

 

Nadrejene kode Kode f 

 delajo velike razlike med otroki 4 

 neustrezna pomoč-neustrezen kader 1 

 med dodatno strokovno pomočjo otrok manjka pri pouku 1 

 učitelji imajo premalo znanja o otrocih s posebnimi potrebami 1 

 učitelji premalo vedo o specifičnih učnih težavah in disleksiji 1 

 šola premalo razvija otrokove sposobnosti 1 

 preveč menjav različnih izvajalcev dodatne strokovne pomoči 1 

problem otrokovo doživljanje šole je zelo odvisno od učitelja 1 

 otroka bi morali tudi kdaj pohvaliti, ne le kritizirati 1 

 šolska svetovalna služba posluša le učitelje, premalo pa pozna otroka 1 

 otrokovo odstopanje od povprečja je za učitelja dodatno delo 1 

 nihče ne preverja izvajanja odločb 1 

 otroci snovi ne pišejo v zvezke 1 

 sodelovanje šole s starši je zelo formalistično 1 

 pomoč otrokom s poseb. potrebami v Sloveniji je preveč zbirokratizirana 1 

 starši želimo več podpore 1 

 želimo več sodelovanja s šolo 1 

 predlagam več pogovorov o otrocih s posebnimi potrebami v razredu 1 

 vsi otroci naj bodo obravnavani enako 1 

 šola naj posveti več pozornosti zgodnjemu odkrivanju primanjkljajev 1 

želje in predlogi predlagam predavanja za otroke in starše ter skupine za starše 1 

 želimo več sestankov staršev z učitelji in strokovnimi delavci 1 

 med učitelji in učenci bi moral biti odprt odnos 1 

 želim sprotno obveščanje o težavah mojega otroka 1 
 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
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Odgovore staršev na zadnje anketno vprašanje smo razvrstili na odgovore, ki 

se nanašajo na probleme, in tiste, ki se nanašajo na želje in predloge. Pod 

probleme smo združili navedbe staršev, povezane z znanjem učiteljev (»učitelji imajo 

premalo znanja o otrocih s posebnimi potrebami«; »učitelji premalo vedo o disleksiji«), z 

njihovim odnosom do otroka (»otroka bi morali tudi kdaj pohvaliti, ne le kritizirati«; 

»otrokovo doživljanje šole je zelo odvisno od učitelja«; »otrokovo odstopanje od 

povprečja je za učitelja dodatno delo«; »v šoli delajo velike razlike med otroki – višji/nižji 

sloj, bogati/revni, s težavami/brez težav«) in z načinom dela (»otroci ne zapisujejo snovi 

v zvezek«; »šola premalo razvija otrokove sposobnosti«). Del odgovorov se nanaša na 

izvajanje dodatne strokovne pomoči (»neustrezna pomoč zaradi neustreznega kadra«; 

»otrok zaradi dodatne strokovne pomoči izostane od pouka«; »izvajalci dodatne 

strokovne pomoči se preveč menjujejo«; »nihče ne preverja izvajanja odločb«). 

Omenjena je tudi vloga šolske svetovalne službe (»šolska svetovalna služba posluša le 

učitelje, premalo pa pozna otroka«) ter pretirana formalnost in birokracija (»sodelovanje 

s šolo je preveč formalistično«; »pomoč otrokom s posebnimi potrebami v Sloveniji je 

preveč zbirokratizirana«). 

Želje, ki so jih izpostavili starši, so povezane s sodelovanjem staršev in šole ter 

načinom dela in obravnave otrok v šoli. Starši si želijo več podpore s strani šole, več 

sodelovanja s šolo, več sestankov staršev z učitelji in strokovnimi delavci, sprotno 

obveščanje o težavah njihovega otroka, predavanja za otroke in starše ter skupine za 

starše. Predlagajo tudi več pogovorov o otrocih s posebnimi potrebami v razredu. 

Menijo, da bi šola morala posvetiti več pozornosti zgodnjemu odkrivanju primanjkljajev in 

da bi morala obravnavati vse otroke enako, ne glede na to, ali so boljši ali slabši pri 

učenju. Menijo tudi, da bi moral biti med učitelji in učenci odprt odnos in da bi morali 

učitelji več časa nameniti odkritim pogovorom. 
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6.2   ANALIZA ODGOVOROV NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 

RV 1:  OCENE TER MNENJA UČENCEV IN STARŠEV O POSTOPKU USMERJANJA 

 

 

RV 1.1: KAKO UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVI STARŠI 

OCENJUJEJO IN DOŽIVLJAJO DIAGNOSTICIRANJE V POSTOPKU 

USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI? 

 

Tabela 51: Odgovori na vprašanje »Ali so ti na pregledih in testiranjih povedali, kako so ocenili 

tvoja močna področja in tvoje težave?«  

 

Odgovor f % 

da   77   30,9 

ne 172   69,1 

Skupaj 249 100,0 
 

Test razlik v strukturi odgovorov: χ2=36,245; P=,000  

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Večina učencev (69,1%) je navedla, da jim na pregledih in testiranjih niso 

povedali, kako so ocenili njihova močna področja in težave, pri čemer so razlike v 

strukturi odgovorov statistično pomembne (χ2=36,245; P=,000). To pomeni, da so 

bili pregledi za usmerjanje opravljeni, ne da bi strokovnjaki učence seznanili z rezultati 

testiranja in ugotovitvami. Le 30,9% učencev je navedlo, da so bili s tem seznanjeni. 

Glede na odgovore učencev lahko sklepamo, da si strokovnjaki, ki delujejo v komisijah 

za usmerjanje, ne vzamejo dovolj časa za razgovor z učencem, temveč se ukvarjajo 

predvsem z diagnostičnimi preizkusi in pisanjem izvidov ter pri tem pozabijo, da imajo 

učenci pravico vedeti, kakšne so njihove ugotovitve in njihova priporočila.  
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Tabela 52: Odgovori na trditev »Če si obkrožil 'da', napiši, kaj so ti povedali.«  

 

Odgovor f % 

ne spomnim se več, kaj so mi povedali 27 45,0 

da imam težave pri učenju 9 15,0 

da imam zdravstvene težave (sem slabokrven, imam epilepsijo…) 4 6,7 

da potrebujem pomoč pri učenju pri nekaterih predmetih 3 5,0 

da se moram veliko učiti, več kot drugi 3 5,0 

da imam težave s koncentracijo 2 3,3 

da sem se na preizkusih potrudil 2 3,3 

da sem poseben otrok 1 1,7 

da sem gibalno oviran, vendar to ne vpliva na moje zdravje, razum 1 1,7 

da nič ne razumem 1 1,7 

da nisem dober za v šolo 1 1,7 

da preveč pozabljam 1 1,7 

da sem dober pri matematiki in slab pri slovenščini 1 1,7 

da sem slab pri športu in dober pri glasbi 1 1,7 

da sem zdrav 1 1,7 

da bom lahko uspešen učenec 1 1,7 

ne želim govoriti o tem 1 1,7 

Skupaj 60 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Tudi tisti, ki so odgovorili (24% celotnega vzorca učencev), da so jim strokovnjaki 

povedali, kako so ocenili njihova močna področja in težave, večinoma (45%) niso 

vedeli, kaj so jim povedali ali se tega niso spomnili. Ostali, ki so se delno spomnili, 

kaj so jim strokovnjaki povedali, so navedli predvsem težave, kot na primer: imam 

zdravstvene težave, imam težave s koncentracijo, nič ne razumem, nisem dober za v 

šolo, preveč pozabljam, moram se učiti več kot drugi. Nekateri so navedli tudi močna 

področja, kot na primer: dober sem pri matematiki in slab pri slovenščini, dober sem pri 

glasbi in slab pri športu, ter spodbudne izjave strokovnjakov: lahko bom uspešen 

učenec, sem zdrav, na preizkusih sem se zelo potrudil, sem gibalno oviran, a to ne 

vpliva na moje zdravje, razum.  
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Tabela 53: Odgovori na vprašanje »Ali so vam v procesu usmerjanja strokovnjaki povedali, kako 

so ocenili otrokove zmogljivosti in težave ali primanjkljaje?«  

 

Odgovor f % 

da 121 54,8 

ne 100 45,2 

Skupaj 221 100,0 
 

Test razlik v strukturi odgovorov: χ2=1,995; P=,158  

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

54,8% staršev je navedlo, da so jim strokovnjaki povedali, kako so ocenili 

otrokove zmogljivosti in težave, 45,2% staršev pa je odgovorilo, da jim tega niso 

povedali. Razlike v strukturi odgovorov niso statistično pomembne (χ2=1,995; 

P=,158). Iz teh podatkov lahko sklepamo, da imajo različni strokovnjaki v komisijah za 

usmerjanje različen odnos do staršev otrok s posebnimi potrebami. Mnogi strokovnjaki 

se posvetijo staršem ter jim predstavijo svoje ugotovitve. Nekoliko manjši je delež tistih 

strokovnjakov, ki se jim ne zdi pomembno ali vredno, da bi staršem dali povratno 

informacijo, jim osvetlili oceno, do katere so prišli na podlagi razgovorov z otrokom in 

diagnostičnih preizkusov. Najbrž se zadovoljijo z izvidom ali strokovnim mnenjem, ki ga 

napišejo in pošljejo staršem. Tako je njihova povratna informacija staršem zgolj 

formalnega značaja, vse, kar bi v živem kontaktu staršem lahko povedali in kar bi tudi 

starši lahko vprašali, pa ostaja neizrečeno in s tem tudi brezpredmetno. Tako imenovane 

»žive povratne informacije« so staršem lahko v veliko pomoč pri razumevanju otrokovih 

težav in pri nudenju podpore ter pomoči otroku.  

Na vprašanje »Kaj so vam strokovnjaki povedali« (Tabela 54) je odgovorilo le 58 

staršev (tj. 26% celotnega vzorca staršev), odgovori pa so raznoliki. Največ staršev je 

navedlo, da so jim strokovnjaki opisali otrokove dosežke in primanjkljaje ter 

predstavili rezultate testiranja (22,4%), vendar pa v zvezi s tem niso povedali, kaj 

točno so jim rekli. Nekateri so bili obveščeni, da ima otrok učne težave (12,1%) ali da 

potrebuje pomoč in DSP (10,3%). Nekateri so zapisali, da so bili obveščeni s tem, ko so 

dobili v vpogled strokovno mnenje ali odločbo. Redki starši so navedli povsem konkretne 

informacije o tem, kaj so jim strokovnjaki povedali, in če so jih, so večinoma omenjali 
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otrokove težave, ne pa tudi njegovih zmogljivosti. Poleg tega so nekateri starši navedli, 

da so jih strokovnjaki seznanili tudi z načini pomoči otroku.  

 

Tabela 54: Odgovori na odprto vprašanje »Kaj so vam strokovnjaki povedali?«  

 

Odgovor f % 

opisali so otrokove dosežke in primanjkljaje, predstavili rezultate testiranja 13 22,4 

da ima otrok učne težave 7 12,1 

da otrok potrebuje pomoč na posameznih področjih učenja, da potrebuje DSP 6 10,3 

obveščeni smo bili le pisno, ko smo dobili odločbo 5 8,6 

da je otrok nemiren, ima težave s koncentracijo, da potrebuje veliko gibanja 4 6,9 

opisali so mi psihološko stanje otroka in njegove težave ter kako se spoprijeti z njimi 4 6,9 

da otrok ne more dohitevati snovi kot ostali otroci, da je počasen pri učenju 2 3,4 

da ima otrok disleksijo 2 3,4 

da je izredno bister otrok, a ima specifične primanjkljaje (disleksijo) 2 3,4 

da je otrok premalo komunikativen, ima težave pri vzpostavljanju stikov z drugimi 2 3,4 

na vpogled sem dobila strokovno mnenje 2 3,4 

skromno so razložili, kakšne težave ima otrok, in predlagali jemanje zdravila (ritalin) 1 1,7 

da ima težave z grafomotoriko, logičnim razmišljanjem in povezovanjem informacij 1 1,7 

da otrok ne zmore kontrolirati vseh stvari hkrati (ali vse napiše, pa ima veliko 
napak, ali pa pazi, kaj piše in potem ne napiše vsega, ker je prepočasen) 1 1,7 

da otrok zmore uspešno reševati naloge, celo za višjo starostno stopnjo, pri 
govornih nalogah pa se zatakne 1 1,7 

da otrok težko sestavlja stavke v slovenskem jeziku, slabo razume tekstne naloge, 
ima težave s koncentracijo, se hitro utrudi in je občutljiv 1 1,7 

da ima epilepsijo in nizek uspeh pri branju ter razumevanju pisnih nalog 1 1,7 

pojasnili so mi vse o otrokovi težavi, bolezni in kako mu pomagati 1 1,7 

da so nekatere njegove zmogljivosti nadpovprečne, ima pa težave z branjem, 
pisanjem in izražanjem 1 1,7 

da je čustveno občutljiv in plašen otrok 1 1,7 

Skupaj 58 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Iz odgovorov lahko sklepamo dvoje: da strokovnjaki staršem povedo le nekakšno 

grobo oceno otrokovih zmogljivosti in težav ter da ne dajejo poglobljenih informacij o 

svojih ugotovitvah ali o rezultatih preizkusov in testov, hkrati pa obstaja možnost, da so 

starši že pozabili, kaj so jim strokovnjaki povedali ali da so si selekcionirano zapomnili 

informacije. 
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Tabela 55: Primerjava med učenci in starši v odgovorih na vprašanje »Ali so ti/vam na pregledih 

povedali, kako so ocenili tvoja/otrokova močna področja in tvoje/otrokove težave?«  

 

Spremenljivka Odgovor  Vloga Skupaj 

učenci starši 

Ali so ti/vam na pregledih 

povedali, kako so ocenili 

močna področja in 

težave 

da 
f 77 121 198 

% 30,9 54,8 42,1 

ne 
f 172 100 272 

% 69,1 45,2 57,9 

Skupaj 
f 249 221 470 

% 100,0 100,0 100,0 
 

χ2 = 26,297; P = ,000  

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Razlika v odgovorih med starši in učenci je statistično pomembna (χ2 = 26,297; 

P = ,000). Večina učencev (69,1%) je odgovorila, da jim na pregledih niso povedali, 

kako so ocenili njihova močna področja in težave, medtem ko je več staršev 

(54,8%) navedlo, da so jim strokovnjaki povedali, kako so ocenili otrokova močna 

področja in težave. Glede na odgovore lahko sklepamo, da se strokovnjaki po 

opravljenih pregledih o svojih ugotovitvah pogovarjajo pretežno s starši učencev in 

redkeje z učenci. Slednji so torej večinoma prikrajšani za povratno informacijo 

strokovnjakov. 

Med tistimi strokovnjaki, ki so staršem povedali, kako so ocenili otrokove 

zmogljivosti in težave (Tabela 56), sta najpogosteje zastopana psiholog (43,5%)  in 

specialni pedagog (40,6%), zdravnik pedopsihiater ali ortoped pa le v 15,9%, in tim 

strokovnjakov s Svetovalnega centra v 13%. Torej nekateri strokovnjaki v komunikaciji s 

starši več časa posvetijo uvodnemu razgovoru in anamnezi, drugi pa so bolj usmerjeni 

na interpretacijo diagnostičnih ugotovitev. Strokovnjaki na Zavodu RS za šolstvo so po 

podatkih staršev manj prisotni v komunikaciji s starši v smislu obveščanja o oceni 

otrokovih zmogljivosti in težav (5,8%), enako pa so v komunikaciji s starši manj prisotni 

nekateri drugi strokovnjaki, kot so logoped, zdravnik pediater, strokovnjaki na Zavodu za 

gluhe in naglušne otroke ter socialni pedagog. 
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Tabela 56: Odgovori na vprašanje »Kateri strokovnjaki so vam to povedali?«  

 

Spremenljivka f % 

psiholog 30 43,5 

specialni pedagog 28 40,6 

zdravnik pedopsihiater ali ortoped 11 15,9 

strokovnjaki s Svetovalnega centra za otroke, mladostnike 
in starše (psiholog, specialni pedagog) 9 13,0 

logoped 6 8,7 

zdravnik pediater 4 5,8 

strokovnjaki na Zavodu za gluhe in naglušne 4 5,8 

strokovnjaki na Zavodu RS za šolstvo 4 5,8 

socialni pedagog 3 4,3 

strokovnjaki na centru za usmerjanje otrok 0 0,0 
 

 Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

 

Tabela 57: Odgovori na vprašanje »Ali je opredelitev skupine, v katero je usmerjen vaš otrok, po 

vašem mnenju ustrezna?«  

 

Odgovor f % 

neustrezna   13     6,7 

ustrezna 180   93,3 

Skupaj 193 100,0 

 
Test razlik v strukturi odgovorov:  χ2=144,503; P=,000 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ

2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Na to vprašanje je večina staršev (93,3%) odgovorila, da je opredelitev skupine 

ustrezna, le 6,7% staršev pa je bilo drugačnega mnenja. Razlika v strukturi 

odgovorov je statistično pomembna (χ2=144,503; P=,000). Prevladuje odgovor 

»ustrezna«. 
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Tabela 58: Odgovori na odprto vprašanje »V čem je opredelitev skupine ustrezna?«  

 

Odgovor f % 

da se otroku pomaga na področju, na katerem ima težave 28 24,8 

ustrezno je poimenovanje skupine glede na težave in potrebe otroka 24 21,2 

ker otrok s pomočjo dodatne razlage dosega boljše rezultate 13 11,5 

da ima otrok možnost individualnega pouka, dodatne strokovne pomoči 12 10,6 

otrok ima primanjkljaje na posameznih področjih učenja 10 8,8 

da ima otrok možnost prilagoditev pri pouku 7 6,2 

da dobi dodatno razlago učne snovi 5 4,4 

gre za dejansko stanje (bolezen) 5 4,4 

v diagnozi 3 2,7 

zaradi slabovidnosti in otrokovih potreb glede na težave 2 1,8 

ker ima otrok resnične težave na čustvenem in vedenjskem področju 2 1,8 

da lahko svojega otroka nekam uvrstim 1 ,9 

boljše kot nič 1 ,9 

Skupaj 113 100,0 
 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Ustreznost opredeljene skupine, v katero je usmerjen otrok, vidijo starši v tem, 

da dobi otrok ustrezno pomoč  (»da se otroku pomaga na področju, na katerem ima 

težave« – 24,8%, »da ima otrok možnost individualnega pouka« – 10,6%, »da ima otrok 

možnost prilagoditev pri pouku« – 6,2%, »otrok dobi dodatno razlago učne snovi« –

4,4%) in v samem poimenovanju skupine glede na otrokove dejanske težave in 

potrebe (»ustrezno je poimenovanje skupine glede na težave in potrebe otroka« – 

21,2%, »otrok ima primanjkljaje na posameznih področjih učenja« – 8,8%, »gre za 

dejansko stanje« – 4,4%, »otrok ima resnične težave na čustvenem in vedenjskem 

področju« – 1,8%, »otrok je slaboviden« –1,8%). 2,7% staršev vidi ustreznost v sami 

diagnozi in 0,9% v tem, da lahko otroka nekam uvrstijo.  
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Tabela 59: Odgovori na odprto vprašanje »Zakaj je opredelitev skupine neustrezna?« (odgovori 

10 staršev, kar predstavlja 4,4% celotnega vzorca staršev) 

 

Odgovor f % 

ker kljub odločbi in dodatni strokovni pomoči ni napredka in uspeha   3 30,0 

ker otrok ni trajno bolan, je pa razvrščen v skupino dolgotrajno bolan   2 20,0 

ker nima primanjkljajev, je le počasnejši v razvoju in pri učenju   2 20,0 

ker je otrok zaradi dodatne strokovne pomoči na slabšem   1 10,0 

ker ima otrok dodatno strokovno pomoč zjutraj, pred uro, čeprav je 
pedopsihiatrinja to odsvetovala   1 10,0 

ker ima bralno-napisovalne težave, usmerjen je pa v skupino govorno-jezikovne 
motnje   1 10,0 

Skupaj 10 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Nekateri starši so se pri nezadovoljstvu s poimenovanjem skupine, v katero je 

usmerjen njihov otrok, sklicevali na neustreznost terminologije, kot je v primeru skupine 

»dolgotrajno bolan otrok«, čeprav otrok nima nobene t. i. trajne bolezni, in v primeru 

termina »primanjkljaji«, ko pa gre zgolj za otroka, ki je počasnejši v razvoju in pri učenju. 

En starš je poročal o usmeritvi v neustrezno skupino (otrok, ki ima bralno-napisovalne 

težave, je usmerjen v skupino govorno-jezikovne motnje). Ostali odgovori so bili 

povezani bolj z izvajanjem dodatne strokovne pomoči in napredkom otroka, niso pa se 

neposredno navezovali na opredelitev skupine.  

 

 

RV 1.2: ALI SE UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVI STARŠI 

DOŽIVLJAJO SOUDELEŽENI PRI OPREDELITVI DIAGNOSTIČNE OCENE? 

 
Na vprašanje, ali so imeli možnost sodelovanja pri oceni svojih zmogljivosti in 

težav (Tabela 60), so učenci večinoma odgovorili pritrdilno (62,2%), kar je zelo 

spodbuden podatek. Vendar pa ni zanemarljivo tudi število tistih, ki so navedli, da te 

možnosti niso imeli (37,8%), kar kaže, da vključenost učencev v oceno lastnih 

zmogljivosti in težav za strokovnjake ni nekaj samo po sebi umevnega ali strokovnjaki v 

tem niso usklajeni med seboj. Razlike v strukturi odgovorov so statistično 

pomembne (χ2=14,944; P=,000). Prevladuje odgovor »da«. 
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Tabela 60: Odgovori na vprašanje »Ali si imel možnost sodelovati pri oceni svojih zmogljivosti in 

svojih težav?«  

 

Odgovor f % 

da 155 62,2 

ne 94 37,8 

Skupaj 249 100,0 

 

Test razlik v strukturi odgovorov: χ2 = 14,944;  P=,000 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

 

Tabela 61: Odgovori na vprašanje »Na kakšen način si sodeloval pri tej oceni?«  

 

Spremenljivka f % 

povprašali so me, kaj mi gre dobro v šoli 144 92,3 

povprašali so me, kaj mi dela težave pri učenju 140 88,6 

izpolnjeval sem vprašalnik, v katerem sem natančno 
opredelil svoje zmogljivosti in težave 

107 68,6 

predstavili so mi svoje ugotovitve in mnenje 105 67,3 

imel sem možnost spregovoriti o svojem doživljanju in 
pogledu na težave 

105 67,3 

povprašali so me, kaj si želim 101 64,7 

po predstavitvi svojih ugotovitev in mnenj so me 
vprašali, ali se z njimi strinjam 

101 64,7 

po predstavitvi svojih ugotovitev in mnenj so me 
prosili, da še sam kaj dodam 

81 51,9 

 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
 

Večina učencev (92,3%) je navedla, da so jih strokovnjaki povprašali, kaj jim gre 

dobro v šoli, in 88,6% jih je navedla, da so jih povprašali, kaj jim dela težave v šoli. 

68,6% učencev je izpolnjevalo vprašalnik, v katerem so natančno opredelili svoje 

zmogljivosti in težave, 67,3% učencev je imelo možnost spregovoriti o svojih doživljanjih 

in pogledih na težave in prav toliko učencem so strokovnjaki predstavili svoje ugotovitve 

ter mnenja. 64,7% učencev so strokovnjaki povprašali po njihovih željah in enakemu 

deležu učencev so predstavili svoje ugotovitve in mnenja ter jih vprašali, če se z njimi 

strinjajo. Nekoliko več kot polovica učencev (51,9%) je navedla, da so jih strokovnjaki po 

predstavitvi svojih ugotovitev in mnenj prosili, naj še sami kaj dodajo.  
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Tabela 62: Odgovori na vprašanje »Ali ste imeli možnost aktivno sodelovati pri oceni otrokovih 

zmogljivosti in težav?« in opisna statistika 

 

Odgovor f %  

imel sem to možnost v vsem 
času postopka 98 45,6 

da / pri večini 

72,1 

pri večini strokovnjakov 57 26,5  

le pri nekaterih strokovnjakih 25 11,6 le pri nekaterih /  

sploh nisem imel možnosti 35 16,3 ne  27,9 

Skupaj 215 100,0  

 

Test razlik v strukturi odgovorov: χ2 = 58,544; P=,000 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

45,6% staršev je navedlo, da so imeli ves čas postopka usmerjanja možnost 

aktivno sodelovati pri oceni otrokovih zmogljivosti in primanjkljajev, 26,% jih je 

imelo to možnost pri večini strokovnjakov, 11,6% le pri nekaterih strokovnjakih in 16,3% 

jih sploh ni imelo te možnosti. Razlike v strukturi odgovorov so statistično 

pomembne (χ2 = 58,544; P=,000). Prevladuje odgovor »imel sem to možnost ves 

čas postopka«.  

 

Tabela 63: Odgovori na vprašanje »Pri katerih strokovnjakih ste imeli možnost aktivno sodelovati 

pri oceni otrokovih zmogljivosti in težav?« (odgovori 12 staršev, kar predstavlja 5,3% 

celotnega vzorca staršev) 

 

Odgovor f % 

pri psihologu in psihiatru 6 50,0 

pri specialnemu pedagogu 2 16,7 

pri logopedu 2 16,7 

pri zdravniku-pediatru 1 8,3 

pri socialnemu pedagogu 1 8,3 

Skupaj 12 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
 

Največ staršev (50%) je navedlo, da so imeli možnost aktivno sodelovati pri 

oceni otrokovih zmogljivosti pri psihologu in psihiatru, precej manj jih je dejalo, da 
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je bilo to pri specialnemu pedagogu in logopedu (16,7%), in še manj pri zdravniku-

pediatru ter socialnemu pedagogu (8,3%). Dejstvo je, da starši v postopku usmerjanja z 

zdravnikom pediatrom nimajo stika, v kolikor ne gre za zdravstvene težave. Socialni 

pedagog ni stalni član komisije za usmerjanje, zato ni nujno, da imajo starši z njim stik. 

Glede na dobljene rezultate bi lahko rekli, da se starši v postopku usmerjanja največ 

pogovarjajo in aktivno sodelujejo pri oceni otroka, njegovih zmogljivosti in težav s 

psihologom in pedopsihiatrom in manj z drugimi strokovnimi profili komisije za 

usmerjanje.  

 

Tabela 64: Odgovori na vprašanje »Na kakšen način ste sodelovali pri tej oceni?«  

 

Spremenljivka f % 

povprašali so me, kaj mojemu otroku dela težave pri učenju 166 90,2 

predstavili so mi svoje ugotovitve in mnenje ter me vprašali, 
ali se s tem strinjam 157 85,3 

imel sem možnost spregovoriti o svojem doživljanju in 
pogledu na otrokove težave 148 80,4 

povprašali so me, kaj gre mojemu otroku dobro v šoli 133 72,3 

predstavili so mi svoje ugotovitve in mnenje ter me prosili, 
da še sam kaj dodam 131 71,2 

povprašali so me, kaj si želim 112 60,9 

izpolnjeval sem vprašalnik, v katerem sem natančno 
opredelil otrokove zmogljivosti in težave 86 46,7 

 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
 

Na to vprašanje je bilo možnih več odgovorov. Večino staršev (90,2%) so 

strokovnjaki povprašali, kaj dela njihovemu otroku težave pri učenju. Podobno so 

večini staršev (85,3%) predstavili svoje ugotovitve in mnenje ter jih vprašali, če se 

z njimi strinjajo. Starši so večinoma (80,4%) imeli možnost spregovoriti o svojem 

doživljanju in pogledu na otrokove težave. 72,3% staršev je navedlo, da so jih 

povprašali, kaj gre njihovemu otroku dobro v šoli, 71,2% staršem pa so strokovnjaki 

predstavili svoje ugotovitve in mnenje ter jih prosili, naj še sami kaj dodajo. 60,9% 

staršev so povprašali po njihovih željah. Le 46,7% staršev je dejalo, da so izpolnjevali 

vprašalnik, v katerem so natančno opredelili otrokove zmogljivosti in težave.  

Podatki govorijo o dokaj dobri vključenosti staršev v ocenjevanje otrokovih težav in 

zmogljivosti v procesu usmerjanja.  
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Tabela 65: Razlike med učenci in starši v odgovorih na vprašanje »Ali si/ste imel/imeli možnost 

sodelovati pri oceni svojih/otrokovih zmogljivosti in težav?« 

 

 

 

χ2 = 25,442; P = ,000 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ

2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Razlika v odgovorih med starši in učenci je statistično pomembna (χ2 = 25,442; 

P = ,000). Starši so imeli v večji meri (83,7%) možnost sodelovanja pri oceni 

otrokovih zmogljivosti in težav, medtem ko je mnogo manjše število učencev 

(62,2%) odgovorilo, da je imelo to možnost. Vključevanje staršev in v še manjši meri 

učencev v postopke usmerjanja torej ni nujno del diagnostičnega procesa, kar pomeni, 

da je to še vedno prepuščeno presoji konkretnega strokovnjaka.  

Pri vprašanju »Na kakšen način si/ste sodeloval/sodelovali pri tej oceni?« (Tabela 66) 

statistično pomembno več učencev navaja, da so jih strokovnjaki povprašali, kaj jim gre 

dobro v šoli (92,3%) in da so izpolnjevali vprašalnik, v katerem so opredelili svoje 

zmogljivosti in težave (68,6%). Poleg tega pa statistično pomembno več staršev navaja, 

da so jim strokovnjaki predstavili ugotovitve in jih prosili, naj še sami kaj dodajo (71,2%) 

ter da so imeli možnost spregovoriti o svojem doživljanju in pogledu na težave (80,4%). 

Odgovori kažejo, da je strokovnjakom pomembna informacija učencev o njihovih 

težavah, zato jih o tem na pregledih tudi povprašajo, medtem ko jim redkeje predstavijo 

svoje ugotovitve in se zanimajo za njihovo doživljanje lastnih težav. Starši so torej bolj 

kompetentni, da izvedo ugotovitve strokovnjakov, kot njihovi otroci. To si lahko razložimo 

z ugotovitvijo, da otroci še vedno niso enakovredni partnerji v timu in pogosto niso 

sooblikovalci ocene o njih samih.  

 

Spremenljivka Odgovor  Vloga Skupaj 

učenci starši 

možnost 
sodelovanja pri 
oceni zmogljivosti 
in težav 

 da 
f 155 180 335 

% 62,2 83,7 72,2 

 ne 
f 94 35 129 

% 37,8 16,3 27,8 

Skupaj 
f 249 215 464 

% 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 66: Razlike med učenci in starši v odgovorih na vprašanje »Na kakšen način si/ste 

sodeloval/sodelovali pri tej oceni?« in test razlik v strukturi odgovorov 

 

 

Spremenljivka 

Vloga 

učenci starši 

f % f % χ2 P 

povprašali so me, kaj mi/mojemu otroku  
dela težave pri učenju 

140 88,6 166 90,2 0,094 ,759 

povprašali so me, kaj mi/mojemu  
otroku gre dobro v šoli 

144 92,3 133 72,3 21,119 ,000 

povprašali so me, kaj si želim 101 64,7 112 60,9 0,389 ,533 

izpolnjeval sem vprašalnik, v katerem sem 
opredelil zmogljivosti in težave 

107 68,6 86 46,7 15,546 ,000 

predstavili so mi svoje ugotovitve in me 
prosili, da še sam kaj dodam 

81 51,9 131 71,2 12,550 ,000 

imel sem možnost spregovoriti o svojem 
doživljanju in pogledu na težave 

105 67,3 148 80,4 6,967 ,008 

 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ

2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

 
Tabela 67: Odgovori na vprašanje »Ali so bili pri izdelavi strokovnega mnenja upoštevani vaši 

predlogi in želje?« (odgovori 200 staršev, kar predstavlja 89% celotnega vzorca 

staršev) 

 

Odgovor f % 

da 91 45,5 

delno 35 17,5 

ne 18 9,0 

nisem imel želja in predlogov, ker sem menil, da je to 
njihova stvar, kljub temu, da gre za mojega otroka 56 28,0 

Skupaj 200 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
 

45,5% staršev je odgovorilo, da so bili pri izdelavi strokovnega mnenja 

upoštevani njihovi predlogi in želje, kar 28% staršev pa je navedlo, da niso imeli želja 

in predlogov, ker so menili, da je to stvar strokovnjakov, kljub temu, da gre za njihovega 

otroka. 17,5% staršev je delajo, da so bile njihove želje upoštevane le delno, 9% staršev 

pa je zapisalo, da njihove želje niso bile upoštevane. 
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Tabela 68: Odgovori na odprto vprašanje »Kateri vaši predlogi niso bili upoštevani (odgovori 7 

staršev, kar predstavlja 3% celotnega vzorca staršev) 

 

Odgovor f % 

za želje in mnenje me niso vprašali 4 57,1 

da bi imel otrok dodatno strokovno pomoč ali več ur take pomoči 1 14,3 

zapisali so le svoje ugotovitve, čeprav so otroka le enkrat videli 1 14,3 

zgolj na podlagi testov so opredelili otrokove težave (postavili diagnozo) 1 14,3 

Skupaj 7 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Iz odgovorov je razvidno, da so strokovnjaki več ali manj suvereno napisali svoje 

mnenje na podlagi diagnostičnih preizkusov in enkratnega srečanja z otrokom ter 

staršev niso vprašali za njihovo mnenje. En starš je navedel tudi to, da niso upoštevali 

njegove želje po dodatni strokovni pomoči.  

 

Tabela 69: Odgovori na odprto vprašanje »Kateri vaši predlogi so bili delno upoštevani?« 

(odgovori 14 staršev, kar predstavlja 6,2% celotnega vzorca staršev) 

 

Odgovor f % 

individualna oblika učne pomoči pri določenem predmetu 7 50,0 

različne prilagoditve 5 35,7 

podaljšan čas pisanja testov in sicer izven razreda 2 14,3 

Skupaj 14 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
 

Starši, ki so odgovorili na to vprašanje, so navedli, da so bili upoštevani njihovi 

predlogi glede individualne oblike pomoči pri določenem predmetu in glede različnih 

prilagoditev.  
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Tabela 70: Odgovori na odprto vprašanje »Kateri vaši predlogi so bili v celoti upoštevani?« 

(odgovori 61 staršev, kar predstavlja 27% celotnega vzorca staršev) 

 

Odgovor f % 

da bi imel otrok dodatno strokovno pomoč 27 44,3 

da ima prilagoditve pri pouku 24 39,3 

o vsem smo se skupaj dogovarjali 6 9,8 

da otrok nadaljuje šolanje v OŠ in ne v OŠ s prilagojenim programom 2 3,3 

termin za izvajanje dodatne strokovne pomoči 2 3,3 

Skupaj 61 100,0 

 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

V največji meri je bilo upoštevano to, da je otrok deležen dodatne strokovne 

pomoči (44,3%) ter prilagoditev pri pouku (39,3%). 9,8% staršev je dejalo, da so se o 

vsem skupaj dogovarjali, iz česar lahko sklepamo, da so starši aktivni sogovorniki 

strokovnjakom in imajo torej pomembno vlogo pri načrtovanju pomoči svojemu otroku. 

3,3% staršev je navedlo, da je bil upoštevan čas za izvajanje dodatne strokovne pomoči 

in predlog, da otrok nadaljuje šolanje v osnovni šoli, ne pa na osnovni šoli s prilagojenim 

programom.  

Glede na to, da vprašanji, predstavljeni v Tabeli 71, pri učencih in starših nista bili 

identični, prav tako pa so se imeli starši možnost odločati med štirimi različnimi odgovori 

(da, delno, ne, nisem imel želja in predlogov), učenci pa le med dvema (da/ne), smo za 

namen ugotavljanja razlik med starši in učenci izločili le odgovore da/ne. Razlika v 

odgovorih ni statistično pomembna (χ2 = 3,396; P = ,065). Večina staršev in tudi 

učencev je navedla, da so bile pri izdelavi strokovnega mnenja upoštevane 

njihove želje. 
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Tabela 71: Razlike med učenci in starši v odgovorih na vprašanje »So te poslušali, ko si jim 

pripovedoval, kakšne težave imaš in kaj si želiš?« oz. »So bili pri izdelavi 

strokovnega mnenja upoštevani vaši predlogi in želje?«  

 

Spremenljivka Odgovor  Vloga Skupaj 

učenci starši  

upoštevanje želja 

s strani komisije 

za usmerjanje 

 da 
f 184 91 275 

% 73,9 83,5 76,8 

 ne 
f 65 18 83 

% 26,1 16,5 23,2 

Skupaj 
f 249 109 358 

% 100,0 100,0 100,0 
 

χ2 = 3,396; P = ,065 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

 

RV 1.3: KAKO UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI DOŽIVLJAJO TERMIN 

»POSEBNE POTREBE«?  

 

Odgovori učencev (Tabela 72) nam povedo, da za 25,3% učencev izraz »otroci s 

posebnimi potrebami« ni moteč, nekaterim (11,5%) se zdi neustrezen, nekateri 

(12,6%) pa o tem izrazu nimajo posebnega mnenja. To je skladno tudi z izkušnjo med 

anketiranjem, saj so učenci pri tem vprašanju pogosto rekli, da še nikoli niso razmišljali o 

tem izrazu ali poimenovanju ter da zato ne vedo natančno, kaj si o tem mislijo. Veliko 

učencev je govorilo o svojem doživljanju izraza v smislu pomena besedne zveze 

»posebne potrebe«, kot na primer: »izraz pomeni, da imajo otroci s posebnimi potrebami 

težave, da nekaj težje počnejo«, da »otroci s posebnimi potrebami potrebujejo posebno 

pomoč«, »da so otroci s posebnimi potrebami drugačni od drugih«, »da so otroci s 

posebnimi potrebami v stiski, jim je težko«, »izraz je žalosten, otroci s posebnimi 

potrebami se mi smilijo« in podobno.  
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Tabela 72: Odgovori na odprto vprašanje »Kaj misliš o izrazu 'otroci s posebnimi potrebami'?« 

(odgovori 174 učencev, kar predstavlja 70% celotnega vzorca učencev). 

 

Odgovor f % 

izraz se mi zdi v redu, mi je všeč 44 25,3 

pomeni, da otroci s posebnimi potrebami potrebujejo posebno pomoč 35 20,1 

ne vem, nič posebnega ne mislim 22 12,6 

izraz je neustrezen, mi ni všeč 20 11,5 

pomeni, da imajo otroci s posebnimi potrebami težave, nekaj težje počnejo 11 6,3 

pomislim na to, da so otroci s posebnimi potrebami takšni kot drugi otroci, le da 
potrebujejo pomoč 

9 5,2 

izraz pomeni, da imajo otroci s posebnimi potrebami primanjkljaje na 
posameznih področjih učenja 

7 4,0 

pomeni, da so otroci s posebnimi potrebami posebni, drugačni od drugih 6 3,4 

izraz je žalosten, otroci s posebnimi potrebami se mi smilijo 4 2,3 

pomeni, da so otroci s posebnimi potrebami v stiski, jim je težko 4 2,3 

izraz se mi zdi čuden 3 1,7 

pomislim na to, da so otroci s posebnimi potrebami pametni in prijazni 3 1,7 

nikoli nisem razmišljal o tem izrazu, saj ga redko slišim 3 1,7 

izraz bi lahko bil drugačen 1 ,6 

izraz me ne moti 1 ,6 

pomislim na to, da otroci s posebnimi potrebami niso krivi, da so se takšni rodili 1 ,6 

Skupaj 174 100,0 

 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 
 

Tabela 73: Odgovori na odprto vprašanje »Ali bi bil po tvojem mnenju boljši kakšen drug izraz? 

Kaj predlagaš?« (odgovori 116 učencev, kar predstavlja 46,6% celotnega vzorca 

učencev) 

 

Odgovor f % 

ne, izraz je v redu 75 64,7 

ne vem 16 13,8 

ja, boljši bi bil drug izraz, a se trenutno ne spomnim, kakšen 15 12,9 

učenci s težavami pri učenju 3 2,6 

ja, kakšen bolj normalen izraz bi bil boljši 2 1,7 

učenci z odločbo 2 1,7 

učenci z dodatno strokovno pomočjo 2 1,7 

učenci s potrebami 1 ,9 

Skupaj 116 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
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Večina anketiranih (64,7%) je menila, da je izraz »otroci s posebnimi potrebami« 

v redu, 12,9% učencev pa je navedlo, da bi bil boljši kakšen drug izraz, vendar niso 

imeli ideje, kakšen bi ta lahko bil. Manjši odstotek učencev je navedel po njihovem 

mnenju primernejše izraze, na primer »učenci s težavami pri učenju«, »učenci z dodatno 

strokovno pomočjo«, »učenci z odločbo« ali »kakšen bolj normalen izraz«. 
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6.2.1  INTERPRETACIJA  REZULTATOV  RAZISKOVALNEGA  VPRAŠANJA 1: 

OCENE IN MNENJA UČENCEV IN STARŠEV O POSTOPKU USMERJANJA 

 

 

Graf 3: Grafični prikaz rezultatov raziskave glede na raziskovalno vprašanje 1 
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Ocena učencev in staršev o postopku usmerjanja ter njihovo doživljanje tega 

postopka 

Večina učencev (69,1%) je navedla, da jim na pregledih in testiranjih niso 

povedali, kako so ocenili njihova močna področja in težave, kar pomeni, da so bili 

pregledi za usmerjanje večinoma opravljeni, ne da bi strokovnjaki učence seznanili z 

rezultati testiranja in ugotovitvami. Glede na odgovore učencev lahko sklepamo, da si 

strokovnjaki, ki delujejo v komisijah za usmerjanje, ne vzamejo dovolj časa za razgovor 

z učencem, čeprav ima učenec pravico vedeti, kakšne so ugotovitve strokovnjakov in 

kakšna so njihova priporočila. Tudi tisti, ki so odgovorili, da so jim strokovnjaki povedali, 

kako so ocenili njihova močna področja in težave, večinoma niso vedeli, kaj so jim 

povedali ali se tega niso več spomnili. Podobne ugotovitve najdemo tudi v drugih 

raziskavah (Lynas, 1986; Armstrong, 1995; Lewis, 1995; Cooper, 1996a), v katerih 

učenci izpostavljajo, da so bili v postopku usmerjanja izolirani ali celo stigmatizirani.  

Večini staršev (54,8%) so strokovnjaki povedali, kako so ocenili otrokove 

zmogljivosti in težave. Pri tem je največ staršev navedlo, da so jim strokovnjaki opisali 

otrokove dosežke in primanjkljaje ter predstavili rezultate testiranja, vendar pa v zvezi s 

tem niso navedli, kaj točno so jim strokovnjaki povedali. Med tistimi strokovnjaki, ki so 

staršem povedali, kako so ocenili otrokove zmogljivosti in težave, sta najpogosteje 

zastopana psiholog in specialni pedagog, v precej manjšem številu pa zdravnik 

pedopsihiater ali ortoped ter tim strokovnjakov iz Svetovalnega centra. Po podatkih 

staršev so strokovnjaki na Zavodu RS za šolstvo manj prisotni v komunikaciji s starši v 

smislu obveščanja o oceni otrokovih zmogljivosti in težav, podobno pa so v komunikaciji 

s starši manj prisotni nekateri drugi strokovnjaki (logoped, zdravnik pediater, strokovnjaki 

na Zavodu za gluhe in naglušne otroke ter socialni pedagog).  

Razlika v odgovorih med starši in učenci je statistično pomembna, kar pomeni, 

da se strokovnjaki po opravljenih pregledih o svojih ugotovitvah pogovarjajo 

pretežno s starši otrok in redkeje z otroki. Otroci so torej večinoma prikrajšani za 

povratno informacijo strokovnjakov. Odgovori pričajo, da so predvsem otroci in 

deloma tudi starši v veliki meri le del birokratskega aparata postopka usmerjanja. To 

nam marsikaj pove o strokovnjakih, ki delujejo v komisijah za usmerjanje, in o tem, v 

kolikšni meri tudi ti strokovnjaki sprejemajo birokratizacijo postopkov usmerjanja ter 
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zanemarjajo strokovno etiko, človeški odnos in spoštovanje do svojih uporabnikov. 

Povratna informacija komisije za usmerjanje učencem s posebnimi potrebami ter 

njihovim staršem bi morala biti del postopka usmerjanja. En del povratne informacije je 

zagotovo zajet v strokovnem mnenju in je namenjen vzgojno-izobraževalnemu delu v 

šoli, drugi del pa je »nenapisan« in se nanaša na to, kaj določena težava, motnja ali 

ovira pomeni za otrokov razvoj in kako vpliva na njegovo vsakdanje življenje. Nadalje se 

»nenapisan« del povratne informacije nanaša na to, v kolikšni meri se lahko določeni 

primanjkljaj, motnja ali ovira korigira ali izboljša, kaj lahko otrok in starši pričakujejo od 

dodatne strokovne pomoči in prilagoditev v šoli in kaj lahko naredijo doma, da bi otrok 

lažje in bolje premagoval svoje težave.  

 

Ustreznost opredelitve skupine učencev s posebnimi potrebami 

Večina staršev (93,3%) je menila, da je opredelitev skupine, v katero je 

usmerjen njihov otrok, ustrezna. Ustreznost opredeljene skupine so videli v tem, da 

dobi otrok ustrezno pomoč,  in v samem poimenovanju skupine glede na otrokove 

dejanske težave in potrebe. Nekateri starši so se pri nezadovoljstvu s poimenovanjem 

skupine, v katero je usmerjen njihov otrok, sklicevali na neustreznost terminologije, na 

primer pri opredelitvi v skupino dolgotrajno bolan otrok, čeprav otrok nima nobene t. i. 

bolezni, in pri terminu »primanjkljaji«, ko pa gre zgolj za otroka, ki je počasnejši v razvoju 

in pri učenju. Sklepamo lahko, da člani komisije za usmerjanje v teh primerih staršev 

niso obvestili, v katero skupino otrok s posebnimi potrebami usmerjajo njihovega otroka 

in zakaj prav v to skupino. V praksi se namreč pogosto dogaja, da starši ne vidijo logične 

povezave med težavo otroka in poimenovanjem skupine, v katero je pozneje usmerjen. 

Otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo so pogosto usmerjeni v skupino 

dolgotrajno bolnih otrok, ker je ta motnja po klasifikaciji Ameriške psihiatrične zveze 

DSM-V uvrščena v skupino nevroloških in psihiatričnih bolezni. Po Kriterijih za 

opredelitev primanjkljajev otrok s posebnimi potrebami (2014) pa so otroci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja tisti, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj v 

delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki v razvoju na področju 

pozornosti, pomnenja, mišljenja, koordinacije in komunikacije, v razvoju socialnih 

sposobnosti in emocionalnem dozorevanju, in pri katerih se kažejo izrazite težave v 
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zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom in računanjem. Torej lahko »počasnost v 

razvoju« uvrstimo tudi v kategorijo otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

 
Soudeleženost učencev in njihovih staršev pri opredelitvi diagnostične ocene 

Večinoma (62,2%) so učenci imeli možnost sodelovati pri oceni svojih 

zmogljivosti in težav, vendar pa ni zanemarljivo tudi število tistih, ki so navedli, da te 

možnosti niso imeli (37,8%), kar kaže, da vključenost učencev v oceno lastnih 

zmogljivosti in težav za strokovnjake ni nekaj samo po sebi umevnega ali da 

strokovnjaki v tem niso usklajeni med seboj. Tuje raziskave (Gersch in Noble, 1991; 

Gersch, 1990 in 1992; Gersch, Holgate, Sigstone; Gersch in Nolan, 1994) potrjujejo vse 

večjo udeleženost učencev pri odločanju, načrtovanju in ocenjevanju v učnem procesu. 

Poleg tega Gersch (1996) poudarja, da je vključevanje otrok v procese ocenjevanja tudi 

zakonsko podprto (Konvencija o otrokovih pravicah OZN). Pa vendar naš Zakon o 

usmerjanju (Uradni list RS, 58/2011), ki določa cilje in načela vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami (4. člen), v postopek usmerjanja in pomoči vključuje starše, 

ne pa tudi otrok.  

Tudi v naši raziskavi so imeli starši v veliki meri (83,7%) možnost sodelovanja 

pri oceni otrokovih zmogljivosti. Le 16,3% staršev je odgovorilo, da te možnosti niso 

imeli. Pri tem je imelo 45,6% staršev možnost aktivnega sodelovanja pri oceni otrokovih 

zmogljivosti in primanjkljajev ves čas postopka usmerjanja, 26% jih je imelo to možnost 

pri večini strokovnjakov, 11,6% le pri nekaterih strokovnjakih in 16,3% staršev sploh ni 

imelo te možnosti. Razlike v strukturi odgovorov so statistično pomembne. Prevladuje 

odgovor »imel sem to možnost ves čas postopka«. Rezultati govorijo o tem, da so starši 

v postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami pridobili na veljavi in jih strokovnjaki 

v komisijah za usmerjanje vključujejo v oceno otrokovih zmogljivosti, kar je spodbudna 

informacija. Vloga starša kot aktivnega sogovornika pri odločanju o oceni ali diagnozi 

njihovega otroka je torej zavzela pomembno mesto v postopkih usmerjanja, kar je prav 

gotovo velik preobrat v primerjavi s preteklimi izkušnjami staršev, ko so bili le pasivni 

udeleženci v postopku in zgolj seznanjeni z ugotovitvami strokovnjakov.  

Razlika v odgovorih med starši in učenci je statistično pomembna. Starši so 

namreč imeli v večji meri (83,7%) možnost sodelovanja pri oceni otrokovih 
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zmogljivosti in težav, medtem ko je imelo to možnost veliko manjše število 

učencev (62,2%). Vključevanje učencev v postopke usmerjanja ni nujno del 

diagnostičnega procesa, kar pomeni, da je to še vedno prepuščeno presoji konkretnega 

strokovnjaka. Ne moremo torej govoriti o enotnih smernicah in enotnem načinu 

delovanja članov komisij za usmerjanje. To dejstvo se kaže kot problem tudi ali 

predvsem zato, ker člani komisije za usmerjanje učenca pogosto ne poznajo, vidijo ga le 

enkrat za eno ali dve uri. V tem času je učenec izpostavljen novi situaciji, testni situaciji z 

neznanim človekom. Prav zato je še kako pomembno, da član komisije za usmerjanje 

skupaj s starši in otrokom preveri, v kolikšni meri se testni rezultati ujemajo z otrokovim 

vsakdanjim delovanjem doma in v šoli. Nadalje, strokovnjak v tako kratkem času ne 

more preveriti vseh področij delovanja pri otroku, od kognitivnega, motoričnega do 

socialnega in čustvenega področja. Vsa ta področja nam dajo vpogled v to, na kakšne 

načine otrok kompenzira svoje primanjkljaje, kako se odziva v stresnih, čustveno 

obremenjujočih situacijah, kateri so varovalni dejavniki v njegovem okolju in katere 

oblike pomoči bi bile zanj dejansko koristne. V kolikor strokovnjaki ne vzpostavijo stika z 

otrokom in s starši, pristajajo na birokratski odnos med njimi, otrokom in starši. 

Birokratski odnos pa pomeni, da je strokovnjaku pomembno, da prebere vsa prejeta 

poročila, mnenja in izvide ter se na podlagi teh odloči, po katerem členu Zakona o 

usmerjanju bo otrok usmerjen, manj pomembno ali nepomembno pa se mu zdi spoznati 

konkretnega otroka in njegovo zgodbo (njegove težave, njegova prednostna področja in 

vire pomoči, ki so se doslej izkazali kot učinkoviti, načine samopomoči idr.).  

Učence in starše smo povprašali tudi o načinih sodelovanja pri oceni otrokovih 

zmogljivosti in težav, pri čemer so izbirali med zapisanimi odgovori. Primerjava med 

odgovori učencev in staršev kaže, da statistično pomembno več učencev navaja, da 

so jih strokovnjaki povprašali, kaj jim gre dobro v šoli (92,3%), in da so izpolnjevali 

vprašalnik, v katerem so opredelili svoje zmogljivosti in težave (68,6%). Poleg tega pa 

statistično pomembno več staršev navaja, da so jim strokovnjaki predstavili 

ugotovitve in jih prosili, da še sami kaj dodajo (71,2%), ter da so imeli možnost 

spregovoriti o svojem doživljanju in pogledu na otrokove težave (80,4%). Odgovori 

kažejo, da je strokovnjakom pomembna informacija učencev o njihovih težavah, 

zato jih o tem na pregledih tudi povprašajo, medtem ko jim redkeje predstavijo 
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svoje ugotovitve in se redkeje zanimajo za njihovo doživljanje lastnih težav. Morda 

se učenčevo doživljanje lastnih težav strokovnjakom zdi nepomembno področje, pa 

vendar je prav to področje tisto, na podlagi katerega lahko načrtujemo učinkovite in 

smiselne oblike pomoči učencu in krepimo učenca na vseh področjih – ne le na 

kognitivnem, temveč tudi na čustvenem in socialnem področju. Učenec, pri katerem se 

na določenem področju pokažejo pomembna odstopanja od povprečnih rezultatov na 

testih v negativno smer, morda s temi primanjkljaji dobro shaja, ker je razvil učinkovite 

kompenzacijske strategije, medtem ko na področju, na katerem se kažejo minimalna 

odstopanja, težje shaja in slabo kompenzira primanjkljaj. Vse to so pomembni odtenki, ki 

stojijo za rezultati testiranj in preizkušenj in so vsekakor velikega pomena za nadaljnje 

načrtovanje pomoči učencu.  

V očeh strokovnjakov so starši bolj kompetentni od otrok, da so seznanjeni z njihovimi 

ugotovitvami, kar pomeni, da otroci še vedno niso enakovredni partnerji v timu in 

pogosto niso sooblikovalci ocene o njih samih. Leta 2014 težko sprejmemo tak podatek, 

saj se v strokovnih krogih in medijih precej govori o otrokovih pravicah ter njihovem 

uresničevanju, o vlogi »otrokovega glasu« pri odločitvah, ki se tičejo njega, o 

medsebojnem sodelovanju učiteljev, strokovnjakov, staršev in otrok ter o drugih 

podobnih temah, ki so v prid pomenu otrokove aktivne vloge v vzgojno-izobraževalnem 

procesu. Kaj je torej tisto, kar strokovnjake ovira, da v svoji praksi ne uresničujejo 

otrokove pravice o obveščenosti glede odločitev o njegovem šolanju in pravice do 

izražanja lastnih mnenj v vseh zadevah v zvezi z njim? Sklepamo lahko, da strokovnjaki 

težko sestopijo s svoje utrjene pozicije moči, s katere sami presojajo, kaj je za otroka 

dobro, medtem ko otrokovo mnenje pri tem nima pomembne vloge.  

Večina staršev in tudi učencev je navedlo, da so bile pri izdelavi strokovnega 

mnenja upoštevane njihove želje. V največji meri je bilo upoštevano, da je otrok 

deležen dodatne strokovne pomoči ter prilagoditev pri pouku. Razlike v odgovorih med 

starši in učenci niso statistično pomembne. Učenci s posebnimi potrebami so z 

usmeritvijo usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, kar v bistvu vključuje obe želji – željo po dodatni strokovni pomoči in željo po 

prilagoditvah pri pouku. Sklepamo lahko, da so bile pri izdelavi strokovnega mnenja 

upoštevane konkretne oblike pomoči in prilagoditev, ki so jih starši in učenci predlagali 
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ali si jih želeli. Torej so bili oboji v tovrstnem sodelovanju s strokovnjaki komisije za 

usmerjanje slišani in upoštevani. 

 

Učenčevo doživljanje termina »posebne potrebe« 

Odgovori učencev nam povedo, da izraz »otroci s posebnimi potrebami« ne moti 

25,3% otrok, nekaterim (11,5%) se zdi neustrezen, nekateri (12,6%) pa o tem izrazu 

nimajo posebnega mnenja. Veliko učencev je ogovorilo o svojem doživljanju tega 

izraza v smislu pomena besedne zveze »posebne potrebe«, kot na primer: »izraz 

pomeni, da imajo otroci s posebnimi potrebami težave, da nekaj težje počnejo«, »da 

otroci s posebnimi potrebami potrebujejo posebno pomoč«, »da so otroci s posebnimi 

potrebami drugačni od drugih«, »da so otroci s posebnimi potrebami v stiski, jim je 

težko«, »izraz je žalosten, otroci s posebnimi potrebami se mi smilijo« in podobno. 

Razlike v strukturi odgovorov so statistično pomembne, prevladuje odgovor »izraz se mi 

zdi v redu, mi je všeč«. Učence smo povprašali tudi o tem, če bi bil po njihovem mnenju 

ustreznejši kak drug izraz in ne izraz »otroci s posebnimi potrebami«. Večinoma učenci 

niso imeli ideje, kakšen izraz bi bil boljši, saj o tem niso še nikdar razmišljali. Manjši 

odstotek učencev je imel nekaj idej in sicer so predlagali izraze, kot so »učenci s 

težavami pri učenju«, »učenci z dodatno strokovno pomočjo«, »učenci z odločbo« ali 

»kakšen bolj normalen izraz«. Glede na razmišljanja učencev s posebnimi potrebami 

kaže izraz »posebne potrebe« na težave, stiske, drugačnost, potrebo po posebni 

pomoči ipd. Zdi se, da izraz »posebne potrebe« vendarle izpostavlja nemoč učencev in 

hkrati potrebo po pomoči. S tem so učenci izpostavljeni kot tisti, ki nečesa ne zmorejo, in 

ne kot tisti, ki se zgolj učijo na drugačen način, z njim primernimi metodami in oblikami 

dela. DePoy in French Gilson (2004) pravita, da izraz »poseben« izvira iz miselnosti, da 

posameznik potrebuje posebno pomoč, ki temelji na pomanjkljivostih in nesposobnostih 

posameznika. V naši raziskavi učenci te posebnosti imenujejo težave, stiske, 

drugačnost, potreba po posebni pomoči. Sklepamo lahko, da so se učenci s posebnimi 

potrebami tega izraza že povsem navadili, ga sprejeli. A ko govorijo o lastnem 

doživljanju izraza »posebne potrebe«, sporočajo, da imajo težave in da so »posebni«, 

torej drugačni od vrstnikov. Menimo, da poimenovanje otrok s »posebnimi potrebami« 

ne predstavlja varovalnega dejavnika, ki bi učencem zagotavljal boljše pogoje za 
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socialno vključenost. Enako pa učenci s tem izrazom nimajo veliko negativnih izkušenj, 

ki bi v njih sprožale negativne čustvene reakcije. 
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RV 2:  KAKO UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVI STARŠI 

OPREDELJUJEJO UČNO/DODATNO STROKOVNO POMOČ? 

  

 

RV 2.1: KAKO UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVI STARŠI 

OCENJUJEJO UČNO/DODATNO STROKOVNO POMOČ TER NJENO 

UČINKOVITOST?  

 

Tabela 74: Odgovori učencev na vprašanje »Kako ocenjuješ pomoči, ki si jih deležen v šoli?«  

 

 

Spremenljivka 

neuspešno manj uspešno zelo uspešno nimam 

izkušenj 

 f % f % f % f % 

dopolnilni pouk 18 7,3 75 30,2 94 37,9 61 24,6 

pomoč special. ali social. 
pedagoga v razredu 

30 12,1 58 23,4 47 19,0 113 45,6 

individualna pomoč special. 
ali social. pedagoga 

19 7,7 53 21,4 98 39,5 78 31,5 

pomoč učitelja v razredu 18 7,3 78 31,5 101 40,7 51 20,6 

individualna pomoč učitelja 
izven razreda 

11 4,4 36 14,5 145 58,5 56 22,6 

pomoč učitelja v 
podaljšanem bivanju 

34 13,7 32 12,9 30 12,1 152 61,3 

pomoč šolskega pedagoga 
ali psihologa 

20 8,1 46 18,5 92 37,1 90 36,3 

pomoč sošolcev 18 7,3 95 38,3 97 39,1 83 15,3 

pomoč prostovoljca 28 11,3 56 22,6 70 28,2 94 37,9 

pomoč učencev iz višjih 
razredov 

43 17,3 40 16,1 48 19,4 117 47,2 

pomoč prijateljev 15 6,0 83 33,5 114 46,0 36 14,5 

pomoč staršev 6 2,4 56 22,6 168 67,7 18 7,3 

pomoč brata, sestre 18 7,3 39 15,7 111 44,8 80 32,3 

pomoč drugih sorodnikov 21 8,5 68 27,4 84 33,9 75 30,2 

drugo: pomoč sosedov, 
asistenta 

1 25,0 0 0,0 2 50,0 1 25,0 

 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
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Tabela 75: Odgovori učencev na vprašanje »Kako ocenjuješ pomoči, ki si jih deležen v šoli?«, 

opisna statistika, test razlik v strukturi odgovorov učencev ter enovzorčni t-test za 

spremenljivke (primerjalna vrednost = 3, tj. »zelo uspešno«)  

 

Spremenljivka N M SD χ2 P t 2P 

dopolnilni pouk 187 2,41 ,660 50,484 ,000 -12,292 ,000 

pomoč special. ali social. 
pedagoga v razredu 135 2,13 ,747 62,355 ,000 -13,588 ,000 

individualna pomoč special. 
ali social. pedagoga 170 2,46 ,689 56,161 ,000 -10,126 ,000 

pomoč učitelja v razredu 197 2,42 ,655 61,839 ,000 -12,405 ,000 

individualna pomoč učitelja 
izven razreda 192 2,70 ,572 164,548 ,000 -7,319 ,000 

pomoč učitelja v 
podaljšanem bivanju 96 1,96 ,820 174,323 ,000 -12,451 ,000 

pomoč šolskega pedagoga 
ali psihologa 158 2,46 ,710 59,742 ,000 -9,634 ,000 

pomoč sošolcev 210 2,38 ,639 77,839 ,000 -14,152 ,000 

pomoč prostovoljca 154 2,27 ,752 36,774 ,000 -12,000 ,000 

pomoč učencev iz višjih 
razredov 131 2,04 ,836 65,581 ,000 -13,172 ,000 

pomoč prijateljev 212 2,47 ,626 97,258 ,000 -12,391 ,000 

pomoč staršev 230 2,70 ,511 263,613 ,000 -8,767 ,000 

pomoč brata, sestre 168 2,55 ,681 83,710 ,000 -8,493 ,000 

pomoč drugih sorodnikov 173 2,36 ,691 38,226 ,000 -12,108 ,000 

pomoč sosedov, asistenta 3 2,33 1,155 ,500 ,779 -1,000 ,423 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti; t – vrednost t-preizkusa; 2P – stopnja statistične pomembnosti 

 

Srednje vrednosti kažejo, da učenci kot najbolj uspešni obliki pomoči 

ocenjujejo  individualno pomoč učitelja izven razreda (M=2,70, SD=,572) ter pomoč 

staršev (M=2,70, SD=,511). Kot naslednje najbolj uspešne oblike navajajo pomoč brata 

ali sestre, pomoč prijateljev, individualno pomoč specialnega ali socialnega pedagoga, 

pomoč šolskega pedagoga ali psihologa. Tem sledi pomoč učitelja v razredu ter 

dopolnilni pouk. Kot manj uspešne oblike pomoči so ocenili pomoč sošolcev, pomoč 

drugih sorodnikov, pomoč prostovoljca, pomoč specialnega ali socialnega pedagoga v 

razredu, pomoč sosedov ali asistenta (spremljevalca) ter pomoč učencev iz višjih 

razredov. Kot najmanj uspešno obliko pomoči ocenjujejo pomoč učitelja v podaljšanem 

bivanju. Enovzorčni t-test in test razlik v strukturi odgovorov kažeta, da odgovori – z 
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izjemo zadnje spremenljivke (pomoč sosedov ali asistenta) – statistično pomembno 

odstopajo od primerjalne vrednosti (»zelo uspešno«) ter se nagibajo k nižji oceni oblik 

pomoči, kar pomeni, da učenci navedene oblike pomoči ocenjujejo večinoma kot 

uspešne ali manj uspešne. 

Na vprašanju smo izvedli tudi faktorsko analizo, pri čemer smo uporabili pravokotno 

varimax rotacijo in izločili tri faktorje. Faktorje smo glede na vsebino postavk smiselno 

poimenovali. Tabela 76 prikazuje faktorsko matriko za spremenljivke, ki opredeljujejo 

učenčevo oceno pomoči v šoli. 

 

Tabela 76: Faktorska matrika (varimax rotirana) za spremenljivke, ki opredeljujejo učenčevo 

oceno pomoči v šoli 

 
 

 

Legenda: λ – lastna vrednost faktorja; % - odstotek pojasnjene variance; F% - kumulativni odstotek 
pojasnjene variance 

 

Prvi faktor pojasni 29,4% variance in vsebuje sedem postavk: »pomoč prijateljev«, 

»pomoč prostovoljca«, »pomoč drugih sorodnikov«, »pomoč sošolcev«, »pomoč 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 3 

pomoč prijateljev ,893   

pomoč prostovoljca ,844   

pomoč drugih sorodnikov ,793   

pomoč sošolcev ,740   

pomoč učencev iz višjih razredov ,668   

pomoč brata, sestre ,588  ,446 

pomoč staršev ,582  ,571 

individualna pomoč special ali social. pedagoga  ,760  

pomoč special. ali social. pedagoga v razredu  ,752  

pomoč učitelja v razredu  ,727  

pomoč učitelja v podaljšanem bivanju  ,656  

pomoč šolskega pedagoga ali psihologa ,402 ,652  

dopolnilni pouk  ,445 ,727 

individualna pomoč učitelja izven razreda   ,655 

Lastnosti faktorjev 1 2 3 

λ 4,111 3,239 1,731 

% 29,365 23,135 12,366 

F% 29,365 52,500 64,866 
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učencev iz višjih razredov«, »pomoč brata, sestre«, »pomoč staršev«. Poimenovali smo 

ga pomoč prijateljev in domačih. 

Drugi faktor pojasni 23,1% variance, vsebuje pa pet postavk: »individualna pomoč 

specialnega ali socialnega pedagoga«, »pomoč specialnega ali socialnega pedagoga v 

razredu«, »pomoč učitelja v razredu«, »pomoč učitelja v podaljšanem bivanju«, »pomoč 

šolskega pedagoga ali psihologa«. Poimenovali smo ga strokovna pomoč.  

Tretji faktor pojasni 12,4% variance in vsebuje dve postavki: »dopolnilni pouk« in 

»individualna pomoč učitelja izven razreda«. Poimenovali smo ga pomoč učitelja. 
 

Tabela 77: Odgovori staršev na vprašanje »Kako ocenjujete različne oblike pomoči, ki jih je vaš 

otrok deležen v šoli?«  

 

 

Spremenljivka 

neuspešno manj 

uspešno 

uspešno zelo 

uspešno 

nimam 

izkušenj 

 f % f % f % f % f % 

dopolnilni pouk 0 0,0 21 9,7 106 49,1 31 14,4 58 26,9 

pomoč special. ali social. 
pedagoga v razredu 

2 0,9 10 4,7 51 23,7 45 20,9 107 49,8 

individualna pomoč 
special. ali social. 
pedagoga 

2 0,9 11 5,1 75 34,9 79 36,7 48 22,3 

pomoč učitelja v razredu 1 0,5 30 14 97 45,1 52 24,2 35 16,3 

individualna pomoč 
učitelja izven razreda 

4 1,9 10 4,7 73 34,0 62 28,8 66 30,7 

pomoč učitelja v  
podaljšanem bivanju 

9 4,2 9 4,2 36 16,7 18 8,4 143 66,5 

pomoč šolskega 
pedagoga ali psihologa 

4 1,9 7 3,3 36 29,4 43 20,1 97 45,3 

pomoč sošolcev 14 6,5 34 15,9 69 32,2 23 10,7 74 34,6 

pomoč prostovoljca 10 4,7 8 3,7 26 12,1 13 6,1 157 73,4 

pomoč učencev iz višjih 
razredov 

16 7,5 9 4,2 15 7 5 2,3 169 79,0 

pomoč prijateljev 10 4,7 20 9,3 57 26,6 21 9,8 106 49,5 

pomoč staršev 3 1,4 7 3,3 89 41,6 80 37,4 35 16,4 

pomoč brata, sestre 5 2,3 8 3,7 56 26,2 44 20,6 101 47,2 

pomoč drugih sorodnikov 8 3,7 9 4,2 34 15,9 30 14 133 62,1 

drugo: pomoč sosedov, 
asistenta 

0 0,0 0 0,0 3 1,4 4 1,9 207 96,7 

 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
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Tabela 78: Odgovori staršev na vprašanje »Kako ocenjujete različne oblike pomoči, ki jih je vaš 

otrok deležen v šoli?«, opisna statistika, test razlik v strukturi odgovorov staršev in 

enovzorčni t-test za spremenljivke (primerjalna vrednost = 3, tj. »uspešno«)  

 

Spremenljivka N M SD χ2 P t 2P 

dopolnilni pouk 158 3,06 ,572 80,333 ,000 1,391 ,166 

pomoč special. ali social. 
pedagoga v razredu 108 3,29 ,711 161,256 ,000 4,195 ,000 

individualna pomoč special. 
ali social. pedagoga 167 3,38 ,665 117,442 ,000 7,444 ,000 

pomoč učitelja v razredu 180 3,11 ,684 116,140 ,000 2,179 ,031 

individualna pomoč učitelja 
izven razreda 149 3,30 ,712 165,623 ,000 5,063 ,000 

pomoč učitelja v podaljšanem 
bivanju 72 2,88 ,934 302,000 ,000 -1,136 ,260 

pomoč šolskega pedagoga 
ali psihologa 117 3,24 ,715 143,290 ,000 3,621 ,000 

pomoč sošolcev 140 2,72 ,857 69,131 ,000 -3,845 ,000 

pomoč prostovoljca 57 2,74 1,009 385,486 ,000 -1,968 ,054 

pomoč učencev iz višjih 
razredov 45 2,20 1,057 467,028 ,000 -5,075 ,000 

pomoč prijateljev 108 2,82 ,852 146,421 ,000 -2,146 ,034 

pomoč staršev 179 3,37 ,644 150,579 ,000 7,771 ,000 

pomoč brata, sestre 113 3,23 ,768 144,925 ,000 3,186 ,002 

pomoč drugih sorodnikov 81 3,06 ,940 250,720 ,000 ,591 ,556 

pomoč sosedov, asistenta 7 3,57 ,535 387,037 ,000 2,828 ,030 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti;  t – vrednost t-preizkusa; 2P – stopnja statistične pomembnosti 

 

Srednje vrednosti kažejo, da starši kot najbolj učinkovite oblike pomoči 

ocenjujejo individualno pomoč specialnega ali socialnega pedagoga (M=3,38, 

SD=,665), pomoč staršev (M=3,37, SD=,644) in individualno pomoč učitelja izven 

razreda (M=3,30, SD=,712). Starši doživljajo kot učinkovito obliko pomoči tudi pomoč 

sosedov ali asistenta, vendar je bila ta oblika pomoči zastopana v najmanjšem številu 

(N=7). Test razlik v strukturi odgovorov kaže na statistično pomembna odstopanja od 

primerjalne vrednosti pri naslednjih spremenljivkah: »pomoč staršev«, »individualna 

pomoč specialnega ali socialnega pedagoga«, »individualna pomoč učitelja izven 

razreda«, »pomoč specialnega ali socialnega pedagoga v razredu«, »pomoč šolskega 

pedagoga ali psihologa«, »pomoč brata, sestre«, »pomoč sosedov, asistenta«, »pomoč 
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učitelja v razredu« ter »dopolnilni pouk«, pri čemer starši te oblike pomoči ocenjujejo kot 

zelo uspešne. Statistično pomembna odstopanja od primerjalne vrednosti se kažejo tudi 

pri spremenljivkah »pomoč učencev iz višjih razredov« in »pomoč sošolcev in 

prijateljev«, ki jih starši ocenjujejo kot manj uspešne.  

Starši so imeli v primerjavi z učenci več možnih odgovorov in so pomoč ocenjevali s 

kategorijami: neuspešno, manj uspešno, uspešno, zelo uspešno, nimam izkušenj. 

Primerjave med učenci in starši v tem primeru torej niso povsem relevantne. Do napake 

je prišlo pri sestavljanju anketnega vprašalnika, napako pa smo odkrili šele pri analizi 

rezultatov in primerjavi odgovorov med starši in učenci. Ne glede na to, da neposredne 

primerjave med ocenami učencev in staršev ne moremo narediti, nam analiza rezultatov 

obeh skupin pokaže področja pomoči, na katerih se učenci in starši med seboj 

razlikujejo. V primerjavi z učenci so starši kot najbolj učinkovito obliko pomoči ocenili 

individualno pomoč specialnega ali socialnega pedagoga izven razreda, tej sledijo 

pomoč staršev, individualna pomoč učitelja izven razreda idr. Tako učenci kot starši so 

ocenili, da so najbolj učinkovite individualne oblike pomoči, čeprav – kot bomo videli v 

nadaljevanju – se kar 37,4% učencev ne počuti prijetno, kadar gredo iz razreda k uram 

dodatne strokovne pomoči. 

 

 

RV 2.2: KAKO UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVI STARŠI 

DOŽIVLJAJO IN OCENJUJEJO POSTOPKE UČNE/DODATNE STROKOVNE 

POMOČI?  

 

V zvezi z različnimi možnostmi dodatne strokovne pomoči, ki je glede na učenčeve 

težave v odločbi o usmeritvi lahko opredeljena kot individualna pomoč učitelja v razredu 

ali izven razreda, pomoč specialnega ali socialnega pedagoga v razredu ali izven 

razreda, individualna pomoč logopeda ali skupinska pomoč izven razreda, nas je 

zanimalo, kakšnih oblik pomoči v šolah so učenci s posebnimi potrebami najpogosteje 

deležni. Nadalje nas je zanimalo, v čem vidijo učenci in starši koristnost učne/ dodatne 

strokovne pomoči in kakšen odnos imajo učenci do te pomoči. Učence smo povprašali 

še o tem, kakšno je njihovo poznavanje razlogov za prejemanje učne/dodatne strokovne 
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pomoči, kakšno je njihovo doživljanje te pomoči in kakšna je njihova ocena potrebnosti 

pomoči.   

 

Oblike učne/dodatne strokovne pomoči 

 

Tabela 79: Odgovori na vprašanje »V katere oblike učne/dodatne strokovne pomoči si 

vključen?«  

 

Pomoč v razredu ali 
izven razreda 

Oblike učne pomoči f % 

 individualna pomoč učitelja izven razreda 174 69,9 

pomoč izven razreda specialni ali socialni pedagog izven razreda 124 49,8 

 individualna pomoč pedagoga ali psihologa izven 
razreda 

83 33,3 

 skupinska pomoč izven razreda 43 17,3 

pomoč v razredu individualna pomoč učitelja v razredu 62 24,9 

 specialni ali socialni pedagog v razredu 28 11,2 

 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Večina učencev s posebnimi potrebami je odgovorila, da so vključeni v učno 

pomoč izven razreda, in sicer 69,9% v individualno pomoč učitelja izven razreda, 

49,8% pa v pomoč specialnega ali socialnega pedagoga in pedagoga ali psihologa 

izven razreda. Le 24,9% učencev je bilo deležnih pomoči učitelja v razredu, samo 

11,2% pa pomoči specialnega ali socialnega pedagoga v razredu. Odgovori torej kažejo, 

da so učenci s posebnimi potrebami večinoma izločeni iz razredne sredine in da pomoč 

poteka v individualni obliki.  

Avtorici raziskave na osnovni šoli Berg na Norveškem (Nes Mordal in Strømstad, 

1998, v Lesar, 2009a) sta ugotovili, da je v šoli veliko storjenega za to, da pomagajo 

učencem s posebnimi potrebami prebroditi njihove učne težave. Vendar so učenci s 

posebnimi potrebami med učnimi urami bistveno bolj segregirani, kot sta pričakovali, 

zato bi bilo po njunem mnenju nujno premisliti, ali je smiselno tako pogosto izvajati 

ločene individualne ure. Poleg tega predlagata razmislek o tem, ali ne bi bila morda 

boljša pomoč podpornega učitelja znotraj razreda.   
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Tabela 80: Odgovori na vprašanje »V katere oblike učne/dodatne strokovne pomoči je vključen 

vaš otrok?«  

 

Pomoč v razredu ali 
izven razreda 

Oblike učne pomoči f % 

 individualna pomoč učitelja izven razreda 131 58,5 

pomoč izven razreda specialni ali socialni pedagog izven razreda 102 45,5 

 individualna pomoč pedagoga ali psihologa 
izven razreda 73 32,6 

 skupinska pomoč izven razreda 16 7,1 

 individualna pomoč učitelja v razredu 85 37,9 

pomoč v razredu specialni ali socialni pedagog v razredu 35 15,6 

 individualna pomoč logopeda 1 0,4 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Po podatkih staršev se je učna in dodatna strokovna pomoč večinoma izvajala 

individualno izven razreda. Več kot polovica otrok je bilo vključenih v individualno 

pomoč učitelja izven razreda (58,5%) in nekaj manj kot polovica v individualno 

pomoč specialnega ali socialnega pedagoga izven razreda (45,5%). V manjšem 

odstotku se je pomoč učitelja izvajala v razredu (37,9%) in manj je tudi otrok, pri katerih 

je bil specialni ali socialni pedagog prisoten v razredu (15,6%).  

 

Tabela 81: Razlike med učenci in starši v odgovorih na vprašanje »V katere oblike učne pomoči 

si/je vaš otrok vključen?« in test razlik v strukturi odgovorov 

 

 

Spremenljivka 

Vloga 

učenci starši 

f % f % χ2 P 

individualna pomoč učitelja v razredu 62 24,9 85 37,9 8,772 ,003 

individualna pomoč učitelja izven 
razreda 

174 69,9 131 58,5 6,2 ,013 

skupinska pomoč izven razreda 43 17,3 16 7,1 10,167 ,001 

special. ali social. pedagog v razredu 28 11,2 35 15,6 1,598 ,206 

special. ali social. pedagog izven razreda 124 49,8 102 45,5 0,697 ,404 

individualna pomoč psihologa ali pedagoga 
izven razreda 

83 33,3 73 32,6 0,005 ,941 

 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 
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Razlike med učenci in starši v odgovorih pri spremenljivkah »individualna 

pomoč učitelja v razredu« (χ2 = 8,772, P=,003), »individualna pomoč učitelja izven 

razreda« (χ2=6,2, P=,013) ter »skupinska pomoč izven razreda« (χ2=10,167, P=,001) 

so statistično pomembne. Do pomembnih razlik v odgovorih je najbrž prišlo zaradi 

različnega poznavanja ali poimenovanja nudene pomoči ali zaradi različnega doživljanja 

pomoči, lahko pa gre tudi za razlike v načrtu pomoči in v dejanski izvedbi pomoči. Oblike 

pomoči so namreč formalno določene in predpisane v odločbi o usmeritvi ter zapisane v 

individualiziranem programu, hkrati pa obstaja možnost, da dejanska pomoč ne poteka 

tako, kakor je določeno v odločbi o usmeritvi, temveč se izvaja drugače, na drugačne 

načine, z drugimi strokovnjaki.  

Izkušnje v času anketiranja učencev s posebnimi potrebami kažejo, da je učencem 

pomembno, da so deležni pomoči pri učenju. Z osebo, ki jim nudi pomoč, se dobro 

razumejo, in ni jim toliko pomembno, kateri strokovnjak (učitelj, pedagog, psiholog, 

specialni pedagog ali socialni pedagog) jim to pomoč nudi. V primerih, ko jim pomoči ne 

nudi učitelj, temveč drug strokovnjak, pogosto ne vedo, kakšen je profil tega 

strokovnjaka: specialni ali socialni pedagog ali psiholog ali pedagog.   

 

Ocena učencev o razlogih za učno/ dodatno strokovno pomoč 

Odgovori na odprto vprašanje »Ali veš, zakaj prejemaš učno/dodatno strokovno 

pomoč?« so razvidni iz Tabele 82. Nekateri učenci so izhajali iz predpostavke, da 

prejemajo učno/dodatno strokovno pomoč, ker se težje učijo, so slabši učenci ali imajo 

težave na določenih področjih delovanja in učenja, drugi pa so menili, da prejemajo 

učno pomoč z namenom, da bi bili boljši učenci, imeli boljše ocene ter bili deležni boljše 

razlage učne snovi. 16,7% učencev je navedlo, da ne vedo, zakaj prejemajo pomoč. 

22,6% učencev je dejalo, da prejemajo učno/dodatno strokovno pomoč, ker se 

težje učijo, težko dojamejo ali ne razumejo učne snovi; 17,5% jih je menilo, da 

pomoč prejemajo zato, da jim učitelji pomagajo pri učenju in bolje razložijo učno 

snov, ki je ne razumejo; 17,1% jih je menilo, da pomoč prejemajo z namenom, da 

bi bili bolj uspešni v šoli, imeli boljše ocene ter boljše in hitrejše delali; 9,8% jih je 

navedlo, da prejemajo pomoč zaradi težav pri branju, pisanju in matematiki; 6% pa jih je 

zapisalo, da prejemajo pomoč, ker so slabi učenci. Zelo majhen odstotek učencev (manj 
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kot 2%) je menil, da prejemajo pomoč, ker imajo težave s koncentracijo, organizacijo in 

ker grdo pišejo, še manjši odstotek (manj kot 1%) pa jih je dejal, da je razlog za pomoč 

trema in strah pred šolo, slepota, epilepsija, jezikovna motnja oz. jecanje, posebne 

potrebe, počasnost. En učenec je menil, da je pomoč namenjena temu, da bi bil bolj 

priden, eden pa je napisal, da ve, zakaj prejema pomoč, vendar tega ne želi napisati. 

 

Tabela 82: Odgovori na odprto vprašanje »Ali veš, zakaj prejemaš učno/dodatno strokovno 

pomoč?« (odgovori 234 učencev, kar predstavlja 94% celotnega vzorca učencev) 

 

Odgovori f % 

ker se težje učim, težko dojamem, ne razumem učne snovi 53 22,6 

da mi učitelji pomagajo pri učenju, mi bolje razložijo snov, ki je ne razumem 41 17,5 

da bi bil bolj uspešen v šoli, imel boljše ocene, boljše in hitreje delal 40 17,1 

ne vem 39 16,7 

ker imam težave pri branju, pisanju (disleksijo) ali težave pri matematiki 23 9,8 

ker sem slab učenec 14 6,0 

ker imam težave s koncentracijo 4 1,7 

se ne znam učiti in organizirati učenja, dela 4 1,7 

da bi izboljšal posamezna področja učenja (pisanje, branje, matematika, 

angleščina) 
3 1,3 

ker zelo grdo pišem 3 1,3 

zaradi velike treme in strahu pred šolo 2 ,9 

ker slabo vidim, sem slep 2 ,9 

ker imam epilepsijo 1 ,4 

ker sem počasen (potrebujem več časa za razmislek in da nekaj naredim) 1 ,4 

ker imam posebne potrebe 1 ,4 

ker imam jezikovno motnjo (jecljanje) 1 ,4 

vem, a ne želim napisati 1 ,4 

da bi bil bolj priden 1 ,4 

Skupaj 234 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
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Mnenje učencev o oblikah pomoči, ki jih ne potrebujejo ali ne marajo 

 

Tabela 83: Odgovori na odprto vprašanje »Katerih oblik pomoči, ki jih imaš, ne potrebuješ?« 

(odgovori 29 učencev, kar predstavlja 11,65% celotnega vzorca učencev)) 

 

Odgovori f % 

pomoči pri matematiki 7 24,1 

pomoči pri slovenščini 6 20,7 

pomoči pri družbi in naravoslovju 5 17,2 

pomoči učitelja 4 13,8 

pomoči pedagoga, socialnega, 
specialnega pedagoga 

2 6,9 

nekaterih prilagoditev pri pouku 2 6,9 

pomoči pri angleščini/nemščini 1 3,4 

pomoči sošolcev 1 3,4 

pomoči sorodnikov 1 3,4 

Skupaj 29 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

24,1% učencev je navedlo, da ne potrebuje pomoči pri matematiki, 20,7% pri 

slovenščini, 17,2% pri družbi in naravoslovju. Po odgovorih sodeč jih 13,8% ne 

potrebuje pomoči učitelja, 6,9% pa jih ne potrebuje pomoči pedagoga, socialnega ali 

specialnega pedagoga ter prilagoditev pri pouku. 3,4% učencev je dejalo, da ne 

potrebujejo pomoči pri angleščini ali nemščini ter pomoči sošolcev in sorodnikov.  

Iz odgovorov lahko sklepamo, da pomoč, ki je dodeljena učencu, v nekaterih primerih 

poteka brez sprotne evalvacije. Učenec na določenem področju pomoči morda ne 

potrebuje več, vendar jo še vedno ima. Obstaja pa tudi možnost, da učitelji in pedagogi 

menijo, da je učencu pomoč še vedno v korist, medtem ko učenec meni drugače.  
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Tabela 84: Odgovori na odprto vprašanje »Katerih oblik pomoči, ki jih imaš, ne maraš in zakaj?« 

(odgovori 41 učencev, kar predstavlja 16,5% celotnega vzorca učencev) 

 

Odgovor f % 

pomoči pri angleščini 8 19,5 

pomoči pri slovenščini 3 7,3 

pomoči pri matematiki 10 24,4 

pomoči pri geografiji in zgodovini 1 2,4 

pomoči pedagoga, specialnega in socialnega 
pedagoga 6 14,6 

dopolnilnega pouka 1 2,4 

učne pomoči učitelja 4 9,8 

dodatne strokovne pomoči 6 14,6 

pomoči sošolcev 2 4,9 

Skupaj 41 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

24,4% učencev ni maralo pomoči pri matematiki, 19,5% pri angleščini, 14,6% 

dodatne strokovne pomoči, 9,8% učne pomoči učitelja (ti učenci niso opredelili, za 

učitelja katerega predmetnega področja gre), 7,3% pomoči pri slovenščini, 4,9% pomoči 

sošolcev in 2,4% jih ni maralo pomoči pri geografiji, zgodovini in dopolnilnem pouku.  

Učenci niso odgovorili, zakaj te pomoči ne marajo, tako da ne moremo govoriti o 

vzrokih odpora do pomoči in zato tudi težko načrtujemo intervence v tej zvezi. Vsekakor 

pa je treba v praksi preveriti, kako ta pomoč poteka, saj je pomoč lahko učencem v 

korist le, če imajo do nje pozitiven odnos, radi obiskujejo ure pomoči in imajo dober 

odnos s strokovnjakom, ki pomoč izvaja. 

 

Kako se učenci počutijo, ko gredo iz razreda v posebno učilnico, v kateri imajo 

dodatno učno/strokovno pomoč? 

Podatki v Tabeli 85 kažejo, da je 44,7% učencem všeč, da z izvajalcem 

učne/dodatne strokovne pomoči delajo individualno izven razreda, in 17,9% 

učencev je veselih, ko zapustijo razred. Kljub temu pa je kar 23,8% učencev 

nezadovoljnih, da zapustijo razred, saj bi radi ostali s sošolci pri pouku, in 13,6% se jih 

počuti neprijetno, kadar gredo iz razreda k individualnim uram, ker jih vsi opazijo. 
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Tabela 85: Odgovori na vprašanje »Kako se počutiš, ko zapustiš razred in greš v posebno 

učilnico, kjer imaš učno/dodatno strokovno pomoč?« 

 

Odgovor f % 

všeč mi je, ko z izvajalcem učne/dodatne strokovne pomoči delava sama 105 44,7 

nezadovoljen sem, saj bi raje ostal s sošolci in sošolkami pri pouku 56 23,8 

vesel sem, da zapustim razred 42 17,9 

počutim se neprijetno, ker me vsi opazijo, ko odhajam iz razreda 32 13,6 

Skupaj 235 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 
Dobljeni podatki govorijo o tem, da je treba pri učencih redno preverjati njihov položaj 

v razredu, vpliv individualne pomoči na učenčeve socialne odnose in učenčev položaj v 

razredu, da ne bi prihajalo do stigmatizacije učencev s strani vrstnikov ali drugih 

negativnih vplivov, ki jih individualne oblike pomoči (izločitev iz skupine) lahko imajo na 

učence.  

Štirje učenci so na to vprašanje napisali še naslednje odgovore: »všeč mi je, ker 

sošolci vedo, da imam pomoč«; »počutim se prijetno, ker lahko pri dodatni strokovni 

pomoči povem tudi svoje probleme, ki jih imam v razredu«; »nezadovoljen sem, ker mi 

potem manjka snov in mi jo mora nekdo posebej razložiti«; »vseeno mi je, ko ostali 

vidijo, da odidem iz razreda«. 

 

Mnenje staršev o otrokovem  odnosu do pomoči 

 

Tabela 86: Odgovori na vprašanje »Kako rad vaš otrok obiskuje ure učne/dodatne strokovne 
pomoči?«, opisna statistika ter enovzorčni t-test (testna vrednost = 2, tj. »srednje rad«) 

 

Odgovor f % min maks M SD t 2P 

nerad 14 6,3       

srednje rad 79 35,7 1 3 2,52 ,615 12,470 ,000 

zelo rad 128 57,9       

Skupaj 221 100,0       
 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; min – najnižja stopnja odgovora (nerad); najvišja 

stopnja odgovora (zelo rad); M – aritmetična sredina; SD – standardna deviacija; t – vrednost t-
preizkusa; 2P – stopnja statistične pomembnosti 



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

223 

 

Večina staršev je menila, da njihov otrok zelo rad obiskuje ure učne in dodatne 

strokovne pomoči (57,9%). Nadalje jih je 35,7% navedlo, da otrok srednje rad obiskuje 

te ure, medtem ko je 6,3% staršev menilo, da njihov otrok nerad obiskuje ure pomoči. 

Enovzorčni t-test kaže, da odgovor »zelo rad« statistično pomembno (t=12,470; 

P=,000) odstopa od primerjalne vrednosti 2, tj. »srednje rad«.  

 

Tabela 87: Odgovori na odprto vprašanje »Zakaj vaš otrok rad obiskuje ure učne/dodatne 

strokovne pomoči?« (odgovori 102 staršev, kar predstavlja 45,3% celotnega vzorca 

staršev) 

 

Odgovor f % 
ker ima razlago učne snovi na drugačen način, ker s pomočjo bolj 
razume in lažje spremlja učno snov 26 25,5 

ker ima dober kontakt s pedagogom, ustreza mu njegov način dela 21 20,6 

ker se zaveda, da ta pomoč pripomore k boljšemu učnemu uspehu 20 19,6 

ker ima rad učitelja, ima dober kontakt z njim 8 7,8 

ker rad dela sam z učiteljem, da ga drugi ne motijo 6 5,9 

ker se lahko odkrito pogovori o svojih težavah 5 4,9 

ker je učitelj živahen, vesel 4 3,9 

ker se pedagog posveti samo njemu in se tako počuti vrednega 4 3,9 

ker učitelj zna motivirati otroka, mu prilagoditi učno snov 3 2,9 

ker ima močno voljo 2 2,0 

ker naredi stvari sproti in ima potem manj dela doma 2 2,0 

kaj novega doživi 1 1,0 

Skupaj 102 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Na to odprto vprašanje je največ staršev navedlo, da otrok rad obiskuje ure 

učne/dodatne strokovne pomoči, ker je tako deležen razlage učne snovi na 

drugačen način (25,5%), ker ima dober kontakt s pedagogom in mu ustreza njegov 

način dela (20,6%) in ker se zaveda, da ta pomoč pripomore k boljšemu učnemu 

uspehu (19,6%). Kot pomembne dimenzije otrokovega zadovoljstva s pomočjo so starši 

torej poudarili dober odnos, ustrezno razlago učne snovi in otrokovo lastno motivacijo. 

Nekateri starši so kot dobro stran individualnega dela dejali, da otrok rad dela sam z 

učiteljem, ker ga tako drugi ne motijo (5,9%); da se lahko pri individualni uri odkrito 

pogovori o svojih težavah (4,9%); in da se počuti vrednega, ko se pedagog posveti 
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samo njemu (3,9%). Nekaj staršev je navedlo, da ima otrok rad učitelja in ima z njim 

dober odnos (7,8%); da ima rad ure individualne pomoči, ker ima živahnega, veselega 

učitelja (3,9%); da učitelj pri urah individualne pomoči zna motivirati otroka in mu 

prilagoditi učno snov (2,9%). Kot prednost pa so nekateri starši tudi navedli, da otrok 

naredi stvari sproti in ima potem manj dela doma (2%) ter da ima otrok močno voljo 

(2%).  

Med razlogi, zaradi katerih otrok nerad obiskuje ure učne in dodatne strokovne 

pomoči (Tabela 88), so starši izpostavili občutek izločenosti, zapostavljenosti, slab 

odnos specialnega pedagoga do otroka idr. 

 

Tabela 88: Odgovori na odprto vprašanje »Kakšen je razlog, da vaš otrok nerad obiskuje ure 
učne/dodatne strokovne pomoči?« (odgovori 12 staršev, kar predstavlja 5,3% 
celotnega vzorca staršev) 

 

Odgovor f % 

ker je s tem označen za otroka s posebnimi potrebami in to občuti kot posebno 
oznako, stigmo 2 16,7 

ker ima občutek, da je s tem zapostavljen 2 16,7 

ker specialni pedagog nima pravega odnosa do otroka 2 16,7 

mu je neprijetno, se ne počuti dobro 1 8,3 

ker ne mara šole 1 8,3 

ker potem ne sliši razlage snovi v razredu 1 8,3 

ker se težko sprijazni s tem, da potrebuje pomoč 1 8,3 

ker ni zainteresiran za učenje 1 8,3 

ker mora zjutraj zgodaj vstati 1 8,3 

Skupaj 12 100,0 
 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Na vprašanje »Kaj moti vašega otroka pri urah učne in dodatne strokovne pomoči?« 

(Tabela 89) je odgovorilo nekoliko več staršev. Največ jih je kot glavno oviro navedlo 

izostanek od redne ure pouka, saj bi bil otrok raje v razredu. Trije starši so omenili 

neprimeren odnos in neprijaznost nekaterih učiteljev, enako številko staršev pa je dejalo, 

da je otrok po pouku, v času individualne pomoči, že zelo utrujen. Predpostavljamo 

lahko, da starši te pomoči ne doživljajo kot dovolj učinkovite, saj utrujen otrok ne zmore 

več pozorno delati, slediti razlagi ipd. Dva starša sta omenila tudi otrokovo 

nemotiviranost in problem pomanjkanja informacij, ki so bile posredovane pri pouku, 
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medtem ko je bil otrok izven razreda pri specialnemu pedagogu. Še nekaj drugih mnenj 

staršev govori predvsem o problemu izločenosti otroka iz razreda, kot na primer: »sram 

ga je, ker ni s sošolci«, »izoliran je od razreda in vsi vedo, da je slabši«, »s tem preveč 

izstopa pri sošolcih«, »počuti se manjvrednega, ker ga sošolci zafrkavajo«. Nekaj 

staršev je omenilo, da se nekateri učitelji ne posvetijo dovolj otroku, ker med 

individualno uro delajo druge reči, slabo razlagajo ali pa nimajo primernega odnosa do 

otroka. Še nekateri drugi razlogi so povezani bolj s časovnimi dimenzijami, kot so 

prezgodnje vstajanje in preveč ur pouka ter želja otroka po hitrejšem prihodu domov. En 

starš je menil, da otrok pomoči ne potrebuje. 

 

Tabela 89: Odgovori na odprto vprašanje »Kaj moti vašega otroka pri urah učne/dodatne 

strokovne pomoči?« (odgovori 30 staršev, kar predstavlja 13,3% celotnega vzorca 

staršev) 

 

Odgovor f % 

ker manjka pri rednih urah, rad bi bil v razredu 5 16,7 

neprimeren odnos in neprijaznost nekaterih učiteljev 3 10,0 

ker je pomoč po pouku, ko je otrok že zelo utrujen 3 10,0 

zaradi prezgodnjega vstajanja ali preveč ur pouka 3 10,0 

sram ga je, ker ni s sošolci 2 6,7 

ker ni motiviran, se mu ne ljubi 2 6,7 

ker se pri individualnem delu hitro utrudi 2 6,7 

ker pogosto ne dobi informacij, ki so posredovane pri pouku, medtem ko je on 
pri specialnemu pedagogu 2 6,7 

otrok se raje zunaj igra 1 3,3 

ker se nekateri učitelji ne posvetijo dovolj otroku (med individualno uro delajo 
druge reči) 1 3,3 

zaradi slabe razlage nekaterih učiteljev 1 3,3 

otrok bi rad prej prišel iz šole domov 1 3,3 

počuti se manjvrednega, ker ga sošolci zafrkavajo 1 3,3 

ker je izoliran od razreda in ker vsi vedo, da je slabši 1 3,3 

ker s tem preveč izstopa pri sošolcih 1 3,3 

ker pomoči ne potrebuje 1 3,3 

Skupaj 30 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
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RV 2.3: KAKO UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVI STARŠI 

DOŽIVLJAJO IN OCENJUJEJO UČINKOVITOST RAZLIČNIH OBLIK 

POMOČI? 

 
Tabela 90: Razlike med učenci in starši v odgovorih na vprašanje »V čem misliš/mislite, da je 

učna/dodatna strokovna pomoč zate/za vašega otroka koristna?« in test razlik v 

strukturi odgovorov 

 

 

Spremenljivka 

Vloga 

učenci starši 

f % f % χ2 P 

dobim/dobi dodatno razlago učne snovi 214 86,3 201 90,5 1,657 ,198 

svetujejo, pomagajo mi/mu pri premagovanju 
težav 

195 78,6 80 36,0 85,795 ,000 

povejo mi/mu, kako naj se učim/uči 183 73,8 154 69,4 0,921 ,337 

pišem/piše teste v ločeni učilnici 159 64,1 142 64,0 ,000 1,000 

izvajam/izvaja vaje, ki mi/mu pomagajo izboljšati 
tehniko branja, pisanja, računanja 

157 63,3 133 59,9 0,437 ,508 

spoznavam/spoznava različne sprostitvene 
tehnike 

106 42,7 67 30,2 7,416 ,006 

glasno mi/mu preberejo naloge pri testu 104 41,9 99 44,6 0,238 ,626 

naučim/nauči se kontrolirati svojo jezo 101 40,7 57 25,7 11,225 ,001 

umaknem/umakne se iz skupine in se malo 
odpočijem/odpočije 

73 29,6 37 16,7 10,111 ,001 

 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 
Podatki v Tabeli 90 kažejo, da se je zdela učna in dodatna strokovna pomoč 

večini učencev (86,3%) koristna v smislu dodatne razlage učne snovi na njim 

razumljiv način. 78,6% učencev je menilo, da jim pri urah učne/dodatne strokovne 

pomoči svetujejo in pomagajo pri premagovanju njihovih težav, in 73,8% jih je navedlo, 

da jim pri teh urah povedo, kako naj se učijo. 64,1% učencev je pisalo teste v ločeni 

učilnici, kar jim pomaga, da so bolj pozorni na naloge, 63,3% učencev pa je pri urah 

učne/dodatne strokovne pomoči izvajalo vaje, ki jim pomagajo izboljšati tehniko branja, 

pisanja ali računanja. Manj kot polovica učencev je odgovorila, da pri teh urah izvajajo 

različne sprostitvene tehnike (42,7%) in da se naučijo kontrolirati svojo jezo (40,7%). 
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41,9% učencev je dejalo, da jim izvajalci učne/dodatne strokovne pomoči vnaprej glasno 

preberejo testne naloge, kar jim pomaga, da lažje razumejo naloge in navodila. Le 

29,6% učencev je omenilo koristnost učne/dodatne strokovne pomoči v tem, da se 

umakne iz skupine in se malo odpočije. 

Večina staršev (90,5%) je navedla, da je učna in dodatna strokovna pomoč za 

otroka koristna, ker je s tem deležen dodatne razlage učne snovi na njemu 

razumljiv način. Nadalje jih je 69,4% menilo, da se pri teh urah otrok nauči, kako se 

učiti, 64% staršev pa je videlo korist v pisanju testov v ločeni učilnici, kar otroku pomaga, 

da je bolj pozoren na naloge. 59,9% staršev je dejalo, da otrok pri teh urah izvaja vaje, ki 

mu pomagajo izboljšati tehniko branja, pisanja ali računanja. Podobno kot pri učencih so 

bili ostali odgovori tudi pri starših zastopani v manjšem številu: 44,6% staršev je menilo, 

da izvajalci učne/dodatne strokovne pomoči otroku glasno preberejo naloge pri testu, kar 

mu pomaga pri lažjem razumevanju nalog in navodil; 36% jih je navedlo, da otroku pri 

teh urah svetujejo in pomagajo pri premagovanju njegovih drugih težav; 30,2% jih je 

dejalo, da pri teh urah otrok spoznava različne sprostitvene tehnike in se nauči 

kontrolirati svojo jezo (25,7%); in le 16,7% jih je menilo, da se na ta način otrok umakne 

iz razreda in se malo odpočije. 

Statistično pomembno več učencev meni, da je učna in dodatna strokovna 

pomoč koristna zanje v smislu svetovanja in pomoči pri premagovanju težav, 

spoznavanja različnih sprostitvenih tehnik, učenja kontroliranja jeze in umika iz 

skupine. V ostalih trditvah so učenci in starši dokaj enotnega mnenja.  

Starši so navedli še druge težave, ki jih otrokom pomagajo premagovati izvajalci 

učne/dodatne strokovne pomoči (Tabela 91), predvsem šibko samozavest, 

samozaupanje in samopodobo ter čustvene težave. Posamezni starši pa so govorili tudi 

o premagovanju težav pri vzpostavljanju socialnih odnosov, težav z eksplozivnostjo, 

samokontrolo, trmo, fino motoriko in o premagovanju strahu.  
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Tabela 91: Odgovori na odprto vprašanje »Ali morda veste, katere druge težave pomagajo 

premagovati strokovnjaki pri urah učne/dodatne strokovne pomoči?« (odgovori 16 

staršev, kar predstavlja 7% celotnega vzorca staršev) 

 

Odgovor f % 

šibko samozavest, samozaupanje, samopodobo 5 31,3 

čustvene težave 4 25,0 

težave pri vzpostavljanju socialnih odnosov, pri komunikaciji 2 12,5 

eksplozivnost 1 6,3 

samokontrolo 1 6,3 

trmo 1 6,3 

težave s fino motoriko 1 6,3 

strah 1 6,3 

Skupaj 16 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

 

RV 2.4: KAKO UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVI STARŠI 

DOŽIVLJAJO IN OCENJUJEJO SOUDELEŽENOST PRI NAČRTOVANJU 

UČNE/DODATNE STROKOVNE POMOČI?  

 
Tabela 92: Odgovori na vprašanje »Ali si vključen v načrtovanje učne/dodatne strokovne pomoči 

in prilagoditev pri pouku?«  

 

Odgovor f % 

 da 145 58,5 

 ne 103 41,5 

Skupaj 248 100,0 

 

Test razlik v strukturi odgovorov: χ2 = 7,113; P = ,008 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Večje število učencev (58,5%) je navedlo, da so vključeni v načrtovanje učne 

pomoči in prilagoditev pri pouku, medtem ko je podobno visok odstotek učencev 

(41,5%) dejal, da v to načrtovanje niso vključeni. Razlike v strukturi odgovorov so 

statistično pomembne (χ2=7,113; P=,008). Prevladuje odgovor »da«. Načrtovanje 
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pomoči se torej pri več kot polovici anketiranih učencev opravi skupaj z njimi. Vendar bi 

pričakovali, da je to običajna praksa pri vseh učencih. Kar visok delež anketiranih 

učencev (41,5%) je namreč dejal, da so iz skupnega načrtovanja pomoči izvzeti. 

Vprašamo se lahko, ali strokovnjaki še vedno nastopajo s pozicije moči in menijo, da 

učenec ni sposoben sodelovati pri načrtovanju pomoči, ki mu je namenjena. 

 

Tabela 93: Odgovori na vprašanje »Če si vključen, kako pri tem sodeluješ?«  

 

Spremenljivka Odgovor f % 

pogovorim se z učiteljem in se skupaj dogovoriva, kaj lahko 
naredim jaz in kaj učitelj 

nikoli 24 16,7 

redko 71 49,3 

vedno 49 34,0 

izvajalcu učne pomoči povem, kje imam težave, nato se skupaj 
dogovoriva za možne oblike pomoči 

nikoli 12 8,3 

redko 62 42,8 

vedno 71 49,0 

vabljen sem na sestanek strokovne skupine, v kateri skupaj 
oblikujemo načrt pomoči 

nikoli 67 46,2 

redko 48 33,1 

vedno 30 20,7 

vabljen sem na sestanek s posameznimi izvajalci učne pomoči, 
na katerem imam možnost predstaviti svoje videnje pomoči, 
nato skupaj oblikujemo načrt pomoči 

nikoli 69 47,6 

redko 46 31,7 

vedno 30 20,7 

skupaj s starši sem vabljen na pogovor s strokovno skupino, v 
katerem mi predstavijo načrtovane oblike pomoči in me 
vprašajo, če se strinjam z njimi 

nikoli 45 31,0 

redko 52 35,9 

vedno 48 33,1 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov  
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Tabela 94: Opisna statistika, enovzorčni t-test (primerjalna vrednost = 2, tj. »redko«) in test razlik 

v strukturi odgovorov na vprašanje »Če si vključen, kako pri tem sodeluješ?«  

 

Spremenljivka N M SD t 2P χ2 P 

pogovorim se z učiteljem in se skupaj 
dogovoriva… 145 2,17 ,693 3,007 ,003 23,042 ,000 

izvajalcu učne pomoči povem, kje 
imam težave… 145 2,41 ,640 7,655 ,000 41,807 ,000 

vabljen sem na sestanek strokovne 
skupine… 145 1,74 ,780 -3,940 ,000 14,166 ,001 

vabljen sem na sestanek s 
posameznimi izvajalci učne pomoči... 145 1,73 ,784 -4,131 ,000 15,903 ,000 

skupaj s starši sem vabljen na 
pogovor s strokovno skupino… 145 2,02 ,803 ,310 ,757 ,510 ,775 

 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; t – vrednost t-preizkusa; 2P – stopnja statistične 
pomembnosti; χ

2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja statistične pomembnosti 

 

Srednje vrednosti kažejo, da največ učencev izvajalcu učne pomoči pove, kje 

imajo težave, nato pa se skupaj dogovorijo o možnih oblikah pomoči (M=2,41; 

SD=,640), podobno pa se veliko učencev pogovori z učiteljem, nato pa se skupaj 

dogovorijo, kaj lahko naredijo oni in kaj učitelj (M=2,17; SD=,640). Nižje so srednje 

vrednosti pri odgovorih, kot sta »vabljen sem na sestanek strokovne skupine, na 

katerem skupaj oblikujemo načrt pomoči« in »vabljen sem na sestanek s posameznimi 

izvajalci učne pomoči, na katerem imam možnost predstaviti svoje videnje pomoči, nato 

pa skupaj oblikujemo načrt pomoči«. Učenci so torej redko ali niso nikoli del strokovnega 

tima, v okviru katerega bi skupaj s strokovnjaki in starši načrtovali ustrezno pomoč. Vsi 

omenjeni odgovori statistično pomembno odstopajo od primerjalne vrednosti. Učenci so 

tudi redko vabljeni na pogovor s strokovno skupino skupaj s starši, na katerem bi jim 

predstavili načrtovane oblike pomoči in jih vprašali, če se strinjajo z njimi. V slednjem 

primeru odgovori statistično pomembno ne odstopajo od primerjalne vrednosti.  

Sklepamo lahko, da se učitelji pogosteje poslužujejo individualnih oblik komunikacije 

z učenci in se sprotno dogovarjajo glede načinov pomoči, redko pa povabijo učenca na 

sestanek strokovne skupine, na katerem bi imel možnost sodelovati v timskem 

načrtovanju pomoči in bi bil enakopraven član strokovne skupine. Poudariti je treba, da 

imajo individualne oblike pogovorov z učencem drugačno vrednost kot pogovori v 

razširjeni skupini in da vsi člani strokovne skupine v tem primeru niso seznanjeni z 
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mnenji, željami in predlogi učenca, saj je od učitelja odvisno, v kolikšni meri bo te 

informacije posredoval svojim kolegom. Individualne oblike pogovorov se običajno ne 

zapisujejo, zato učitelj in učenec težko preverita, kaj sta se dogovorila, kaj sklenila ipd. 

Dobra stran tovrstnih pogovorov so sprotne povratne informacije, možnost hitrih odzivov 

učitelja na aktualno problematiko in neformalna oblika pogovora, ki temelji na dobrem 

odnosu med učiteljem in učencem ter daje možnost zaupnega odnosa in odkritega 

pogovora. 

Izvedli smo tudi faktorsko analizo in pri tem uporabili pravokotno varimax rotacijo ter 

izločili dva faktorja, ki smo ju poimenovali glede na vsebino postavk, ki opredeljujejo 

način učenčeve vključenosti v načrtovanje učne pomoči in prilagoditev pri pouku.  

 

Tabela 95: Faktorska matrika (varimax rotirana) za spremenljivke, ki opredeljujejo način 

učenčeve vključenosti v načrtovanje učne/dodatne strokovne pomoči in prilagoditev 

pri pouku 

 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 

skupaj s starši sem vabljen na pogovor s strokovno skupino, na 
katerem mi predstavijo načrtovane oblike pomoči … ,827  

vabljen sem na sestanek strokovne skupine, na katerem skupaj 
oblikujemo načrt pomoči ,811  

vabljen sem na sestanek s posameznimi izvajalci učne pomoči, 
na katerem imam možnost predstaviti svoje vidike pomoči … ,781  

izvajalcu učne pomoči povem, kje imam težave, nato pa se 
skupaj dogovoriva za možne oblike pomoči  ,774 

pogovorim se z učiteljem in se skupaj dogovoriva, kaj lahko 
naredim jaz in kaj učitelj  ,774 

Lastnosti faktorjev 1 2 

λ 1,982 1,259 

% 39,645 25,185 

F% 39,645 64,831 
 

Legenda: λ – lastna vrednost faktorja; % - odstotek pojasnjene variance; F% - kumulativni odstotek 

pojasnjene variance 

 

Prvi faktor pojasni 39,6% variance in vsebuje tri postavke: »skupaj s starši sem 

vabljen na pogovor s strokovno skupino, na katerem mi predstavijo načrtovane oblike 

pomoči in me vprašajo, če se strinjam z njimi«; »vabljen sem na sestanek strokovne 

skupine, na katerem skupaj oblikujemo načrt pomoči«; »vabljen sem na sestanek s 
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posameznimi izvajalci učne pomoči, na katerem imam možnost predstaviti svoje vidike 

pomoči, nato skupaj oblikujemo načrt pomoči«. Poimenovali smo ga sodelovanje s 

strokovno skupino. 

Drugi faktor pojasni 25,2% variance in vsebuje dve postavki: »izvajalcu učne pomoči 

povem, kje imam težave, nato pa se skupaj dogovoriva za možne oblike pomoči«; 

»pogovorim se z učiteljem in se skupaj dogovoriva, kaj lahko naredim jaz in kaj učitelj«. 

Poimenovali smo ga  sodelovanje z izvajalcem DSP in učiteljem. 
 
 

Tabela 96: Odgovori na vprašanje »Na kakšen način sodelujete pri oblikovanju 

individualiziranega programa za otroka?« 

 

Spremenljivka f % 

vabljen sem na sestanek s posameznimi izvajalci učne pomoči ali 
dodatne strokovne pomoči, na katerem imam možnost predstaviti 
svoje videnje pomoči, nato pa skupaj oblikujemo načrt pomoči 

128 60,4 

vabljen sem na pogovor s strokovno skupino, na katerem mi predstavijo 
načrtovane oblike pomoči in me vprašajo, če se strinjam z njimi 118 55,7 

vabljen sem na sestanek strokovne skupine, na katerem predstavim 
svojega otroka, njegova močna in šibka področja ter načine 
spoprijemanja z različnimi situacijami 

89 42,0 

izpolnim vprašalnik, v katerem opišem močna in šibka področja svojega 
otroka ter načine pomoči, za katere menim, da bi mu koristili 61 28,8 

nisem vključen v načrtovanje pomoči 24 11,3 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Na to vprašanje je bilo možnih več odgovorov. Večina staršev (60,4%) je dejala, da 

so bili vabljeni na sestanek s posameznimi izvajalci učne/dodatne strokovne 

pomoči, na katerem so imeli možnost predstaviti svoje videnje pomoči, nato pa so 

skupaj oblikovali načrt pomoči. Kar 55,7% staršev je bilo vabljenih na pogovor s 

strokovno skupino, na katerem so jim predstavili načrtovane oblike pomoči in jih 

vprašali, če se strinjajo z njimi. Od teh staršev se torej pričakuje, da podpišejo že 

napisan in oblikovan individualiziran program. 42% staršev je bilo vabljenih na sestanek 

strokovne skupine, na katerem so imeli možnost predstaviti svojega otroka, njegova 

močna in šibka področja ter načine spoprijemanja z različnimi situacijami. 28,8% staršev 

je izpolnilo vprašalnik, v katerem so opisali močna in šibka področja svojega otroka ter 

načine pomoči, ki bi mu lahko koristili. 11,3% staršev ni bilo vključenih v načrtovanje 
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pomoči. Iz odgovorov staršev je razvidno, da jih je bilo veliko aktivno vključenih v 

načrtovanje individualiziranih programov, vendar pa je bilo mnogo tudi takšnih, ki so bili 

zgolj pasivni udeleženci strokovne skupine oziroma bolj formalni člani skupine, od 

katerih se pričakuje, da podpišejo individualizirani program in po možnosti nimajo 

pripomb nanj. 

 

Tabela 97: Odgovori na vprašanje »Na kakšen drug način sodelujete pri oblikovanju 

individualiziranega programa za otroka?« 

 

Odgovor f 

razrednik mi izroči individualni program v branje 1 

specialni pedagog predstavi individualiziran program, 
starši ga podpišemo 1 

s specialnim pedagogom se pogovorimo, on sestavi IP in 
ga glede na naše pripombe med letom tudi korigira 1 

Skupaj 3 
 

Legenda: f – število odgovorov 

 

Med drugimi načini sodelovanja je en starš omenil aktivno in fleksibilno obliko 

individualiziranega programa, ki ga pedagog glede na pripombe staršev med letom 

korigira, dva starša pa sta govorila o pasivni vlogi pri oblikovanju individualiziranega 

programa, pri čemer nista bila udeležena v samem procesu, temveč sta bila zgolj 

podpisnika programa.  

 

Tabela 98: Odgovori na vprašanje »Ali si bil vabljen na sestanek, na katerem ste se s starši in 

učitelji pogovarjali o tem, kako si zadovoljen s pomočjo?« 

 

Odgovor f % 

 da 119 48,0 

 ne 129 52,0 

Skupaj 248 100,0 

 
Test razlik v strukturi odgovorov: χ2 =  ,403; P = ,525 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ

2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 
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Večina učencev (52%) je navedla, da niso bili vabljeni na sestanek z učitelji in 

starši, na katerem bi se pogovarjali o tem, kako so zadovoljni s pomočjo, in 48% 

učencev je dejalo, da so bili vabljeni na sestanek. Razlike v strukturi odgovorov niso 

statistično pomembne (χ2=,403; P=,525). Rezultati so pravzaprav presenetljivi, glede 

na to, da so bili anketirani učenci stari med 10 in 14 let, kar pomeni, da bi znali o sebi ter 

svoji vključenosti v šolski proces že zelo veliko povedati, hkrati pa so sami prejemniki 

pomoči in zelo dobro vedo, kakšne oblike pomoči so jim dejansko v pomoč in kakšne ne. 

Večja vključenost učencev v proces evalvacije pomoči bi lahko prispevala k 

učinkovitejšim oblikam pomoči učencem v prihodnje, hkrati pa je to tudi dobra povratna 

informacija učiteljem o tem, kaj so do sedaj delali dobro in v čem so bili uspešni, kaj pa 

bi veljalo spremeniti ali izboljšati.  
 

 
RV 2.5: KAKŠNIH OBLIK POMOČI IN PODPORE SO STARŠI DELEŽNI S STRANI 

ŠOLE?  

 

Tabela 99: Odgovori na vprašanje »S katero osebo v šoli se lahko posvetujete, kadar 

potrebujete nasvet ali pomoč v zvezi s težavami, ki jih ima vaš otrok?«  

 

Spremenljivka f % 

z razrednikom 144 67,0 

s specialnim ali socialnim pedagogom, ki otroku nudi 
dodatno strokovno pomoč 125 58,1 

z učiteljem tistega predmeta, pri katerem ima otrok težave 78 36,3 

s šolsko svetovalno službo 44 20,5 

z ravnateljem 10 4,7 

z vodjo prehrane 1 0,5 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Glede težav, ki jih ima njihov otrok, so se starši v največji meri posvetovali z 

razrednikom (67%) in s specialnim ali socialnim pedagogom, ki je otroku nudil 

dodatno strokovno pomoč (58,1%).  Manj staršev se je posvetovalo z učiteljem 

predmeta, pri katerem je imel otrok težave (36,3%), in še manj s šolsko svetovalno 

službo (20,5%). Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da se starši najpogosteje 
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posvetujejo s tisto osebo na šoli, s katero imajo največ stikov. Presenetljivo majhen 

delež staršev poišče nasvet pri šolski svetovalni službi.  

Odgovore o tem, kakšne vrste pomoči so bili starši deležni pri različnih strokovnjakih, 

najdemo v naslednjih tabelah (Tabele 100, 101, 102). 

Večina staršev je dobila pomoč v obliki pogovora in svetovanja pri razredniku (73%). 

Nekateri starši so bili s strani razrednika opozorjeni na težave in področja, pri katerih 

otrok potrebuje pomoč (11,2%), 9% staršev pa je dejalo, da so skupaj z razrednikom 

razreševali nastale težave in skupaj načrtovali pomoč. Tudi pri predmetnih učiteljih so 

starši večinoma dobili pomoč v obliki pogovora in svetovanja (62,7%), nekateri pa so 

navedli tudi konkretnejše oblike pomoči, kot so sprotno dogovarjanje glede učenja in 

ocenjevanja znanja (21,6%) ter seznanjanje z načini učenja in bistvenimi informacijami v 

učni snovi (15,7%). Specialni ali socialni pedagog, ki je otroku nudil pomoč, je 

staršem večinoma svetoval glede pomoči pri učenju (41,6%), seznanjal je starše o delu 

in napredku otroka (15,6%) in jim svetoval glede načinov pomoči doma (11,7%). Pomoč 

šolske svetovalne službe je bila po navedbi staršev usmerjena v pogovor o težavah, ki 

jih ima otrok, in svetovanje (60,9%), pa tudi v podporo in pomoč staršem, ko so 

nastopile težave (26,1%). V nekaterih primerih so tudi skupaj poiskali rešitve (8,7%). 

Vlogo svetovalne službe so starši videli tudi v pomoči pri usmeritvi v srednjo šolo (4,3%). 

Starši so se redko obrnili po pomoč k ravnatelju, če pa so se, je bila pomoč ravnatelja 

po njihovih besedah usmerjena v svetovanje, hkrati pa so nekateri ravnatelji zavzeto 

sodelovali pri obravnavah otroka, torej so bili navzoči na sestankih in pogovorih o 

pomoči ne le kot formalni člani, temveč so se aktivno vključevali v pogovor. Starš, ki je 

potreboval pomoč vodje prehrane zaradi zdravstvenih težav ali alergijskih reakcij otroka 

na določeno hrano, je bil v našem primeru le eden, sicer pa v današnjem času 

zaznavamo vse več tovrstnih težav otrok. Vsekakor je zelo pomembno, kakšen je odnos 

vodje prehrane do otrokove težave, saj je od tega odvisno, v kolikšni meri bo šola 

zagotavljala posebne oblike prehrane za otroka tako v času rednega pouka kot tudi v 

času podaljšanega bivanja, izletov, letovanj idr.  
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Tabela 100: Odgovori na vprašanje »Kakšno pomoč dobite pri različnih osebah v šoli?« 

 

Kakšnih oblik pomoči so starši deležni pri posameznih osebah v šoli? f % 

Razrednik   

pogovor, svetovanje 65 73,0 

opozori, kje ima otrok težave, kje popušča in kje potrebuje pomoč 10 11,2 

skupaj razrešujemo nastale težave in načrtujemo pomoč 8 9,0 

usmeri me naprej k svetovalnemu delavcu 4 4,5 

predstavi tehnike učenja in razne trike, ki pomagajo pri učenju 2 2,2 

Skupaj 89 100,0 

Učitelj tistega predmeta, pri katerem ima otrok težave   

pogovor, svetovanje 32 62,7 

sprotno dogovarjanje glede učenja in ocenjevanja znanja 11 21,6 

pove, kako se lotiti učenja, kaj je bistveno v snovi 8 15,7 

Skupaj 51 100,0 

Specialni ali socialni pedagog 
  

svetovanje glede pomoči pri učenju 32 41,6 

pogovor, svetovanje 16 20,8 

dobimo informacije o tem, kako otrok dela in napreduje 12 15,6 

dobimo nasvete, kako otroku pomagati doma 9 11,7 

redni sestanki, redni kontakti, sprotno dogovarjanje 5 6,5 

skupaj se pogovorimo o težavah in jih rešujemo skupaj z otrokom 2 2,6 

pove, kako se otrok počuti, in ob težavah predlaga rešitev 1 1,3 

Skupaj 77 100,0 

Šolska svetovalna služba 
  

pogovor o otrokovih težavah in svetovanje 14 60,9 

podpora in pomoč, ko nastopijo težave 6 26,1 

ob nastalih težavah skupaj poiščemo poti naprej 2 8,7 

pomoč pri usmeritvi v srednjo šolo 1 4,3 

Skupaj 23 100,0 

Ravnatelj 
  

svetovanje 8 80,0 

zavzeto sodeluje pri obravnavah otroka 2 20,0 

Skupaj 10 100,0 

Vodja prehrane  

sprotno dogovarjanje z vodjo prehrane in kuhinje glede jedilnika, saj otrok 
potrebuje dieto 1 

 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

237 

 

Iz odgovorov v Tabeli 101 je razvidno, da je glede otrokovega napredka in težav 

večina staršev (69,9%) deležna rednih sestankov s šolsko svetovalno službo, 

izvajalcem dodatne strokovne pomoči in učitelji; 11,1% staršev je deležnih 

svetovalnih ur za starše otrok s posebnimi potrebami, 10,2% predavanj za starše o 

težavah otrok s posebnimi potrebami in le 4,2% staršev je vključenih v podporno 

skupino za starše otrok s posebnimi potrebami. 

 

Tabela 101: Odgovori na vprašanje »Kakšne oblike podpore ste starši deležni s strani šole?« 

 

Oblike podpore, ki jih staršem nudi šola f % 
redni sestanki s šolsko svetovalno službo, izvajalcem dodatne strokovne pomoči in 
učitelji glede napredka in težav mojega otroka (tu niso mišljeni sestanki, ki so 
povezani z oblikovanjem in ocenjevanjem individualiziranega programa, temveč tisti, 
ki jih imate s šolo na vašo pobudo ali pobudo oseb, ki z vašim otrokom delajo) 

151 69,9 

svetovalne ure za starše otrok s posebnimi potrebami 24 11,1 

predavanja za starše o težavah otrok s posebnimi potrebami in oblikah pomoči 22 10,2 

podporne skupine za starše otrok s posebnimi potrebami 9 4,2 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

 

Tabela 102: Odgovori na vprašanje »Kakšne druge oblike podpore ste starši deležni s strani 

šole?« 

 

Odgovor f 

Enkrat letno sestanek s šolsko svetovalno službo 3 

sestanki s šolsko svetovalno službo, če se pojavijo težave 1 

Enkrat letno sestanek s strokovno skupino 1 

Dvakrat letno sestanek s šolsko svetovalno službo 1 

Skupaj 6 
 

Legenda: f – število odgovorov 

 
Kot druge oblike podpore s strani šole so starši v manjšem številu (6 staršev) navedli 

redke sestanke s šolsko svetovalno službo ali strokovno skupino in sestanke s šolsko 

svetovalno službo zgolj v primeru, ko so se pri njihovih otrocih pojavile težave. 

Na odprto vprašanje »Kakšne oblike podpore staršem vi predlagate?« (Tabela 103) je 

19,3% staršev predlagalo pogostejše sodelovanje med starši in šolo z namenom 

rednega spremljanja otrokovega napredka; 17,5% staršev je predlagalo skupino 



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

238 

 

za starše, ki imajo otroke s posebnimi potrebami ali otroke s podobnimi težavami 

z namenom izmenjave izkušenj in medsebojne pomoči; in 10,5% staršev je 

predlagalo izobraževanje za starše otrok s posebnimi potrebami, na katerem bi se 

naučili oblik pomoči in vaj za premagovanje primanjkljajev. Ostali predlogi so bili 

usmerjeni v sprotne in pogostejše pogovore med starši in učitelji, predavanja, delavnice 

za starše in otroke s strani zunanjih strokovnjakov z namenom skupnega načrtovanja 

pomoči (starši, otrok, učitelj oz. strokovnjak) in večjega razumevanja težav otrok in 

staršev. 

 

Tabela 103: Odgovori na odprto vprašanje »Kakšne oblike podpore staršem predlagate vi?« 

(odgovori 57 staršev, kar predstavlja 22,9% celotnega vzorca anketiranih staršev) 

 

Odgovor f % 

pogostejše sodelovanje starši-šola z namenom rednega spremljanja 
otrokovega napredka 11 19,3 

organiziranje skupine staršev, ki imajo otroke s posebnimi potrebami ali 
otroke s podobnimi težavami, z namenom izmenjave izkušenj in medsebojne 
pomoči 

10 17,5 

izobraževanje za starše otrok s posebnimi potrebami, na katerem bi se naučili 
oblik pomoči in vaj za premagovanje primanjkljajev 6 10,5 

več razgovorov o stanju mojega otroka ter možnih oblikah pomoči v šoli in doma 5 8,8 

predavanja in svetovanja za starše s strani strokovnjakov (šolskih in zunanjih) 4 7,0 

redne sestanke in pogovore z izvajalci dodatne strokovne pomoči 4 7,0 

skupine s starši otrok s posebnimi potrebami, ki bi jih vodili strokovni delavci šole 
(psiholog, pedagog, specialni ali socialni pedagog) 3 5,3 

takojšen odkrit pogovor med staršem, učiteljem in otrokom 3 5,3 

več razumevanja za otrokove težave 2 3,5 

dodatne ure, namenjene pogovoru s starši in otrokom ter skupno načrtovanje 
reševanja težav 2 3,5 

več razumevanja za težave staršev 1 1,8 

možnost pogostejših pogovorov z učitelji 1 1,8 

delovne skupine za starše pod vodstvom strokovnjaka 1 1,8 

pomoč in svetovanje v zadnji triadi pri izbiri nadaljnjega šolanja oz. poklica 1 1,8 

skupno predavanje za starše in otroke 1 1,8 

delavnice za starše 1 1,8 

več sodelovanja s strani ostalih učiteljev, ki niso v timu za individualno učno pomoč 1 1,8 

Skupaj 57 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
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RV 2.6: KAKŠNE OBLIKE POMOČI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 

PREDLAGAJO UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN KAKŠNE NJIHOVI 

STARŠI?  

 

Tabela 104: Odgovori na vprašanje »Kaj bi po tvojem mnenju potreboval, da bi lažje in bolje 

reševal svoje težave v šoli?« 

 

Spremenljivka f % 

več razumevanja in podpore učiteljev 98 39,4 

več konkretnih in razumljivih navodil učiteljev 76 30,5 

več razumevanja in podpore sošolcev 73 29,3 

nekoga, ki bi skupaj z mano oblikoval načrt, kako rešiti problem 67 26,9 

več prilagoditev med poukom 61 24,5 

več pozornosti in naklonjenosti učiteljev 48 19,3 

prostor za sprostitev, kamor bi se lahko umaknil, ko ne bi več vzdržal v razredu 43 17,3 

več pozornosti in naklonjenosti sošolcev 41 16,5 

vključenost v skupino otrok, ki imajo podobne težave kot jaz 39 15,7 

več razumevanja in podpore specialnega ali socialnega pedagoga 28 11,2 

več pozornosti in naklonjenosti specialnega ali socialnega pedagoga 25 10,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Učenci so menili, da bi lažje in bolje reševali svoje težave, če bi imeli »več 

razumevanja in podpore učiteljev« (39,4%) ter »več konkretnih navodil učiteljev« 

(30,5%). Sledijo naslednji odgovori: »več razumevanja in podpore sošolcev« (29,3%); 

»nekoga, ki bi skupaj z mano oblikoval načrt, kako rešiti problem« (26,9%); »več 

prilagoditev pri pouku« (24,5%); »več pozornosti in naklonjenosti učiteljev« (19,3%); 

»prostor za sprostitev, kamor bi se lahko umaknil, ko ne bi več vzdržal pri pouku« 

(17,3%); »več pozornosti in naklonjenosti sošolcev« (16,5%); »vključenost v skupino 

otrok, ki imajo podobne težave« (15,7%); »več razumevanja in podpore specialnega ali 

socialnega pedagoga« (11,2%); ter »več pozornosti in naklonjenosti specialnega ali 

socialnega pedagoga« (10%).  
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Tabela 105: Odgovori na odprto vprašanje »Kakšne oblike pomoči predlagaš sam?« (odgovori 

35 učencev, kar predstavlja 14% celotnega vzorca anketiranih učencev) 

 

Odgovor f % 

možnost dodatne strokovne pomoči tam, kjer jo potrebujem (pri matematiki, 
slovenščini, angleščini, geografiji, zgodovini, fiziki ali športni vzgoji) 17 48,6 

pomoč specialnega pedagoga v razredu 4 11,4 

skupinske oblike pomoči 4 11,4 

pomoč po pouku 2 5,7 

več sošolcev in sošolk z mano pri dodatni strokovni pomoči 1 2,9 

pomoč pri tem, da bi lahko umiril svojo jezo 1 2,9 

zaupen pogovor z nekom o svojih težavah 1 2,9 

pomoč pri sebi – delo na sebi 1 2,9 

sprostitveno sobo 1 2,9 

prilagojene teste pri vseh predmetih 1 2,9 

ustne ocene namesto pisnih 1 2,9 

več kratkih odmorov pri šolskem delu (npr. pisanje po nareku v več delih) 1 2,9 

Skupaj 35 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Večina učencev, ki so odgovorili na to vprašanje (48,6%), je predlagala možnost 

dodatne strokovne pomoči tam, kjer jo potrebujejo. Glede na ta predlog lahko 

sklepamo, da v šolah v mnogih primerih ne poteka sprotna evalvacija pomoči in so tako 

učenci deležni pomoči pri predmetu, ki so ga sprva izbrali, potem pa se je situacija 

spremenila in bi potrebovali pomoč nekje drugje. Učenci so torej opozarjali na potrebo 

po večji fleksibilnosti pomoči. Ostali odgovori so zastopani v manjšem številu, a so 

enako zanimivi v smislu konkretnih predlogov o tem, kar posamezni učenci potrebujejo.  

Odgovori v Tabeli 106 kažejo, da sta tudi pri starših – podobno kot pri otrocih – 

najpogostejša odgovora »več razumevanja in podpore učiteljev« (42,1%) in »več 

konkretnih in razumljivih navodil učiteljev« (30,6%). Za razliko od učencev so starši 

v precej manjšem številu (8,1%) menili, da bi njihov otrok potreboval »prostor za 

sprostitev, kamor bi se lahko umaknil, ko ne bi več vzdržal v razredu«, ter »nekoga, ki bi 

skupaj z njim oblikoval načrt, kako rešiti problem« (19,1%). V primerjavi z učenci je več 

staršev (25,8%) menilo, da bi njihov otrok potreboval več pozornosti in naklonjenosti 
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učiteljev, manj staršev (7,2%) pa je menilo, da bi potreboval več razumevanja, 

pozornosti in podpore specialnega ali socialnega pedagoga.  

 

Tabela 106: Odgovori na vprašanje »Kaj bi po vašem mnenju vaš otrok potreboval, da bi lažje in 

bolje reševal svoje težave v šoli?«  

 

Spremenljivka f % 

več razumevanja in podpore učiteljev 88 42,1 

več konkretnih in razumljivih navodil učiteljev 64 30,6 

več razumevanja in podpore sošolcev 56 26,8 

več pozornosti in naklonjenosti učiteljev 54 25,8 

več prilagoditev med poukom 48 23,0 

več razumevanja in podpore učitelja pri predmetih 42 20,1 

nekoga, ki bi skupaj z otrokom oblikoval načrt, kako rešiti problem 40 19,1 

več pozornosti in naklonjenosti sošolcev 29 13,9 

vključenost v skupino otrok s podobnimi težavami, kot jih ima vaš otrok 27 13,0 

prostor za sprostitev, kamor bi se lahko umaknil, ko ne bi več vzdržal v razredu 17 8,1 

več pozornosti in naklonjenosti specialnega ali socialnega pedagoga 15 7,2 

več razumevanja in podpore specialnega ali socialnega pedagoga 15 7,2 
 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Starši so imeli tudi možnost odgovoriti, kaj poleg naštetega bi njihov otrok potreboval, 

da bi lažje in bolje reševal svoje težave v šoli. Dva starša sta predlagala učenje učnih 

strategij in tehnik učenja, eden pa je predlagal delo na samopodobi in samozaupanju.  

Na odprto vprašanje »Pri katerih predmetih bi po vašem mnenju vaš otrok potreboval 

več razumevanja in podpore učitelja, da bi lažje in bolje reševal svoje težave v šoli?« 

(Tabela 107) so starši izpostavili predvsem slovenščino, angleščino in matematiko kot 

tiste predmete, pri katerih bi njihov otrok potreboval več pomoči. To so predmeti, ki imajo 

tudi največji obseg ur.  
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Tabela 107: Odgovori na odprto vprašanje »Pri katerih predmetih bi po vašem mnenju vaš otrok 

potreboval več razumevanja in podpore učitelja, da bi lažje in bolje reševal svoje 

težave v šoli?« (odgovori 34 staršev, kar predstavlja 15% celotnega vzorca 

anketiranih staršev) 

 

Odgovor f % 

slovenščina, angleščina in matematika 12 35,3 

matematika in angleščina 10 29,4 

matematika, fizika 3 8,8 

slovenščina 3 8,8 

naravoslovni predmeti 3 8,8 

angleščina 1 2,9 

italijanščina 1 2,9 

telesna vzgoja 1 2,9 

Skupaj 34 100,0 

 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Oblike pomoči, ki so jih predlagali starši na vprašanje »Kakšne oblike pomoči 

predlagate vi?« (Tabela 108), so predvsem naslednje: »boljša razlaga učne snovi pri 

posameznih predmetih«, »več utrjevanja znanja in več priprav na kontrolno nalogo« 

(vsaka 13,3%), »več komunikacije med učiteljem in otrokom ter sprotno dogovarjanje«, 

»vrstniška pomoč«, »pomoč pri vključevanju otroka v razred ter učenje socialnih veščin« 

(vsaka 6,7%), »več pozornosti do otrokovih močnih področij, na katerih je uspešen in mu 

gredo dobro« ter »pogovore z otroki o njihovih stiskah in težavah« (vsaka 5%). 
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Tabela 108: Odgovori na odprto vprašanje »Kakšne oblike pomoči predlagate vi?« (odgovori 60 

staršev, kar predstavlja 24% celotnega vzorca anketiranih staršev) 

 

Spremenljivka f % 

več utrjevanja znanja in več priprav na kontrolno nalogo 8 13,3 

boljšo razlago učne snovi pri posameznih predmetih 8 13,3 

pomoč pri vključevanju otroka v razred, učenje socialnih veščin, socialnih 
odnosov 4 6,7 

vrstniška pomoč 4 6,7 

več komunikacije med učiteljem in otrokom ter sprotno dogovarjanje 4 6,7 

pogovore z otroki o njihovih stiskah in težavah 3 5,0 

več pozornosti do otrokovih močnih področij, na katerih je uspešen in mu gre dobro 3 5,0 

vzpodbudo in pomoč pred samim testom ali ustnim ocenjevanjem 2 3,3 

trening učnih strategij 2 3,3 

trening za izboljšanje pozornosti (vaje za izboljšanje pozornosti, koncentracije) 2 3,3 

sproščanje in predelava različnih konfliktov prek drame 2 3,3 

prostor za sprostitev, kamor bi se otrok lahko umaknil 2 3,3 

več solidarnosti in pomoči s strani sošolcev 2 3,3 

učenje po pouku 1 1,7 

prilagoditve domačega dela, domačih nalog 1 1,7 

organiziranje taborov, na katerih bi otroci lahko razvijali svoja močna področja 1 1,7 

različne oblike motivacije za učenje 1 1,7 

pomoč pri obvladovanju jeze, agresivnosti 1 1,7 

uvedba tehnik obvladovanja veščin za premagovanje disleksije po Ronaldu D. 
Davisu (Dar disleksije) 1 1,7 

več pisnih navodil glede učenja in domačega dela 1 1,7 

prostovoljno delo po pouku in pomoč mlajšim učencem 1 1,7 

možnost umika iz razreda, ko otrok ne zmore več slediti pri pouku 1 1,7 

večje vključevanje otrok s posebnimi potrebami v učni proces 1 1,7 

kratki povzetki učne snovi pri posameznih predmetih 1 1,7 

Skupaj 60 100,0 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 

 

Tabela 109 kaže, da je razlika v odgovorih pri spremenljivki »prostor za 

sprostitev« statistično pomembna. Statistično pomembno več učencev meni, da 

potrebujejo prostor za sprostitev, medtem ko je takšnega mnenja le manjše 

število staršev. Učenci torej bolj kot starši doživljajo šolo in pouk kot stresni dejavnik, 

zaradi česar pogrešajo primeren kotiček, kjer bi se lahko sprostili.  
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Tabela 109: Razlike med učenci in starši v odgovorih na vprašanje »Kaj bi po tvojem/vašem 

mnenju otrok potreboval, da bi lažje in bolje reševal težave v šoli?« in test razlik v 

strukturi odgovorov 

 

 

Spremenljivka 

Vloga 

učenci starši 

f % f % χ2 P 

več razumevanja in podpore učiteljev 98 39,4 88 42,1 0,251 0,616 

več razumevanja in podpore specialnega in 
socialnega pedagoga 

28 11,2 15 7,2 1,758 0,185 

več razumevanja in podpore sošolcev 73 29,3 56 26,8 0,244 0,622 

več pozornosti in naklonjenosti učiteljev 48 19,3 54 25,8 2,459 0,117 

več pozornosti in naklonjenosti specialnega in 
socialnega pedagoga 

25 10,0 15 7,2 0,837 0,36 

več pozornosti in naklonjenosti sošolcev 41 16,5 29 13,9 0,406 0,524 

nekoga, ki bi skupaj z mano oblikoval načrt, kako 
rešiti problem 

67 26,9 40 19,1 3,409 0,065 

več konkretnih in razumljivih navodil učiteljev 76 30,5 64 30,6 ,000 1,000 

več prilagoditev med poukom 61 24,5 48 23,0 0,075 0,785 

prostor za sprostitev 43 17,3 17 8,1 7,546 0,006 

vključenost v skupino otrok s podobnimi težavami 39 15,7 27 13,0 0,46 0,497 

 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 
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6.2.2  INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKOVALNEGA VPRAŠANJA 2:  

KAKO UČENCI IN NJIHOVI STARŠI OCENJUJEJO IN DOŽIVLJAJO 

UČNO/DODATNO STROKOVNO POMOČ? 

 

 

Graf 4: Grafični prikaz rezultatov raziskave glede na raziskovalno vprašanje 2 
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Ocena učencev in staršev o učni in dodatni strokovni pomoči ter njeni 

učinkovitosti  

Učenci so kot najbolj uspešni obliki pomoči ocenili individualno pomoč učitelja 

izven razreda in pomoč staršev. Kot naslednje najbolj uspešne oblike so navedli 

pomoč brata ali sestre, pomoč prijateljev, individualno pomoč specialnega ali socialnega 

pedagoga, pomoč šolskega pedagoga ali psihologa. Tem sledi pomoč učitelja v razredu 

in dopolnilni pouk. Kot manj uspešne oblike pomoči so ocenili pomoč sošolcev, pomoč 

drugih sorodnikov, pomoč prostovoljca, pomoč specialnega ali socialnega pedagoga v 

razredu, pomoč sosedov ali asistenta ter pomoč učencev iz višjih razredov. Kot najmanj 

uspešno obliko pomoči so ocenili pomoč učitelja v podaljšanem bivanju. Enovzorčni t-

test ter χ
2
 test razlik v strukturi odgovorov kažeta, da večina odgovorov statistično 

pomembno odstopa od primerjalne vrednosti (»zelo uspešno«), kar pomeni, da se 

učenci nagibajo k nižji oceni oblik pomoči in navedene oblike pomoči ocenjujejo 

večinoma kot uspešne ali kot manj uspešne. Na podlagi faktorske analize pravokotne 

varimax rotacije smo izločili tri faktorje, ki smo jih smiselno poimenovali »pomoč 

prijateljev in domačih«, »pomoč strokovnjakov«, »pomoč učitelja«.  Raziskava Čačinovič 

Vogrinčič, Bregar Golobič, Tancig (2008) je pokazala, da učenci z učnimi težavami 

najlažje zaprosijo in tudi najbolje ocenjujejo dobljeno pomoč s strani družine, tudi 

inštruktorja, nato šele sledi pomoč v šoli. Od pomoči v šoli najbolje ocenjujejo pomoč pri 

dopolnilnem pouku, pomoč učitelja, čigar predmet jim povzroča težave, in pomoč 

sošolcev. Najslabše pa ocenjujejo pomoč, ki so je deležni v podaljšanem bivanju. 

Slednja ocena je primerljiva z rezultati naše raziskave, medtem ko pri ostalih ocenah 

prihaja do razlik, ki so med drugim tudi posledica drugačnih načinov izvajanja pomoči, 

ko gre za učence z učnimi težavami ali učence s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo 

o usmeritvi, saj imajo slednji namreč več individualne pomoči specialnega ali socialnega 

pedagoga. Sicer pa obe skupini kot učinkovito pomoč izpostavljata pomoč domačih.   

Starši so kot najbolj učinkovite oblike pomoči ocenili individualno pomoč 

specialnega ali socialnega pedagoga, pomoč staršev in individualno pomoč 

učitelja izven razreda. Test razlik v strukturi odgovorov kaže na statistično pomembna 

odstopanja od primerjalne vrednosti (»uspešno«) pri spremenljivkah »pomoč staršev«, 

»individualna pomoč specialnega ali socialnega pedagoga«, »individualna pomoč 
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učitelja izven razreda«, »pomoč specialnega ali socialnega pedagoga v razredu«, 

»pomoč šolskega pedagoga ali psihologa«, »pomoč brata, sestre«, »pomoč sosedov, 

asistenta«, »pomoč učitelja v razredu« ter »dopolnilni pouk«, pri čemer starši te oblike 

pomoči ocenjujejo kot zelo uspešne. Statistično pomembna odstopanja od primerjalne 

vrednosti se kažejo tudi pri spremenljivkah »pomoč učencev iz višjih razredov«, »pomoč 

sošolcev in prijateljev«, ki jih starši ocenjujejo kot manj uspešne. Sklepamo lahko, da 

starši manj zaupajo v pomoč učencev iz višjih razredov in tudi v pomoč prijateljev ter 

sošolcev, ali pa s temi oblikami pomoči nimajo izkušenj. Obstaja možnost, da vrstniška 

pomoč v šoli celo poteka, a starši o tem niso seznanjeni. Raziskave (Swanson, 2005; 

Dens, 2004, v Kavkler, 2008b) kažejo, da učenci z učnimi težavami dosegajo boljše 

izobraževalne rezultate, ko delajo v paru ali v manjši vrstniški skupini, v primerjavi s 

tradicionalnim poučevanjem. Swanson (2005) na primer navaja, da različne oblike 

branja v paru s kontrolo vrstnika vplivajo na izboljšanje bralnih rezultatov in socialnih 

veščin.  

  

Doživljanje in ocena učencev ter njihovih staršev o postopkih strokovne pomoči 

Učenci s posebnimi potrebami so v času nudenja učne/dodatne strokovne 

pomoči večinoma izločeni iz razredne sredine, torej pomoč poteka v individualni 

obliki. Večina učencev s posebnimi potrebami (69,9%) je bila vključena v individualno 

pomoč učitelja izven razreda, pomoč specialnega ali socialnega pedagoga izven razreda 

(49,8%) in pomoč pedagoga ali psihologa izven razreda (33,3%). Manjši delež učencev 

je bil deležen pomoči učitelja v razredu (24,9%) ter še manjši delež pomoči specialnega 

ali socialnega pedagoga v razredu, torej v času pouka (11,2%). Tudi po podatkih 

staršev se učna in dodatna strokovna pomoč večinoma izvaja individualno, izven 

razreda. Po odgovorih staršev je bila več kot polovica učencev vključena v individualno 

pomoč učitelja izven razreda (58,5%) in nekaj manj kot polovica v individualno pomoč 

specialnega ali socialnega pedagoga izven razreda (45,5%). V manjšem odstotku se je 

pomoč učitelja izvajala v razredu (37,9%) in podobno je bilo manj učencev, pri katerih je 

bil specialni ali socialni pedagog prisoten v razredu (15,6%). Tudi rezultati raziskav, ki so 

jih pred leti opravili Novljan in sodelavci (2004) ter Peček in Lesar (2006), kažejo, da 

učitelji v veliki meri podpirajo individualno poučevanje učencev s posebnimi potrebami 
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izven razreda. Po podatkih slednje raziskave se predvsem učitelji predmetnega pouka 

nagibajo k temu, da je treba učence s posebnimi potrebami čim pogosteje poučevati 

individualno, izven razreda. Učitelji prav tako menijo, da je specialni pedagog tisti, ki 

največ ve o tem, kaj potrebuje učenec s posebnimi potrebami, torej je specialni pedagog 

tudi tisti, ki je v največji meri odgovoren za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev. 

Novejša raziskava, ki jo je opravila Havaj (2014), navaja podobne rezultate, kar pomeni, 

da se glede načina izvajanja pomoči učencem s posebnimi potrebami v zadnjih desetih 

letih ni veliko spremenilo. Strokovnjaki za dodatno strokovno pomoč namreč navajajo, 

da se dodatna strokovna pomoč še vedno najpogosteje izvaja individualno izven 

razreda (89,1%), občasno tudi v dvojicah izven razreda (54,5%) ali v manjših skupinah 

(62,2%). Med prednostmi individualne oblike dela izven razreda izvajalci dodatne 

strokovne pomoči navajajo naslednje: lažje odpravljanje primanjkljajev, ki jih imajo 

učenci s posebnimi potrebami, individualizacija pouka, boljša zbranost učencev s 

posebnimi potrebami. Hkrati pa menijo, da je v individualni obliki dela učenec s 

posebnimi potrebami deležen večje pozornosti. Nes Mordal in Strømstad (v Lesar, 

2009a), ki sta v okviru mednarodne raziskave opravili študijo primera v eni manjših 

norveških osnovnih šol, ugotavljata, da so učenci s posebnimi potrebami bistveno bolj 

segregirani, kot sta pričakovali. Avtorici problematizirata individualne oblike pomoči 

izven razreda tako z vidika segregacije učencev s posebnimi potrebami – po njunem 

mnenju te oblike nikakor ne pomenijo resnične inkluzivnosti – kot z vidika delovanja 

specialistov ali izvajalcev dodatne strokovne pomoči, ki ne pomagajo učiteljem primerno 

prilagoditi njihovega poučevanja, temveč s svojo navzočnostjo pogosto ustvarjajo dvom 

v njihove kompetence glede obvladovanja učnih težav pri učencih.   

Nekateri učenci so menili, da prejemajo učno/dodatno strokovno pomoč, ker se 

težje učijo, so slabši učenci ali imajo težave na določenih področjih delovanja in 

učenja, drugi pa so menili, da prejemajo učno pomoč z namenom, da bi bili boljši 

učenci, da imeli boljše ocene in da bi bili deležni boljše razlage učne snovi.  16,7% 

učencev je navedlo, da ne vedo, zakaj prejemajo pomoč; 22,6% jih je menilo, da 

prejemajo učno/dodatno strokovno pomoč, ker se težje učijo, težko dojamejo ali ne 

razumejo učne snovi; 17,5% jih je menilo, da pomoč prejemajo zato, da jim učitelji 

pomagajo pri učenju in bolje razložijo učno snov, ki je ne razumejo; 17,1% jih je ocenilo, 
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da pomoč prejemajo z namenom, da bi bili bolj uspešni v šoli, imeli boljše ocene ter da 

bi bolje in hitreje delali; 9,8% jih je navedlo, da prejemajo pomoč zaradi težav pri branju, 

pisanju in matematiki; 6% učencev pa je menilo, da prejemajo pomoč zato, ker so slabi 

učenci. Zelo majhen odstotek učencev (manj kot 2%) je menil, da prejemajo pomoč, ker 

imajo težave s koncentracijo, organizacijo in ker grdo pišejo, še manjši odstotek učencev 

(manj kot 1%) pa je navedel drug razlog za pomoč: tremo in strah pred šolo, slepoto, 

epilepsijo, jezikovno motnjo oz. jecanje, posebne potrebe, počasnost.  

Učenci so v manjšem deležu (11,65% celotnega vzorca) odgovorili na vprašanje 

o tem, katerih oblik pomoči, ki so jih deležni, ne potrebujejo. Kot nepotrebne so v 

največji meri navedli pomoč pri matematiki (24,1%), slovenščini (20,7%), družbi in 

naravoslovju (17,2%); podobno so menili, da ne potrebujejo pomoči učitelja 

(13,8%), pedagoga, socialnega ali specialnega pedagoga in prilagoditev pri pouku 

(6,9%) ter pomoči pri angleščini ali nemščini, pa pomoči sošolcev in sorodnikov (3,4%).  

Iz odgovorov lahko sklepamo, da pomoč, ki je bila učencu dodeljena, v nekaterih 

primerih poteka brez sprotne evalvacije. Na določenem področju učenec morda pomoči 

ne potrebuje več, vendar jo še vedno ima, ali pa učitelji in pedagogi menijo, da je učencu 

pomoč še vedno v korist, medtem ko učenec meni drugače. Razkoraku med 

doživljanjem učinkovitosti pomoči med učenci in strokovnjaki bi se lahko izognili, če bi se 

o tem sproti pogovarjali ali vsaj dvakrat letno, ob koncu ocenjevalnih obdobij, evalvirali 

posamezne oblike pomoči in poskušali ugotoviti, katere oblike pomoči so vplivale na 

izboljšanje učenja pri določenem predmetu ali učenju šolskih veščin, katere pa se niso 

izkazale kot  učinkovite in bi jih bilo smiselno zamenjati ali spremeniti metode in oblike 

pomoči ali učenja šolskih veščin. Obstaja možnost, da predvidene oblike in metode dela, 

ki jih strokovnjak pri urah dodatne strokovne pomoči uporablja, za konkretnega učenca 

niso učinkovite.     

Učenci (odgovorilo je le 16,5% učencev) so navedli, da ne marajo pomoči pri 

matematiki (24,4%), angleščini (19,5%), dodatne strokovne pomoči (14,6%), učne 

pomoči učitelja (9,8%) – pri čemer niso opredelili, za učitelja katerega predmetnega 

področja gre –, pomoči pri slovenščini (7,3%), pomoči sošolcev (4,9%) in pomoči pri 

geografiji, zgodovini in dopolnilnem pouku (2,4%). Učenci niso odgovorili, zakaj te 

pomoči ne marajo, tako da ne moremo govoriti o vzrokih odpora do pomoči. Odgovori 
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nas vsekakor opomnijo, da je treba v praksi preveriti, kako ta pomoč poteka, saj je 

pomoč lahko učencem v korist le, če imajo do nje pozitiven odnos, radi obiskujejo ure 

pomoči in imajo dober odnos s strokovnjakom, ki pomoč izvaja.  

O tem, kako doživljajo učno/dodatno strokovno pomoč, imajo učenci različna 

mnenja. 44,7% učencev je navedlo, da jim je všeč, da z izvajalcem učne/dodatne 

strokovne pomoči delajo individualno, izven razreda, in 17,9% jih je dejalo, da so 

veseli, ko zapustijo razred. Kljub temu pa je kar 37,4% učencem neprijetno, da pomoč 

poteka individualno, izven razreda. Od tega je 23,8% učencev nezadovoljnih, da 

zapustijo razred, saj bi radi ostali s sošolci pri pouku, in 13,6% se jih počuti neprijetno, 

ko gredo iz razreda k individualnim uram, ker jih vsi opazijo. Dobljeni podatki govorijo o 

tem, da je treba pri učencih redno preverjati njihov položaj v razredu, vpliv individualne 

pomoči na učenčeve socialne odnose in položaj v razredu, da ne bi prihajalo do 

stigmatizacije učencev s strani vrstnikov ali drugih negativnih vplivov, ki jih individualne 

oblike pomoči (izločitev iz skupine) lahko imajo na učence. Spreminja se tudi odnos 

učencev do individualne oblike pomoči, saj učenci v nižjih razredih osnovne šole (od 1. 

do 4. razreda) običajno zelo radi delajo s strokovnjakom za učno/dodatno strokovno 

pomoč individualno, izven razreda, ker potrebujejo veliko mero pozornosti, vodenja in 

usmerjanja. Učenci v drugi in tretji triadi osnovne šole pa so večinoma raje v razredu 

med svojimi vrstniki, ne želijo izstopati in biti »nekaj posebnega«, kar pomeni, da 

povsem drugače kot njihovi mlajši vrstniki doživljajo odhod iz razreda in individualno 

pomoč učitelja ali drugega strokovnega delavca. Vprašamo se lahko, ali je tovrstna 

pomoč, ki je izpeljana s segregacijo, otrokom s posebnimi potrebami res v pomoč? Kot 

navaja Medveš (2003), lahko posebne oblike pomoči z občasnim ali stalnim izločanjem 

učencev iz rednega učnega okolja vodijo v izključevanje in stigmatizacijo. Otroci, ki 

odhod iz razreda k individualnim oblikam pomoči doživljajo kot neprijeten, se najbrž 

vsakič znova čutijo izpostavljeni in izvzeti iz razrednega dogajanja. V času, ko so v 

slovenskem prostoru odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami izdajane do 

zaključka šolanja v istem programu, torej do zaključka devetega razreda osnovne šole, 

obstaja še več možnosti za izvajanje določenih oblik pomoči, ki jih otroci morda ne 

sprejemajo več. Komisija ne opravlja kontrolnih pregledov, razen v primerih, ko gre za 

spremembo programa ali prošnjo po predčasnem preverjanju usmeritve s strani učiteljev 
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ali staršev. Tako se zdi, da bo otrok, ki ima npr. disleksijo in dobi odločbo v 3. razredu 

osnovne šole, vso osnovno šolo potreboval dodatno strokovno pomoč. Vsekakor bi se v 

vsakem takšnem primeru veljalo vprašati, ali je določena oblika pomoči za otroka res 

smiselna.  

Statistično pomembno večji delež staršev meni, da njihov otrok zelo rad 

obiskuje ure učne/dodatne strokovne pomoči (57,9%). 35,7% staršev je navedlo, da 

otrok srednje rad obiskuje te ure, medtem ko jih je 6,3% menilo, da njihov otrok nerad 

obiskuje ure pomoči. Kot pomembne dimenzije otrokovega zadovoljstva s pomočjo so 

starši poudarili dober odnos, ustrezno razlago učne snovi in otrokovo lastno motivacijo. 

Manjši delež staršev (5,3% celotnega vzorca staršev) je med razlogi, zaradi katerih 

njihov otrok nerad obiskuje ure učne/dodatne strokovne pomoči, navedel občutek 

izločenosti, zapostavljenosti, slab odnos specialnega pedagoga do otroka idr. Slednji 

podatki delno sovpadajo z navedbami učencev o razlogih, zaradi katerih neradi 

obiskujejo ure učne/ dodatne strokovne pomoči. Tudi oni so namreč govorili o izločenosti 

iz razredne sredine, niso pa omenili slabega odnosa specialnega pedagoga do njih. 

Vsekakor lahko povzamemo, da so za otrokov odnos do učne in dodatne strokovne 

pomoči po mnenju staršev pomembni odnos, ki ga strokovnjak vzpostavi z otrokom, 

strokovnost izvajalca dodatne strokovne pomoči ter otrokova lastna motivacija.    

O tem, kaj otroka pri urah učne/dodatne strokovne pomoči moti, je spregovorilo 

12% celotnega vzorca anketiranih staršev. Kot največjo oviro jih je večina navedla 

izostanek od redne ure pouka, saj bi bil otrok raje v razredu. V manjši meri se 

pojavljajo tudi odgovori, kot so: »neprimeren odnos in neprijaznost nekaterih učiteljev«, 

»otrok je po pouku, ko ima pomoč, že zelo utrujen«, »nemotiviranost otroka«, 

»pomanjkanje informacij, ki so bile posredovane pri pouku, medtem ko je bil otrok izven 

razreda pri specialnemu pedagogu«, »sram ga je, ker ni s sošolci«, »izoliran je od 

razreda in vsi vedo, da je slabši«, »s tem preveč izstopa pri sošolcih«, »počuti se 

manjvrednega« idr. 
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Doživljanje ter ocena učencev in njihovih staršev o učinkovitosti različnih oblik 

pomoči 

Glede na odgovore je učna in dodatna strokovna pomoč za večino učencev  

koristna v smislu dodatne razlage učne snovi na njim razumljiv način (86,3%). 

Visok delež učencev je navedel, da jim pri urah učne/dodatne strokovne pomoči 

svetujejo in pomagajo pri premagovanju njihovih težav (78,6%) in jim povejo, kako naj 

se učijo (73,8%); da pišejo teste v ločeni učilnici, kar jim pomaga, da so bolj pozorni na 

naloge (64,1%); da izvajajo vaje, ki jim pomagajo izboljšati tehniko branja, pisanja ali 

računanja (63,3%). Manj kot polovica učencev je odgovorila, da pri teh urah izvajajo 

različne sprostitvene tehnike (42,7%) in se naučijo kontrolirati svojo jezo (40,7%). Kar 

41,9% učencem so izvajalci učne/dodatne strokovne pomoči glasno prebrali naloge pri 

testu, kar učencem pomaga pri lažjem razumevanju nalog in navodil. Le 29,6% učencev 

je menilo, da je koristnost učne/dodatne pomoči v tem, da se umakne iz skupine in s tem 

malo odpočije.  

Tudi večina staršev (90,5%) je navedla, da je učna in dodatna strokovna pomoč 

za otroka koristna, ker je tako deležen dodatne razlage učne snovi na njemu 

razumljiv način. Nadalje jih je 69,4% menilo, da se pri teh urah otrok nauči, kako se 

učiti, 64% staršev pa je navedlo korist v pisanju testov v ločeni učilnici, kar otroku 

pomaga, da je bolj pozoren na naloge. 59,9% staršev je dejalo, da otrok pri teh urah 

izvaja vaje, ki mu pomagajo izboljšati tehniko branja, pisanja ali računanja. Podobno kot 

pri učencih so ostali odgovori tudi pri starši zastopani v manjšem številu: 44,6% staršev 

je menilo, da izvajalci učne/dodatne strokovne pomoči otroku glasno preberejo naloge 

pri testu, kar mu pomaga pri lažjem razumevanju nalog in navodil; 36% jih je navedlo, da 

otroku pri teh urah svetujejo in pomagajo pri premagovanju njegovih drugih težav; 30,2% 

jih je dejalo, da pri teh urah otrok spoznava različne sprostitvene tehnike in se nauči 

kontrolirati svojo jezo (25,7%); in le 16,7% staršev je menilo, da se na ta način otrok 

umakne iz razreda in se malo odpočije. Statistično pomembno več učencev meni, da 

je učna in dodatna strokovna pomoč koristna zanje v smislu svetovanja in pomoči 

pri premagovanju težav, spoznavanja različnih sprostitvenih tehnik, učenja 
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kontroliranja jeze in umika iz skupine. V ostalih trditvah so učenci in starši dokaj 

enotnega mnenja.  

 

Doživljanje soudeleženosti učencev in staršev pri načrtovanju in evalviranju 

strokovne pomoči 

Statistično pomembno več učencev (58,5%) navaja, da so vključeni v 

načrtovanje učne pomoči in prilagoditev pri pouku, medtem ko prav tako visok 

odstotek učencev (41,5%) zapiše, da v to načrtovanje niso vključeni. Pri več kot polovici 

anketiranih učencev se načrtovanje pomoči zanje torej opravi skupaj z njimi, vendar bi 

pričakovali, da je to običajna praksa pri vseh učencih s posebnimi potrebami. Tisti, ki so 

vključeni v načrtovanje pomoči, so najpogosteje deležni individualnih oblik dogovarjanja, 

kot na primer: izvajalcu učne pomoči povedo, kje imajo težave, nato pa se skupaj 

dogovorijo o možnih oblikah pomoči; ali pa se pogovorijo z učiteljem in se nato skupaj 

dogovorijo, kaj lahko naredijo učenci in kaj učitelj. Redko pa so ali nikoli niso učenci del 

strokovnega tima, v katerem bi skupaj s strokovnjaki in starši načrtovali ustrezno učno 

pomoč. Prav tako so redko vabljeni na pogovor s strokovno skupino skupaj s starši, na 

katerem bi jih seznanili z načrtovanimi oblikami pomoči in povprašali, ali se strinjajo z 

njimi. Na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da je področje aktivnega vključevanja 

učencev v strokovni tim tisto področje, ki bi mu bilo treba v prihodnosti posvetiti večjo 

pozornost. Številne raziskave (Edmonds, 1986; Cooper, 1996a) so namreč pokazale, da 

je aktivna politika šole, ki spodbuja udeleženost učencev v življenju šole – ob hkratni 

učiteljevi podpori in pomoči slehernemu učencu – najmočnejše zagotovilo za uspešen 

razvoj učencev in hkrati varovalni dejavnik zoper socialno izključenost.  

Starši so večinoma aktivno vključeni v načrtovanje individualiziranih 

programov, vendar pa je mnogo tudi takšnih staršev, ki so zgolj pasivni 

udeleženci ali bolj formalni člani strokovne skupine, od katerih se pričakuje, da 

podpišejo individualiziran program in po možnosti nimajo pripomb na njega. 

Večina staršev (60,4%) je navedlo, da so bili vabljeni na sestanek s posameznimi 

izvajalci učne/dodatne strokovne pomoči, na katerem so imeli možnost predstaviti svoje 

videnje pomoči, nato pa so skupaj oblikovali načrt pomoči. Kar 55,7% staršev je bilo 

vabljenih na pogovor s strokovno skupino, na katerem so jim predstavili načrtovane 
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oblike pomoči in jih vprašali, če se strinjajo z njimi. Od teh staršev se je torej 

pričakovalo, da podpišejo že napisan in oblikovan individualiziran program. Manj kot 

polovica anketiranih staršev (42%) pa je dejala, da so bili vabljeni na sestanek strokovne 

skupine, na katerem so imeli možnost predstaviti svojega otroka, njegova močna in 

šibka področja ter načine spoprijemanja z različnimi situacijami. Manjši odstotek staršev 

(28,8%) je izpolnil vprašalnik, v katerem so opisali močna in šibka področja svojega 

otroka ter načine pomoči, ki bi mu lahko koristili, in še manjši delež staršev (11,3%) je 

dejal, da v načrtovanje pomoči niso bili vključeni.  

Starši so torej v veliki meri vključeni v načrtovanje pomoči otroku, kar kaže, da 

strokovni delavci v šolah redno sodelujejo s starši učencev s posebnimi potrebami; še 

več, v veliki meri so pripravljeni tudi prisluhniti staršem ter jih aktivno vključiti v 

načrtovanje pomoči. Rezultati naše raziskave kažejo večjo vključenost staršev v 

načrtovanje individualiziranih programov, kot so pokazale dozdajšnje raziskave na tem 

področju (Rock, 2000; Fish, 2008), v katerih starši v veliki meri izražajo nezadovoljstvo, 

ker se njihovih mnenj, idej in pričakovanj pri vključevanju in izobraževanju njihovih otrok 

ne upošteva, neredko pa so starši iz tega celo popolnoma izključeni. Tudi v raziskavi, ki 

so jo opravili Stoner in sodelavci (2005) o percepciji staršev učencev s posebnimi 

potrebami glede interakcije med starši in šolskimi strokovnjaki, starši učencev s 

posebnimi potrebami izražajo nezadovoljstvo z obstoječim sodelovanjem v okviru 

individualiziranih programov. Slovenska zakonodaja podpira vključevanje staršev pri 

načrtovanju individualiziranih programov, pa vendar je način vključevanja staršev še 

vedno odvisen od posameznih šol in konkretnih strokovnjakov v šolah. Strokovnjaki v 

šolah lahko razumejo vključevanje staršev kot aktivno obliko vključevanja, pri čemer 

starša obravnavajo kot enakovrednega sogovornika, lahko pa vključevanje razumejo 

tudi kot seznanjanje staršev z obstoječim, predhodno oblikovanim programom. Slednje 

oblike sicer ne moremo imenovati vključevanje, temveč seznanjanje staršev o 

individualiziranem programu, a očitno si lahko formalne oblike definiranja določenih 

nalog, ki jih predpisuje zakonodaja, razlagamo vsak po svoje. Morda bi bilo treba v 

zakonodaji izrecno določiti, da naj bodo starši aktivno udeleženi pri oblikovanju 

individualiziranih programov. A tudi aktivno udeležbo je mogoče razumeti tako ali 

drugače. Problem torej ni v zakonodaji, temveč v odnosu, sodelovanju in spoštovanju 
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staršev s strani učiteljev in strokovnih delavcev. Ivančić in Stančić (2013) menita, da  

prav sodelovanje med šolo in starši močno vpliva na učinkovite spremembe pri učencih 

s posebnimi potrebami. V kolikor otrok vidi, da so njegovi starši vključeni v delo šole, tudi 

sam vzpostavi boljši odnos do šole, staršev in samega sebe. 

Učenci so v večjem številu (52%) navedli, da niso bili vabljeni na sestanek z 

učitelji in starši, na katerem bi se pogovarjali o tem, kako so zadovoljni z učno in 

dodatno strokovno pomočjo, nekoliko manj učencev (48%) pa je dejalo, da so bili 

vabljeni na sestanek, pri čemer razlika v strukturi odgovorov ni statistično 

pomembna. Evalvacija dodatne strokovne pomoči torej le redko poteka tako, da bi 

vključevala tudi učenca kot prejemnika pomoči. O tem, da se v šolskem prostoru še 

vedno prakticirajo načini ravnanja in reševanja težav, pri katerih so učenci zgolj pasivni 

prejemniki pomoči, ki delujejo v skladu s prejetimi navodili, govori tudi Akerman (2011). 

Pa vendar je učenec tisti, ki bi lahko učiteljem in staršem največ povedal o tem, kakšne 

oblike in metode pomoči so zanj učinkovite in katere bi veljalo zamenjati ali nadomestiti 

s primernejšimi, zanj učinkovitejšimi, katere pa morda celo opustiti, ker v aktualni 

situaciji niso več potrebne. Poleg tega Verhallen (1998, v Koller-Trbović, 2001) opozarja, 

da se učenec, ki je vključen v procese odločanja o svoji prihodnosti, na ta način uči 

odgovornosti. Maleš (2000, v Koller-Trbović, 2001) tudi meni, da učenec s tem razvija 

aktiven odnos do sebe in do sveta. To pomeni, da z večjo mero vključevanja učencev v 

sestanke z učitelji in starši dolgoročno vplivamo na večje medsebojno spoštovanje ter 

večjo suverenost učencev s posebnimi potrebami, ki tako niso le pasivni prejemniki 

pomoči, temveč aktivni člani strokovnega tima, ki jasno izražajo svoje mnenje in 

soodločajo o svojem življenju ter svoji prihodnosti. S tem vplivamo tudi na večjo 

samostojnost učencev s posebnimi potrebami in njihov občutek za lastno vrednost. 

 

Oblike pomoči in podpore, ki so jih starši deležni s strani šole 

Glede težav, ki jih ima njihov otrok, so se starši v največji meri posvetovali z 

razrednikom (67%) in s specialnim ali socialnim pedagogom, ki otroku nudi 

dodatno strokovno pomoč (58,1%).  Manj staršev se je posvetovalo z učiteljem 

predmeta, pri katerem ima otrok težave (36,3%), in še manj s šolsko svetovalno službo 

(20,5%). Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da se starši najpogosteje posvetujejo 
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s tisto osebo na šoli, s katero imajo največ stikov. Presenetljivo majhen delež staršev 

nasvet poišče pri šolski svetovalni službi. Podatek se precej razlikuje od podatkov 

nekaterih raziskav o šolskih svetovalnih službah, opravljenih v slovenskem prostoru. 

Analiza, izvedena v okviru projekta Razvoj in spremljanje delovanja mreže svetovalnih 

služb (Bezić, 2008), predstavlja navedbe svetovalnih delavcev, ki pravijo, da od leta 

2000 dalje večino svojega časa namenjajo predvsem delu z učenci z vedenjskimi in 

vzgojnimi težavami, z učnimi težavami ter s posebnimi potrebami. Tudi v raziskavi o 

vlogi šolskih svetovalnih služb v osnovnih šolah v Sloveniji (Vršnik, 2008) ugotavljajo, da 

šolski svetovalni delavci najbolj sodelujejo v dejavnostih, kot sta delo z učenci s 

posebnimi potrebami ter razreševanje disciplinskih težav. Sklepamo lahko, da šolski 

svetovalni delavci velik del svoje dejavnosti namenijo učencem s posebnimi potrebami, 

vendar je njihovo delo bolj vezano na konkretno delo z otrokom in svetovanje učiteljem, 

manj pa na komuniciranje s starši ter svetovanje staršem učencev s posebnimi 

potrebami. Sodelovanje s starši je morda bolj usmerjeno na sodelovanje v strokovnih 

skupinah za pripravo individualiziranih programov učencem s posebnimi potrebami, ne 

pa toliko na svetovanje v primerih drugih težav, glede katerih starši potrebujejo nasvet, 

podporo ali pomoč strokovnjakov. 

Oblike podpore, ki so je bili starši deležni s strani šole, so po navedbah staršev 

naslednje: redni sestanki s šolsko svetovalno službo, z izvajalcem dodatne 

strokovne pomoči in z učitelji glede otrokovega napredka in težav (69,9%), 

svetovalne ure za starše otrok s posebnimi potrebami (11,1%), predavanja za starše o 

težavah otrok s posebnimi potrebami (10,2%), podporna skupina za starše otrok s 

posebnimi potrebami (4,2%). Med oblikami podpore, ki jih starši niso bili deležni, a si jih 

želijo ali predlagajo (odgovorilo je 22,9% celotnega števila anketiranih staršev), so 

pogostejše sodelovanje med starši in šolo z namenom rednega spremljanja otrokovega 

napredka; skupine za starše, ki imajo otroke s posebnimi potrebami ali otroke s 

podobnimi težavami, z namenom izmenjave izkušenj in medsebojne pomoči; 

izobraževanja za starše otrok s posebnimi potrebami, na katerih bi se naučili oblik 

pomoči in vaj za premagovanje primanjkljajev. Ostali predlogi so usmerjeni v sprotne in 

pogostejše pogovore med starši in učitelji, predavanja, delavnice za starše in otroke s 

strani zunanjih strokovnjakov, skupno načrtovanje pomoči (starši, otrok, učitelj oz. 
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strokovnjak) ter v večje razumevanje za težave otrok in staršev. V raziskavi o 

pričakovanjih staršev gimnazijskih učencev do razrednikov, ki jo je v slovenskem 

prostoru izvedla Kalin (2008), se je pokazalo, da starši najbolj pričakujejo, da bi 

razredniki razumeli njihovega otroka, spremljali njegovo delo ter mu pomagali ob 

težavah.  

 

Oblike pomoči, ki jih predlagajo učenci ter njihovi starši 

Učenci so menili, da bi lažje in bolje reševali svoje težave, če bi imeli več 

razumevanja in podpore učiteljev (39,4%) ter več konkretnih navodil učiteljev 

(30,5%). Sledijo odgovori: več razumevanja in podpore sošolcev (29,3%); nekoga, ki bi 

skupaj z mano oblikoval načrt, kako rešiti problem (26,9%); več prilagoditev pri pouku 

(24,5%); več pozornosti in naklonjenosti učiteljev (19,3%); prostor za sprostitev, kamor 

bi se lahko umaknil, ko ne bi več vzdržal pri pouku (17,3%); več pozornosti in 

naklonjenosti sošolcev (16,5%); vključenost v skupino otrok, ki imajo podobne težave 

(15,7%); več razumevanja in podpore specialnega ali socialnega pedagoga (11,2%); več 

pozornosti in naklonjenosti specialnega ali socialnega pedagoga (10%). Učenci s 

posebnimi potrebami v svojih odgovorih torej sporočajo, da potrebujejo več 

razumevanja, naklonjenosti in podpore tako s strani vrstnikov kot s strani učiteljev in 

izvajalcev dodatne strokovne pomoči, hkrati pa govorijo o povsem konkretnih oblikah 

pomoči, kot so oblikovanje načrta za reševanje problemov in nalog, vključenost v 

skupino učencev s podobnimi težavami ter prostor za sprostitev. Gre za zanimive 

predloge, ki prihajajo od učencev in so nekoliko drugačni, kot bi bili predlogi 

strokovnjakov, ki delajo z učenci s posebnimi potrebami. Kakšnega od predlogov bi bilo 

zagotovo smiselno projektno preizkusiti v nekaterih šolah ter evalvirati njegove učinke. V 

kolikor se bi izkazalo, da gre tako v socialnem kot v izobraževalnem smislu za 

pomembne učinke pri učencih, bi tovrstne oblike dela lahko vključili v šolsko prakso kot 

eno od oblik podpore učencem s posebnimi potrebami. In 14% učencev, ki so 

odgovorili na to vprašanje, poleg omenjenih oblik podpore in pomoči predlaga 

tudi možnost dodatne strokovne pomoči tam, kjer jo potrebujejo. V zvezi s tem 

predlogom lahko sklepamo, da v šolah v mnogih primerih ne poteka sprotna evalvacija 

pomoči in da so učenci deležni pomoči pri predmetu, ki so ga sprva izbrali, pozneje pa 



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

258 

 

se je situacija spremenila in bi potrebovali pomoč nekje drugje. Učenci torej opozarjajo 

na potrebo po večji fleksibilnosti pomoči. Poleg tega rezultati govorijo, da 14% 

anketiranih učencev s posebnimi potrebami ni vključenih v evalvacijo pomoči in torej 

nima možnosti povedati, kako doživljajo dodatno strokovno pomoč in kako vidijo 

potrebnost ali nujnost te pomoči v nadaljnjem šolanju. Enako se ob tem zastavlja 

vprašanje, v kolikšni meri izvajalci dodatne strokovne pomoči evalvirajo svoje delo ter 

učinkovitost pomoči. Ali se je z njihovo pomočjo učna učinkovitost pri učencu povečala 

in na kakšen način? Katere konkretne oblike pomoči v okviru ur dodatne strokovne 

pomoči so se izkazale za uspešne in katere za manj uspešne ali povsem neučinkovite? 

Tudi starši so menili, da bi njihovi otroci lažje in bolje reševali svoje težave v 

šoli, če bi bili deležni več razumevanja in podpore učiteljev (42,1%) ter več 

konkretnih in razumljivih navodil učiteljev (30,6%). Za razliko od učencev so starši v 

precej manjšem številu (8,1%) odgovorili, da bi njihov otrok potreboval prostor za 

sprostitev, kamor bi se lahko umaknil, ko ne bi več vzdržal v razredu, ter nekoga, ki bi 

skupaj z njim oblikoval načrt, kako rešiti problem (19,1%). V primerjavi z učenci je več 

staršev (25,8%) menilo, da bi otrok potreboval več pozornosti in naklonjenosti učiteljev, 

manj staršev (7,2%) pa je navedlo, da bi potreboval več razumevanja, pozornosti in 

podpore specialnega ali socialnega pedagoga. Statistična primerjava med učenci in 

starši kaže, da statistično pomembno več učencev meni, da potrebujejo prostor za 

sprostitev, medtem ko je takšnega mnenja le manjše število staršev. Učenci torej bolj kot 

starši doživljajo šolo in pouk kot stresni dejavnik, zaradi česar pogrešajo primeren 

kotiček, kjer bi se lahko sprostili.  

Starše smo povprašali tudi o tem, pri katerih predmetih bi njihov otrok potreboval več 

razumevanja in podpore učitelja, da bi lažje in bolje reševal svoje težave v šoli. 

Odgovorilo je 15% staršev in izpostavilo predmete, kot so slovenščina, angleščina in 

matematika. To so predmeti, ki imajo tudi največji obseg ur. Nadalje smo starše 

povprašali po oblikah pomoči, ki jih sami predlagajo. Odgovorilo je 24% staršev, 

predlagali pa so predvsem naslednje: boljšo razlago učne snovi pri posameznih 

predmetih, več utrjevanja znanja in več priprav na kontrolno nalogo, več komunikacije 

med učiteljem in otrokom ter sprotno dogovarjanje, vrstniško pomoč, pomoč pri 

vključevanju otroka v razred ter učenje socialnih veščin, več pozornosti do otrokovih 
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močnih področij, na katerih je uspešen in mu gredo dobro, pogovore z otroki o njihovih 

stiskah in težavah. 

Rezultati raziskave, ki se nanašajo na raziskovalno vprašanje 2, kažejo, da v šoli na 

različne načine pomagajo učencem s posebnimi potrebam. Tako starši kot učenci vidijo 

veliko prednosti v oblikah pomoči, ki jih izvajajo učitelji in drugi strokovnjaki v šolah. 

Vsekakor pa rezultati odpirajo tudi razmišljanja o možnostih širšega, učinkovitejšega 

sodelovanja med učitelji, starši in učenci z namenom nudenja pomoči tam, kjer je 

potrebna, ter na način, ki je za učence sprejemljiv, nestigmatizirajoč ter hkrati učinkovit. 

Zagotovo je treba slišati perspektivo učencev in staršev glede njihove vloge v celotnem 

procesu šolanja, od diagnosticiranja do načrtovanja, izvajanja in evalviranja učne ter 

dodatne strokovne pomoči, saj le na ta način lahko spreminjamo neučinkovite metode 

dela in vztrajamo pri tistih, ki se izkažejo kot smiselne in učinkovite. V raziskavi, ki jo je 

opravila Šteh (2008), lahko vidimo, v čem je pravzaprav problem sodelovanja med 

učitelji in starši. Avtorica namreč ugotavlja, da učitelji in starši dvomijo v kompetentnost 

drug drugega. Le polovica staršev (49,8%) meni, da so učitelji strokovnjaki za 

izobraževanje in vzgajanje, in velika večina učiteljev (72,5%) se le delno strinja s 

trditvijo, da »starši znajo biti starši«. To po mnenju avtorice raziskave nikakor ni dobra 

podlaga za vzpostavljanje partnerskega odnosa in kakovostnega sodelovanja enih in 

drugih. V raziskavi Magajna in sodelavci (2008b) na vzorcu 277 staršev učencev z 

učnimi težavami so starši podobno izrazili željo po tesnejšem sodelovanju in boljših 

odnosih z učitelji. V svojih predlogih so izpostavili več konkretnih navodil za pomoč 

otroku, več razpoložljivih učiteljev za pogovor in izmenjavo informacij o virih pomoči za 

otroka ter več izobraževalnih aktivnosti za starše (predavanja, delavnice, skupine 

staršev otrok z učnimi težavami), ki bi jim pomagale bolje spoznati naravo otrokovih 

težav in s katerimi bi dobili konkretne nasvete za pomoč otrokom pri učenju doma.   
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RV 3:  KAKO SO UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI SOCIALNO VKLJUČENI V 

RAZREDNO SREDINO IN ŠOLO?  

 

 

RV 3.1: KAKO UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVI STARŠI 

OCENJUJEJO LASTNO/ OTROKOVO SOCIALNO VKLJUČENOST V 

RAZREDNO SREDINO? 

 

 

Tabela 110: Odgovori na vprašanje »Kako se ti/vaš otrok počutiš/počuti v razredu med sošolci?«  

 

 Učenci  Starši  

Odgovor f % f % 

zelo dobro 146 58,9 104 47,1 

srednje 83 33,5 99 44,8 

ne počutim/počuti se dobro 18 7,3 17 7,7 

jezno 1 ,4 1 ,5 

Skupaj 248 100,0 221 100,0 

 
Test razlik v strukturi odgovorov učencev: χ2  = 212,161, P = ,000   
Test razlik v strukturi odgovorov staršev: χ2  = 157,407, P = ,000 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ

2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

    

Večina učencev (58,9%) je navedla, da se v razredu med sošolci počutijo zelo 

dobro, 33,5% učencev se počuti srednje dobro in 7,3% se jih ne počuti dobro. Eden 

je navedel, da se v razredu počuti jeznega. Razlike v strukturi odgovorov so 

statistično pomembne (χ2  = 212,161, P = ,000). Prevladuje odgovor »počutim se 

zelo dobro«. 

47,1% staršev je menilo, da se njihov otrok v razredu počuti zelo dobro, in 

44,8% staršev je bilo mnenja, da se njihov otrok počuti srednje dobro. Le 7,7% jih 

je navedlo, da se otrok ne počuti dobro, in 0,5%, da se počuti zelo slabo. Tudi pri 

odgovorih staršev so razlike v strukturi odgovorov statistično pomembne (χ2  = 

157,407, P = ,000). Prevladuje odgovor »otrok se v razredu počuti zelo dobro«. 
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Tabela 111: Razlike med učenci in starši v odgovorih na vprašanje »Kako se ti/vaš otrok 

počutiš/počuti v razredu med sošolci?«  

 

Spremenljivka   Vloga Skupaj 

učenci starši 

počutje otroka v 

razredu med 

sošolci 

zelo dobro 
f 146 104 250 

% 58,9 47,1 53,3 

srednje 
f 83 99 182 

% 33,5 44,8 38,8 

ne počutim/počuti  
se dobro 

f 18 17 35 

% 7,3 7,7 7,5 

jezno oz. 
zelo slabo 

f 1 1 2 

% 0,4 0,5 0,4 

Skupaj 
f 248 221 469 

% 100,0 100,0 100,0 

 
χ2 = 6,971; P = ,073 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ

2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Razlika v odgovorih med učenci in starši ni statistično pomembna.  
 

Tabela 112: Odgovori na vprašanje »Kako se do tebe/vašega otroka obnašajo sošolci?«  

 

 Učenci  Starši  

Spremenljivka f % f % 

z mano/njim imajo prijateljski odnos 204 82,3 182 83,1 

me/ga spodbujajo in podpirajo 185 74,6 135 61,6 

veselijo se mojega/njegovega napredovanja, uspeha 175 70,6 127 58,0 

do mojih/njegovih težav so strpni, posebne podpore pa mi/mu 

ne nudijo 
119 48,0 104 47,5 

pri delu in igri me/ga ne izbirajo v skupino ali par 101 40,7 71 32,4 

posmehujejo se mojim/njegovim težavam in neuspehom 60 24,2 43 19,6 

odklanjajo me/ga  in zavračajo 42 16,9 35 16,0 

do mene/njega so nestrpni, pogosto me/ga izberejo za 

»grešnega kozla« 
30 12,1 33 15,1 

ustrahujejo me/ga in pretepajo 27 10,9 13 5,9 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov 
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Večina učencev (82,3%) je navedla, da imajo sošolci do njih prijateljski odnos, 

da jih spodbujajo in podpirajo (74,6%) ter se veselijo njihovega napredovanja in 

njihovih uspehov (70,6%). Glede na te odgovore lahko sklepamo, da so učenci s 

posebnimi potrebami večinoma dobro sprejeti v razredu. Vendar pa ni zanemarljivo 

število učencev, ki so navedli, da so sošolci do njihovih težav sicer strpni, a jim ne nudijo 

posebne podpore (48%), jih pri delu in igri ne izbirajo v skupino ali par (40%), se 

posmehujejo njihovim težavam in neuspehom (24,2%), jih odklanjajo in zavračajo 

(16,9%), so do njih nestrpni in jih pogosto izberejo za »grešne kozle« (12,1%) ter jih 

ustrahujejo in pretepajo (10,9%).  

Podobno kot učenci so tudi njihovi starši menili, da imajo sošolci do njihovega 

otroka prijateljski odnos (83,1%) ter ga spodbujajo in podpirajo (61,6%). V 

primerjavi z odgovori učencev je večje število staršev navedlo, da so sošolci do 

njihovega otroka nestrpni in ga pogosto izberejo za »grešnega kozla« (16%), manjše 

število staršev pa je bilo mnenja, da se sošolci veselijo napredovanja in uspehov 

njihovega otroka (58%). Podoben kot delež učencev je tudi delež staršev, ki so menili, 

da so sošolci do otrokovih težav strpni, posebne podpore pa mu ne nudijo (47,5%), in 

tudi tistih, ki so menili, da sošolci njihovega otroka odklanjajo in zavračajo (15,1%). Pri 

ostalih spremenljivkah je nekoliko manjši delež staršev v primerjavi z deležem učencev, 

ki so odgovorili, da sošolci njihovega otroka ne izbirajo v skupino ali par (32,4%), da se 

posmehujejo njegovim težavam (19,6%) in da ga ustrahujejo in pretepajo (5,9%).  

Starši so imeli pri tem vprašanju možnost dodati še svoje odgovore (»Kako se po 

vašem mnenju sošolci še drugače obnašajo do vašega otroka?«), pri čemer je en starš 

odgovoril, da sošolci ne prenesejo otrokovega uspeha, in en starš je napisal, da sošolci 

njegovega otroka ponižujejo (češ da ne bo dobil zaposlitve). 

Razlike v odgovorih pri spremenljivkah »me/ga spodbujajo in podpirajo« ter 

»veselijo se mojega/njegovega napredovanja, uspehov« so statistično pomembne 

(Tabela 113). Statistično pomembno več učencev kot staršev meni, da jih sošolci 

spodbujajo in podpirajo (χ2 = 8,456; P = ,004) ter se veselijo njihovega 

napredovanja in njihovih uspehov (χ2 =7,506; P=,006). Pri drugih odgovorih ne 

prihaja do pomembnih razlik. 
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Tabela 113: Razlike med učenci in starši v odgovorih na vprašanje »Kako se do tebe/vašega 

otroka obnašajo sošolci?« in test razlik v strukturi odgovorov 

 

 

Spremenljivka 

Vloga 

učenci starši 

f % f % χ2 P 

me/ga spodbujajo in podpirajo 185 74,6 135 61,6 8,456 ,004 

veselijo se mojega/njegovega napredovanja, 
uspehov 175 70,6 127 58,0 7,506 ,006 

do mojih/njegovih težav so strpni, posebne 
podpore pa mi/mu ne nudijo 119 48,0 104 47,5   ,000 1,000 

z mano/njim imajo prijateljski odnos 204 82,3 182 83,1   ,014 ,905 

pri delu in igri me/ga ne izbirajo v skupino ali par 101 40,7 71 32,4 3,101 ,078 

posmehujejo se mojim/njegovim težavam in 
neuspehom 60 24,2 43 19,6 1,153 ,283 

odklanjajo me/ga in zavračajo 42 16,9 33 15,1   ,178 ,673 

do mene/njega so nestrpni, pogosto me/ga izberejo 
za grešnega kozla 30 12,1 35 16,0 1,159 ,282 

ustrahujejo me/ga in pretepajo 27 10,9 13 5,9 3,035 ,081 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Tabela 114 prikazuje primerjavo mnenj učencev in staršev o doživljanju 

njihovega/otrokovega položaja v razredu. Učenci se v razredu večinoma doživljajo 

kot tiste, ki radi pomagajo drugim (88,3%) in jim drugi lahko zaupajo (83,9%), ki 

imajo veliko prijateljev (77%) in so zelo družabni (73,8%) ter priljubljeni (55,2%) in 

pogosto v središču pozornosti (43,5%). Večina jih torej občuti, da so sprejeti v 

razredu, imajo prijatelje ter so priljubljeni. Pa vendar je kar precej učencev navedlo, da 

se v razredu hitro razjezijo (31,9%), da živijo v svojem svetu in so zasanjani (30%), da 

imajo občutek, da jih nihče ne razume (21,8%), da so umaknjeni vase, nedružabni 

(21%) ali celo osamljeni (18,5%), da so vedno glavni krivci za vse (13,7%) ali da se jih 

sošolci bojijo (12,5%).  

Tudi starši so večinoma navedli, da njihovi otroci v razredu radi pomagajo 

drugim (86,4%) in jim drugi lahko zaupajo (85,5%). Podobno jih doživljajo kot 

družabne (67,7%) in priljubljene (67,3%). V primerjavi z učenci je nekoliko manjši 

delež staršev menil, da ima njihov otrok v razredu veliko prijateljev (66,4%), da se v 
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razredu hitro razjezi (30%), da živi v svojem svetu in je zasanjan (26,4%), da je pogosto 

v središču pozornosti (24,5%), da ima občutek, da ga nihče ne razume (20,9%), da je 

vedno glavni krivec za vse (14,1%), da je osamljen (14,1%), umaknjen in nedružaben 

(11,8%) ter da se ga sošolci bojijo (4,5%). Poleg omenjenih odgovorov sta dva starša 

navedla, da je njun otrok razredni klovn. 

 

Tabela 114: Razlike med učenci in starši v odgovorih na vprašanje »Kako ti doživljaš sebe v 
razredu?« oz. »Kakšno vlogo ima po vašem mnenju vaš otrok v razredu?« in test 
razlik v strukturi odgovorov 

 

 

Spremenljivka 

Vloga 

učenci starši 

f % f % χ2 P 

rad pomagam/pomaga drugim 219 88,3 190 86,4    ,243 ,622 

drugi mi/mu lahko zaupajo 208 83,9 188 85,5    ,119 ,730 

imam/ima veliko prijateljev 191 77,0 146 66,4  6,045 ,014 

sem/je zelo družaben 183 73,8 149 67,7  1,795 ,180 

sem/je priljubljen 137 55,2 148 67,3  6,590 ,010 

pogosto sem/je v središču pozornosti 108 43,5 54 24,5 17,770 ,000 

se hitro razjezim/razjezi 79 31,9 66 30,0    ,111 ,739 

živim/živi v svojem svetu, zasanjan 77 31,0 58 26,4  1,029 ,310 

občutek imam/ima, da me/ga nihče ne razume 54 21,8 46 20,9    ,013 ,909 

sem/je umaknjen vase 52 21,0 26 11,8  6,384 ,012 

sem/je osamljen 46 18,5 31 14,1  1,376 ,241 

vedno sem/je glavni krivec za vse 34 13,7 31 14,1    ,000 1,000 

sošolci se me/ga bojijo 31 12,5 10 4,5  8,260 ,004 
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Statistično pomembno več učencev meni, da so v razredu pogosto v središču 

pozornosti (χ2=17,770; P=,000), medtem ko statistično pomembno več staršev 

svojega otroka doživlja kot priljubljenega v razredu (χ2=6,590; P=,010). Biti v 

središču pozornosti za otroke torej vedno ne pomeni pozitivnega izida in ni nujno 

povezano s priljubljenostjo v razredu.  
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Učenci in starši se razhajajo tudi v doživljanju otrokove vloge v razredu. Statistično 

pomembno več učencev meni, da se jih sošolci bojijo (χ2=8,260; P=,004), da imajo 

veliko prijateljev (χ2=6,045; P=,014) ali da so umaknjeni vase (χ2=6,384; P=,012). 

Razlike v odgovorih so lahko rezultat bolj kritičnega razmišljanja učencev o sebi in svoji 

vlogi med vrstniki v primerjavi s pogledom staršev na otrokov položaj v razredu. 

 
Tabela 115: Odgovori na vprašanje »Ali so učitelji in drugi strokovni delavci šole dovolj pozorni 

na počutje vašega otroka v razredu in v šoli?«, opisna statistika za spremenljivko 

ter enovzorčni t-test (testna vrednost = 3, tj. »večinoma«) 

 

Odgovor f % min max M SD t 2P 

nikoli 8 3,6       

redko 52 23,5       

večinoma 125 56,6 1 4 2,86 ,724 -2,973 ,003 

vselej 36 16,3       

Skupaj 221 100,0       
 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; min – najnižja stopnja odgovora (nikoli); max – 
najvišja stopnja odgovora (vselej); M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon; t – vrednost 
t-preizkusa; 2P – stopnja statistične pomembnosti 

 
Večji del staršev (56,6%) meni, da so strokovni delavci večinoma dovolj pozorni 

na počutje njihovega otroka v razredu in šoli. 16,3% staršev je celo dejalo, da so 

vselej pozorni na to, 23,5% staršev pa je navedlo, da so strokovni delavci redko pozorni 

na otrokovo počutje, in 3,6% jih je menilo, da niso nikoli pozorni. Enovzorčni t-test kaže 

na statistično pomembne razlike v strukturi odgovorov (t=-2,973; 2P=,003). 

Prevladuje odgovor »večinoma«. 

Ko govorimo o počutju otroka v razredu, govorimo tudi o učiteljevi občutljivosti do 

otroka. S tem mislimo na tiste drobne odtenke v spremembi otrokovega vedenja, ki so 

pokazatelj otrokovega čustvenega stanja, hkrati pa tudi na otrokova dejanja, kot so 

pomoč sošolcu, sodelovanje in ustvarjalnost ali izvirnost pri pouku. Zato smo v anketni 

vprašalnik za učence vključili tudi vprašanje o pozornosti učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev do njih pri pouku. 
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Tabela 116: Odgovori na vprašanje »Ali učitelji in drugi strokovni delavci v šoli opazijo?«, opisna 

statistika in enovzorčni t-test (testna vrednost = 2, tj. »redko«) 

 

Odgovori nikoli 

 

redko  

 

vselej  

 

nimam 

izkušenj  

N M SD t 2P 

 f % f % f % f %      

da si dvignil roko 10 4,1 82 33,3 144 58,5 10 4,1 236 2,57 ,576 15,149 ,000 

da si pri reševanju 
nalog izviren 

19 7,7 118 48,0 92 37,4 17 6,9 229 2,32 ,620 7,777 ,000 

da si pomagal 
sošolcu/sošolki 

24 99,8 103 441,9 
 

6 

339,0 23 99,3 
223 

22,3

2 
,,660 

  

 7,303 
,,000 

da si imel v 
odmoru konflikt 

50 20,3 92 37,4 
 

48 
 

19,5 
 

56 
 

22,8 190 1,99 ,720 -,202 ,841 

da si žalosten 62 25,2 96 39,0 50 20,3 38 15,4 208 1,94 ,733 -1,135 ,258 

da si v stiski 62 25,2 96 39,0 44 17,9 44 17,9 202 1,91 ,721 -1,757 ,080 

da te je strah 71 28,9 83 33,7 44 17,9 48 19,5 198 1,86 ,752 -2,553 ,011 

da si se umaknil 
vase 

64 26,0 91 37,0 
 

35 
 

14,2 
 

56 
 

22,8 
190 1,85 ,707 -2,974 ,003 

da si osamljen 83 33,7 69 28,0 34 13,8 60 24,4 186 1,74 ,750 -4,790 ,000 

da si žrtev nasilja 85 34,7 34 13,9 28 11,4 98 40,0 147 1,61 ,789 -5,958 ,000 

 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; najnižja stopnja odgovora = 1 (nikoli); najvišja 
stopnja odgovora = 4 (nimam izkušenj); N – število; M – aritmetična sredina; SD – standardni 
odklon; t – vrednost t-preizkusa; 2P – stopnja statistične pomembnosti 

 

Srednje vrednosti kažejo, da učitelji redko ali nikoli ne opazijo, da so učenci 

žrtve nasilja (M=1,61; SD=,789), da so osamljeni (M=1,74; SD=,750), da so se 

umaknili vase (M=1,85; SD=,707), da jih je strah (M=1,86; SD=,752), da so v stiski 

(M=1,91; SD=,721), da so imeli v odmoru konflikt (M=1,99; SD=,720) in da so 

žalostni (M=1,94; SD=,733). Pogosteje opazijo, da so učenci pri reševanju nalog 

izvirni (M=2,32; SD=,620), da so pomagali sošolcu ali sošolki (M=2,32; SD=,660) in, 

najpogosteje, da so dvignili roko (M=2,57; SD=,576).  

Enovzorčni t-test kaže na statistično pomembna odstopanja od primerjalne 

vrednosti (2, tj. »redko«) pri naslednjih spremenljivkah: »da si dvignil roko«, »da si pri 

reševanju nalog izviren«, »da si pomagal sošolcu ali sošolki«, »da si žrtev nasilja«, »da 

si osamljen«, »da si se umaknil vase«, »da te je strah«. Učenci torej ocenjujejo, da 
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učitelji vselej opazijo, da so dvignili roko, da so pri reševanju nalog izvirni ter da so 

pomagali sošolcu ali sošolki, ter zelo redko ali nikoli ne opazijo, da so žrtve nasilja, da so 

osamljeni, da so se umaknili vase in da jih je strah. Ti odgovori, ki govorijo o stiskah 

učencev, se zdijo zaskrbljujoči. Sklepamo lahko, da dajejo učitelji poudarek učni 

učinkovitosti in uspešnosti učencev s posebnimi potrebami, manj so pa pozorni na 

čustveno in socialno področje razvoja učencev s posebnimi potrebami. V današnjem 

času, ko je šola preplavljena s storilnostjo in z učnimi dosežki, se zdi, da je 

izobraževanje povsem »pohodilo« vzgojo ter da se je ravnovesje med njima porušilo. Pa 

vendarle je vzgoja tista, ki ravna s čustvi in medsebojnimi odnosi, ki jih v šoli ne moremo 

kar prestopiti, temveč se moramo ob njih ustaviti, se z njimi ukvarjati in jih negovati. 

Na vprašanju smo izvedli tudi faktorsko analizo in pri tem uporabili pravokotno 

varimax rotacijo. Izločili smo dva faktorja, ki smo ju glede na vsebino postavk smiselno 

poimenovali. V Tabeli 117 je prikaz faktorske matrike za spremenljivke, ki opredeljujejo 

učenčeva dejanja in doživljanja, ki jih učitelji in drugi strokovni delavci po mnenju 

učencev opazijo ali ne opazijo.  

Prvi faktor pojasni 42,1% variance in vsebuje šest postavk: »da si osamljen«, »da si 

žalosten«, »da si se umaknil vase«, »da te je strah«, »da si žrtev nasilja«, »da si v 

stiski«. Poimenovali smo ga doživlja stiske.  

Prvi faktor pojasnjuje največji odstotek skupne variance in kaže na pomemben vpliv 

čustvenih dejavnikov na počutje učencev v razredu, na katere so učitelji žal premalo 

pozorni. Učitelji so bolj orientirani na tiste odzive učencev, ki so pokazatelji njihovega 

sodelovanja pri pouku in izvirnosti v učnem procesu. Čustvena in socialna vloga učenca 

je v storilnostnem šolskem sistemu manj pomembna, je nekako v ozadju. Pri tem se 

lahko vprašamo, kaj to pomeni za učence s posebnimi potrebami, pri katerih so težave, 

zaradi katerih imajo odločbo o usmeritvi, prav gotovo medsebojno prepletene in 

vključujejo od kognitivnih, govornih in telesnih težav do senzornih, čustvenih in socialnih. 

Božič (2002) navaja, da je z odrinjenimi ali nevtraliziranimi čustvenimi vsebinami v 

šolskem prostoru izrinjen predvsem odnosni vidik komunikacije. V komunikaciji, ki je 

zožena zgolj na prenos informacij oz. znanja, učenec pogreša čustveno dimenzijo 

izkušnje, kar povzroča instrumentalizacijo medsebojnih odnosov v šoli. Wong (1998) in 
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Carr (1999) opozarjata, da negativna čustvena stanja (žalost, anksioznost, strah idr.) 

znižujejo tako učno učinkovitost kot socialno sprejetost učencev z učnimi težavami.  

 

Tabela 117: Faktorska matrika (varimax rotirana) za spremenljivke, ki opredeljujejo učenčeva 

dejanja in doživljanja, ki jih po mnenju učencev učitelji in drugi strokovni delavci 

opazijo/ne opazijo 

 

Spremenljivka FAKTOR 

1 2 

da si osamljen ,866  

da si žalosten ,866  

da si se umaknil vase ,857  

da te je strah ,830  

da si žrtev nasilja ,796  

da si v stiski ,740  

da si pri reševanju nalog izviren  ,761 

da si dvignil roko  ,718 

da si pomagal sošolcu ali sošolki  ,716 

da si imel v odmoru konflikt  ,542 

Lastnosti faktorjev 1 2 

λ 4,211 1,983 

% 42,113 19,832 

F% 42,113 61,945 
 

Legenda: λ – lastna vrednost faktorja; % - odstotek pojasnjene variance; F% - kumulativni odstotek 

pojasnjene variance 

 

Drugi faktor pojasni 19,8% variance in vsebuje štiri postavke: »da si pri reševanju 

nalog izviren«, »da si dvignil roko«, »da si pomagal sošolcu ali sošolki«, »da si imel v 

odmoru konflikt«. Poimenovali smo ga aktiven pri pouku. Drugi faktor združuje situacije 

v razredu, ki so vodene in kontrolirane s strani učitelja, ter situacije izven razreda oz. v 

času odmorov, ko gre za socialne interakcije, ki niso vodene in nadzorovane s strani 

učitelja.  

Razporeditev faktorjev nedvomno kaže na dva vidika učenčevih dejanj in doživljanj, ki 

jih učitelji in drugi strokovni delavci v šoli opazijo ter so na njih pozorni. Učitelji vsekakor 

prepoznajo učenčevo aktivnost pri pouku (izvirnost pri reševanju nalog, dvig roke, 

pomoč sošolcu), manj pa opazijo konflikte, ki jih imajo učenci v času odmorov. Obstaja 
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možnost, da učitelji tega ne opazijo, ker v času odmorov niso v razredu in niti niso 

dežurni na hodniku ali v jedilnici, morda pa vrstniške konflikte ignorirajo in se z njimi ne 

želijo ukvarjati. Glede na tanko mejo med opredelitvijo konfliktnih odnosov in 

medvrstniškega nasilja se vprašujemo, v kolikšni meri potemtakem učitelji zaznavajo 

vrstniško nasilje, če tako redko zaznajo konfliktne situacije med vrstniki. Eliot, Cornell, 

Gregory in Fan (2010) ugotavljajo, da se učenci, ki s strani učiteljev in drugega šolskega 

osebja zaznavajo višjo stopnjo podpore, v večji meri in hitreje obračajo nanje v primeru 

doživljanja nasilja ali opažanja medvrstniškega nasilja. Sklepamo lahko, da se pogosteje 

obračajo nanje tudi v primeru konfliktov, ki jih imajo z vrstniki. Konflikti sicer nimajo nujno 

negativnega predznaka, temveč so, kot meni Lipičnik (1996), celo korenine za 

spremembe. Avtor navaja nekatere pozitivne strani konfliktov: kažejo na problem, 

odpravljajo stagnacijo, vodijo do novih spoznanj, utrjujejo skupino, so podlaga za 

spremembe in zahtevajo rešitve. Reševanje konfliktov nedvomno obsega tudi učenje 

strategij spoprijemanja s konfliktnimi situacijami. Če učitelj konflikta ne opazi, se tudi ne 

more ukvarjati s pomočjo učencu pri spoprijemanju s konfliktom ter z učenjem strategij 

reševanja konfliktnih situacij. 

 

 

RV 3.2: ALI OBSTAJAJO POMEMBNE RAZLIKE V SOCIALNI VKLJUČENOSTI  

GLEDE NA RAZLIČNE SKUPINE UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI?  

 

Razlike med skupinami učencev s posebnimi potrebami pri spremenljivki 

»sošolci me spodbujajo in podpirajo« (Tabela 118) so statistično pomembne, pri 

čemer je največji odstotek učencev z govorno-jezikovnimi motnjami, s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, slepih in slabovidnih, učencev s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, gibalno oviranih učencev ter učencev z več motnjami menil, da jih 

sošolci spodbujajo in podpirajo, medtem ko so večje število dolgotrajno bolnih učencev, 

gluhih in naglušnih učencev ter en učenec z mejnimi sposobnostmi doživljali, da jih 

sošolci ne spodbujajo in podpirajo. 
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Tabela 118: Razlike v odgovorih pri spremenljivki »sošolci učenca s posebnimi potrebami 

spodbujajo in podpirajo« glede na skupino učencev s posebnimi potrebami 

 

 »sošolci ga 

spodbujajo in 

podpirajo«  

Skupaj 

da ne 

Skupina 

slabovidni ali slepi učenci 
f 1 0 1 

% 100,0 0,0 100,0 

gluhi ali naglušni učenci 
f 3 3 6 

% 50,0 50,0 100,0 

učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 
f 9 1 10 

% 90,0 10,0 100,0 

gibalno ovirani učenci 
f 3 1 4 

% 75,0 25,0 100,0 

dolgotrajno bolni učenci 
f 9 10 19 

% 47,4 52,6 100,0 

učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja 

f 124 33 157 

% 79,0 21,0 100,0 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
f 2 0 2 

% 100,0 0,0 100,0 

učenci z več motnjami 
f 34 14 48 

% 70,8 29,2 100,0 

učenci z mejnimi sposobnostmi 
f 0 1 1 

% 0,0 100,0 100,0 

Skupaj 
f 185 63 248 

% 74,6 25,4 100,0 
 

χ2 = 16,078; P = 0,041 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ

2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Razlike med skupinami učencev s posebnimi potrebami pri spremenljivki 

»sošolci me ustrahujejo in pretepajo« (Tabela 119) so statistično pomembne. 

Ustrahovanja in pretepanja s strani sošolcev ne doživljajo slepi in slabovidni, gluhi in 

naglušni učenci ter učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, doživljajo pa jih učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (10,8%), učenci z več motnjami (14,6%), 
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gibalno ovirani učenci (25%) in učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (50%). 

Slednje skupine so torej najbolj izpostavljene pojavu medvrstniškega nasilja. 

 

Tabela 119: Razlike v odgovorih pri spremenljivki »sošolci učenca s posebnimi potrebami 

ustrahujejo in pretepajo« glede na skupino učencev s posebnimi potrebami 

 

  »sošolci ga 

ustrahujejo in 

pretepajo«  

Skupaj 

da ne 

Skupina 

slabovidni ali slepi učenci 
f 0 1 1 

% 0,0 100,0 100,0 

gluhi ali naglušni učenci 
f 0 6 6 

% 0,0 100,0 100,0 

učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 
f 0 10 10 

% 0,0 100,0 100,0 

gibalno ovirani učenci 
f 1 3 4 

% 25,0 75,0 100,0 

dolgotrajno bolni učenci 
f 0 19 19 

% 0,0 100,0 100,0 

učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja 

f 17 140 157 

% 10,8 89,2 100,0 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
f 1 1 2 

% 50,0 50,0 100,0 

učenci z več motnjami 
f 7 41 48 

% 14,6 85,4 100,0 

učenci z mejnimi sposobnostmi 
f 1 0 1 

% 100,0 0,0 100,0 

Skupaj 
f 27 221 248 

% 10,9 89,1 100,0 

 

χ2 = 15,875; P = 0,044 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Tudi pri spremenljivki »v razredu sem osamljen« (Tabela 120) so razlike med 

skupinami učencev s posebnimi potrebami statistično pomembne. Osamljenost je 

najbolj značilna za učence z mejnimi sposobnostmi (100%), učence s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami (50%), gibalno ovirane učence (50%), nekoliko manj za gluhe in 
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naglušne učence (33,3%) ter učence z več motnjami (31,2%), in najmanj za učence z 

govorno-jezikovnimi motnjami (20%) ter učence s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja (13,4%). 

 

Tabela 120: Razlike v odgovorih pri spremenljivki »učenec s posebnimi potrebami je v razredu 

osamljen« glede na skupino učencev s posebnimi potrebami 

 

 »osamljen v 

razredu«  

Skupaj 

da ne 

Skupina 

slabovidni ali slepi učenci 
f 0 1 1 

% 0,0 100,0 100,0 

gluhi ali naglušni učenci 
f 2 4 6 

% 33,3 66,7 100,0 

učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 
f 2 8 10 

% 20,0 80,0 100,0 

gibalno ovirani učenci 
f 2 2 4 

% 50,0 50,0 100,0 

dolgotrajno bolni učenci 
f 2 17 19 

% 10,5 89,5 100,0 

učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja 

f 21 136 157 

% 13,4 86,6 100,0 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
f 1 1 2 

% 50,0 50,0 100,0 

učenci z več motnjami 
f 15 33 48 

% 31,2 68,8 100,0 

učenci z mejnimi sposobnostmi 
f 1 0 1 

% 100,0 0,0 100,0 

Skupaj 
f 46 202 248 

% 18,5 81,5 100,0 

 

χ2 = 15,961; P = 0,043 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Razlike pri ostalih spremenljivkah glede na skupino učencev s posebnimi potrebami 

niso statistično pomembne. 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo pomembne razlike v socialni vključenosti glede na 

štiri skupine učencev s posebnimi potrebami, ki smo jih poimenovali: 
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 učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja; 

 učenci s senzornimi in gibalnimi motnjami; 

 učenci z več motnjami ter učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami; 

 dolgotrajno bolni učenci, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami in učenci z 

mejnimi intelektualnimi sposobnostmi. 

 

Tabela 121: Razlike v odgovorih pri spremenljivki «sošolci se veselijo mojega napredovanja, 

mojih uspehov« glede na štiri skupine učencev s posebnimi potrebami 

 

 »sošolci se 

veselijo mojega 

napredovanja in 

uspehov«  

Skupaj 

da ne 

Skupina 

učencev 

s 

posebnimi 

potrebami 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
f 118 39 157 

% 75,2 24,8 100,0 

senzorne in gibalne težave 
f 8 3 11 

% 72,7 27,3 100,0 

več motenj in čustveno-vedenjske motnje 
f 34 16 50 

% 68,0 32,0 100,0 

dolgotrajno bolni, govorno-jezikovne motnje, 
mejne sposobnosti 

f 15 15 30 

% 50,0 50,0 100,0 

Skupaj 
f 175 73 248 

% 70,6 29,4 100,0 
 

χ2 = 7,887; P = 0,048 
Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ

2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Razlika med štirimi skupinami učencev s posebnimi potrebami v spremenljivki 

»sošolci se veselijo mojega napredovanja in uspehov« je statistično pomembna. 

Podpore sošolcev ob uspehih je v največji meri deležna skupina učencev s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja, v najmanjši meri pa skupina dolgotrajno bolnih 

učencev, učencev z govorno-jezikovnimi motnjami ter učencev z mejnimi sposobnostmi. 
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Tabela 122: Razlike v odgovorih pri spremenljivki »sošolci se me bojijo« glede na štiri skupine 

učencev s posebnimi potrebami 

 

 »sošolci se me 

bojijo«  

Skupaj 

da ne 

Skupina 

učencev 

s 

posebnimi 

potrebami 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
f 16 141 157 

% 10,2 89,8 100,0 

senzorne in gibalne težave 
f 3 8 11 

% 27,3 72,7 100,0 

več motenj in čustveno-vedenjske motnje 
f 11 39 50 

% 22,0 78,0 100,0 

dolgotrajno bolni, govorno-jezikovne motnje, 
mejne sposobnosti 

f 1 29 30 

% 3,3 96,7 100,0 

Skupaj 
f 31 217 248 

% 12,5 87,5 100,0 
 

χ2 = 9,391; P = 0,025 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Do statistično pomembnih razlik med skupinami učencev prihaja tudi pri 

spremenljivki »sošolci se me bojijo«. Skupina učencev s senzornimi in gibalnimi 

težavami je v največji meri ocenila, da se jih sošolci bojijo, tem sledi skupina učencev z 

več motnjami in s čustveno-vedenjskimi motnjami. Skupina dolgotrajno bolnih učencev, 

učencev z govorno-jezikovnimi motnjami ter z mejnimi sposobnostmi pa je v najmanjši 

meri ocenila, da se jih sošolci bojijo.   
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Tabela 123: Razlike v odgovorih pri spremenljivki »sem osamljen« glede na štiri skupine 

učencev s posebnimi potrebami 

 

 »sem osamljen«  Skupaj 
da ne 

Skupina 

učencev 

s posebnimi 

potrebami 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
f 21 136 157 

% 13,4 86,6 100,0 

senzorne in gibalne težave 
f 4 7 11 

% 36,4 63,6 100,0 

več motenj in čustveno-vedenjske motnje 
f 16 34 50 

% 32,0 68,0 100,0 

dolgotrajno bolni, govorno-jezikovne motnje, 
mejne sposobnosti 

f 5 25 30 

% 16,7 83,3 100,0 

Skupaj 
f 46 202 248 

% 18,5 81,5 100,0 
 

χ2 = 11,150; P = 0,011 

Legenda: f – število odgovorov; % - odstotek odgovorov; χ
2 
– vrednost χ

2
-preizkusa; P – stopnja 

statistične pomembnosti 

 

Statistično pomembna razlika med štirimi skupinami učencev s posebnimi 

potrebami se kaže tudi v spremenljivki »sem osamljen«. V največji meri se najbolj 

osamljene doživljajo učenci s senzornimi in gibalnimi težavami in učenci z več motnjami 

ter s čustveno-vedenjskimi motnjami. V precej manjši meri se doživljajo osamljene 

dolgotrajno bolni učenci, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami in mejnimi 

sposobnostmi, najmanj osamljene pa učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja.  

Razlike pri ostalih spremenljivkah glede na štiri skupine učencev s posebnimi 

potrebami niso statistično pomembne. 
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RV 3.3: KAKO VRSTNIKI UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI OCENJUJEJO 

NJIHOVO SOCIALNO VKLJUČENOST?  

 

Zanimalo nas je tudi, kako ocenjujejo socialno vključenost učencev s 

posebnimi potrebami njihovi vrstniki. Sprva smo želeli opraviti anketiranje z vrstniki 

učencev s posebnimi potrebami, a smo ugotovili, da bi to lahko bilo etično sporno in bi s 

tem vplivali na izpostavljenost ali celo etiketiranje učencev s posebnimi potrebami. Zato 

smo izvedli skupinski pogovor (fokusno skupino), ki se ga je udeležilo 6 učencev 8. 

razreda z dveh osnovnih šol v Ljubljani. Starši učencev so bili predhodno seznanjeni z 

namenom fokusne skupine in so se z udeležbo svojih otrok strinjali. Pogovor je potekal v 

obliki polstrukturiranega intervjuja, učenci pa so bili ves čas zelo komunikativni in so se 

med seboj v pogovoru dopolnjevali. Z namenom bolj sproščenega poteka – brez 

motečega sprotnega zapisovanja – in tudi zaradi lažjega poznejšega zapisovanja izjav 

smo pogovor zvočno posneli.  

 

Kako si razlagate izraz »otroci s posebnimi potrebami« in kdo so po vašem 

mnenju t. i. otroci s posebnimi potrebami? 

»To so otroci, ki imajo neke sposobnosti boljše ali slabše razvite od večine, čeprav 

mislim, da se sedaj osredotočamo na tiste, ki imajo neke sposobnosti slabše razvite.« 

»Na ta izraz smo se navadili, se nam zdi povsem vsakdanji.« 

»Ti otroci s posebnimi potrebami so drugačni, ampak spet ne tako zelo drugačni.« 

»To so otroci, ki se težje učijo, ki potrebujejo dalj časa, da razumejo neko snov. 

Nekateri pa tudi slabše slišijo ali vidijo.«  

 

Ali imate v razredu kakšnega sošolca ali sošolko s posebnimi potrebami? 

»Ja, imamo. Trenutno imamo dva, v lanskem šolskem letu pa smo imeli celo tri. 

Potem se je eden prešolal na drugo šolo. Poznam pa tudi nekaj otrok s posebnimi 

potrebami v paralelki.« 

»Mi imamo dva sošolca in eno sošolko s posebnimi potrebami. Eden pa ne vem, če 

že ima odločbo, a so pred kratkim ugotovili, da je avtist.« 
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»V nižjih razredih smo imeli enega slabovidnega in naglušnega sošolca, a je šel 

potem na Zavod za slabovidne.« 

 

Kakšno vlogo ima po vašem mnenju sošolec s posebnimi potrebami v razredu (ali 

je priljubljen, družaben, v središču pozornosti, osamljen, živi v svojem svetu …)? 

»Enaki so kot ostali sošolci.« 

»S sošolci z odločbo se družimo, jih sprejemamo.« 

»En sošolec z odločbo je celo zelo družaben, popularen. Ena sošolka pa se res manj 

druži z vrstniki, ker je iz Makedonije in zelo slabo govori slovenski jezik.« 

»En sošolec je malo manj družaben, ima težave z vzpostavljanjem prijateljstev, a je 

sicer zelo pameten, ima veliko znanja, sploh se ne rabi nič učit, pa ima zelo dobre 

ocene.« 

»Nekateri so osamljeni, drugi pa ne najbolj priljubljeni.« 

 

Kakšen odnos imate vi do oseb s posebnimi potrebami? 

»Menim, da niso sami krivi za to, kar so, in poskušam biti do njih prijazen. Kljub temu 

pa mislim, da se slabše ali pa sploh ne vključujejo v družbo in zato delujejo osamljeni. 

Pogosto se mi zazdi, da se ne želijo družiti z drugačnimi od sebe in zato se ustvarijo 

manjše skupine otrok s posebnimi potrebami.« 

»Meni so v redu, se z njimi razumem. Z enim sošolcem, ki ima odločbo, se celo veliko 

družim.« 

»Jaz se s sošolci s posebnimi potrebami družim enako kot z drugimi, razen s sošolko, 

ki slabše govori slovenski jezik. A se tudi na sploh fantje družimo bolj med sabo in punce 

bolj med sabo. Punce se s to sošolko tudi družijo, mislim, da je ne izločajo.« 

»V našem razredu se z otroki s posebnimi potrebami družimo in jih sprejemamo 

enako kot vse ostale, v drugih razredih pa ni nujno tako. V paralelki so celo nasilni do 

enega fanta z odločbo, ga silijo v neke reči, on pa ne more presoditi, kaj je prav in kaj 

narobe.« 

 

  



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

278 

 

 

Kako se po vašem mnenju počutijo sošolci s posebnimi potrebami v razredu (se 

počutijo dobro, srednje dobro, slabo ali zelo slabo v razredni sredini)? 

»Po mojem mnenju dobro, naš razred je namreč v redu razred, takšen toleranten. V 

paralelki na primer je razred zelo netoleranten, tam je veliko nasilja, tudi do tistih, ki 

imajo posebne potrebe.« 

»Kakor kateri, nekateri dobro, nekateri pa manj dobro, odvisno od karakterja.« 

»Sošolka s posebnimi potrebami, ki slabše govori slovenski jezik, se najbrž ne počuti 

najbolj dobro, ostali sošolci pa mislim, da dobro.« 

»Jaz mislim, da se počutijo srednje dobro, saj opazijo razliko in se počutijo odtujene, 

vendar ne vsi.« 

 

Ali vrstniki sprejemate sošolca s posebnimi potrebami v svojo sredino (se družite 

z njim med odmori in v prostem času ali ga povabite na rojstni dan)?  

»Ja, a se zgodi, da se oni sploh ne vključijo v pogovor. Poznam pa tudi zelo zgovorne 

primere, ki čisto normalno delujejo.«  

»En sošolec s posebnimi potrebami je zelo občutljiv, jokav in ga imamo včasih že 

malo dovolj in se potem manj družimo z njim. Letos nam je razredničarka povedala, da 

je avtist in zakaj reagira na takšen nenavaden način. Včasih se zelo razjezi, brez 

posebnega razloga. Pa tudi vsaka sprememba ga iztiri.« 

»Z nekaterimi se družimo, z drugimi pa manj, a to ne zato, ker imajo posebne 

potrebe, ampak ker se sicer z njimi tako ne razumemo, mogoče niso naši tipi.« 

»Jaz se normalno družim z njimi. Dva sošolca tudi vedno povabim na rojstni dan, smo 

prijatelji.« 

 

Kako doživljate prilagoditve, ki jih imajo otroci s posebnimi potrebami v razredu 

(podaljšan čas pisanja testov, zmanjšan obseg nalog, povečan tisk, v naprej 

napovedano ustno ocenjevanje znanja)?   

»Mislim, da imajo nekateri res te težave in si to tudi zaslužijo. Po navadi takšnim 

učencem to na žalost dosti ne pomaga.« 
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»Pri nas imajo otroci s posebnimi potrebami različne prilagoditve, nekateri hodijo ven 

iz razreda, nekateri imajo povečan tisk pri testih, pa pišejo kar v razredu. Včasih so 

hodili bolj ven iz razreda, zdaj pa bolj pogosto pišejo v razredu, pa imajo prilagojene 

teste.«  

»Nekateri prilagoditve malo izkoriščajo, na primer med podaljšanim časom pisanja 

testov se kdaj zgodi, da pišejo sami, potem pa plonkajo.« 

»Včasih izkoriščajo prilagoditve, na primer datum ocenjevanja. Zadnji hip potem nekaj 

spreminjajo datume in podobno.« 

»Nekateri res potrebujejo prilagoditve, drugi pa malo izkoriščajo ta položaj.«  

»En sošolec ne mara preveč prilagoditev, ker mu ni všeč, da izstopa, noče biti 

izpostavljen.« 

 

Kako doživljate učno pomoč, ki so je deležni vaši vrstniki s posebnimi potrebami 

v razredu? 

»Zdi se mi, da ni prav, da so odsotni od ur, saj morajo potem stalno prepisovati in jim 

je to samo v nadlego, pa tudi niso s sošolci in jih to še bolj oddaljuje od sošolcev.« 

»To pomoč res potrebujejo, ker imajo težave.« 

»Zdaj hodijo k uram pomoči bolj pred poukom ali po pouku, tako da sošolci sploh ne 

opazimo in ne vemo točno, kdaj imajo te ure.« 

 

Ali bi po vašem mnenju lahko bili vrstniki s posebnimi potrebami učno uspešni 

brez pomoči in prilagoditev? 

»Ne, potrebujejo pomoč. Mislim pa, da je zelo napačno to, da jim pomagajo učitelji, ki 

jih v večini primerov prezirajo in z njimi nimajo prijateljskih odnosov. Po mojem mnenju 

bi takšni učenci potrebovali pomoči nekoga, ki mu zaupajo, npr. vrstnika ali kakšnega 

posebnega socialnega delavca, ki bi se ukvarjal samo z njimi.« 

»Mislim, da bi brez prilagoditev in pomoči razred izdelali, a bi imeli nižje ocene.« 

»Najbrž ne bi bili tako uspešni brez prilagoditev in dodatne pomoči.« 

 

  



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

280 

 

Ali se učitelji po vašem mnenju preveč ali premalo ukvarjajo z otroki s posebnimi 

potrebami? 

»Včasih tudi mi učitelje spomnimo, da imajo sošolci odločbo in da potrebujejo 

drugačno spraševanje, na primer.« 

»Nekateri učitelji kljub odločbi sploh ne upoštevajo prilagoditev.« 

»Učitelji se premalo ukvarjajo z otroki s posebnimi potrebami. V razredu jim nič boljše 

ne razložijo, da bi lažje razumeli snov, ker se včasih prav mučijo, na primer pri 

matematiki in fiziki.« 

»Imamo enega učitelja, ki se ves čas heca, in potem je sošolec, ki je avtist, zelo 

prizadet, ne razume učiteljevih hecov.« 

»Dovolj se ukvarjajo, morda celo malo premalo, a se stvari očitno lotevajo narobe, saj 

na naši šoli ni vidnega kakšnega velikega napredka. Mislim pa, da se učitelji trudijo in za 

to niso sami krivi, saj so izučeni delati z otroki brez posebnih potreb in bi se z njimi 

morali ukvarjati strokovnjaki na tem področju.« 

 

Ali so vam učitelji v šoli kdaj predstavili vašega vrstnika s posebnimi potrebami, 

ali je imel možnost, da se predstavi sam in spregovori o svojih težavah, zaradi 

katerih ima odločbo? 

»Ne.« 

»Pri nas nam je razredničarka nekaj povedala o sošolcu, ki je avtist, a smo se o tem 

pogovarjali takrat, ko njega ni bilo v šoli. Razložila nam je, kako reagira in zakaj se vede, 

tako kot se, včasih nekoliko nenavadno.« 

»Učitelji nam niso posebej predstavili sošolcev s posebnimi potrebami. Mi pač vemo, 

da imajo ti sošolci neke težave, ker imajo odločbo in prilagoditve. Vemo, da se nekoliko 

težje učijo in da zato potrebujejo pomoč.« 

  

Če bi radi še kaj povedali o otrocih s posebnimi potrebami, kar ni bilo zajeto v 

dosedanjem pogovoru in vprašanjih, lahko poveste! 

»Takšni otroci potrebujejo nekoga, ki redno dela z njimi, mu zaupajo in se spozna na 

njihove težave.« 
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V fokusni skupini je bilo ves čas pogovora zaznati, da so učenci zelo odprti za 

komunikacijo z vrstniki s posebnimi potrebami. Večinoma so tudi že povsem navajeni na 

prilagoditve in pomoč, ki so je vrstniki s posebnimi potrebami deležni. Na šoli, kjer 

učenci s posebnimi potrebami hodijo k individualnim uram dodatne strokovne pomoči 

v času pouka, vrstniki jasno zaznavajo, da so ti učenci takrat izločeni iz razredne 

sredine in se tako še bolj oddaljujejo od sošolcev, in zaznavajo tudi težave, ki jih te ure 

prinesejo učencem s posebnimi potrebami (ker niso pri pouku, jim manjka snov iz 

manjkajoče ure in jo morajo potem prepisovati – torej gre za dodatno delo, dodatno 

obremenitev). Na šoli, kjer imajo učenci s posebnimi potrebami ure dodatne strokovne 

pomoči večinoma pred poukom ali po njem, pa vrstniki sploh niso posebej pozorni na 

to, da ti učenci dodatno še kam hodijo in torej ne zaznavajo, da bi bili ti učenci kakorkoli 

izločeni iz razredne sredine.  

Glede prilagoditev vrstniki učencev s posebnimi potrebami menijo, da jih ti res 

potrebujejo, da pa nekateri to tudi izkoriščajo. Vrstniki tudi opažajo, da nekateri učitelji 

ne upoštevajo prilagoditev, ki jih imajo učenci s posebnimi potrebami zapisane v odločbi. 

V teh primerih se vrstniki učencev s posebnimi potrebami zavzamejo za svoje sošolce s 

posebnimi potrebami in učitelja opozorijo, da imajo ti učenci prilagoditve in da 

potrebujejo drugačen način dela in ocenjevanja. Večinoma menijo, da bi bili brez 

prilagoditev in brez dodatne strokovne pomoči učenci s posebnimi potrebami manj 

uspešni, da bi imeli slabše ocene, vendar bi izdelali razred. En fant je mnenja, da brez 

prilagoditev in pomoči ti učenci ne bi bili uspešni. 

Glede učiteljev menijo, da se premalo ukvarjajo z učenci s posebnimi potrebami. 

Navajajo, da nekateri ne upoštevajo odločbe in prilagoditev, da učencem s posebnimi 

potrebami nič boljše ne razložijo snovi, da niso dovolj pozorni na te učence (na primer 

učitelj, ki se ves čas heca, s čemer prizadene sošolca, ki ima avtizem), da nimajo 

spoštljivega odnosa do učencev s posebnimi potrebami ter da imajo premalo znanja za 

delo z njimi.  

Vrstniki se z učenci s posebnimi potrebami družijo tako kot z vsemi ostalimi. 

Nekateri z njimi tudi prijateljujejo, se družijo ob popoldnevih, jih povabijo na rojstni dan in 

podobno. Razlog, da z nekaterimi ne prijateljujejo, po njihovih navedbah niso njihove 

posebne potrebe, temveč ker preprosto niso »njihovi tipi«. Kot druge razloge navajajo 
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tudi problem jezika, tj. slabše znanje slovenskega jezika, kar je ovira pri komunikaciji, ali 

pa to, da se učenci s posebnimi potrebami sami odmaknejo od vrstnikov, so manj 

komunikativni ali se družijo bolj s tistimi vrstniki, ki imajo tudi sami posebne potrebe.  

O tem, kako se počutijo učenci s posebnimi potrebami v razredu, imajo vrstniki 

različna mnenja. Nekateri menijo, da dobro, ker je njihov razred zelo toleranten in se vsi 

med seboj dobro razumejo, nekateri pa menijo, da srednje dobro, ker je ovira jezik 

(deklica, ki ne govori dobro slovenskega jezika), karakter ali občutek odtujenosti zaradi 

lastnega občutka drugačnosti. Učenci iz ene šole poudarjajo, da je počutje učencev s 

posebnimi potrebami v razredu zelo odvisno od razreda in vrstniških odnosov v 

konkretnem razredu. Opazili so namreč nasilje do učenca s posebnimi potrebami v 

sosednjem razredu. Torej bi lahko rekli, da so za počutje učencev s posebnimi 

potrebami v razredu zelo pomembni ugodna razredna klima in dobri vrstniški odnosi. 
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6.2.3  INTERPRETACIJA  REZULTATOV  RAZISKOVALNEGA  VPRAŠANJA  3: 

KAKO SO UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI SOCIALNO VKLJUČENI V 

RAZREDNO SREDINO IN ŠOLO? 

 

 
Graf 5: Grafični prikaz rezultatov raziskave glede na raziskovalno vprašanje 3 
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Socialna vključenost učencev s posebnimi potrebami v razredno sredino in šolo 

Večina učencev (58,9%) je navedla, da se v razredu med sošolci počuti zelo 

dobro, 33,5% učencev se počuti srednje dobro in 7,3% se jih ne počuti dobro. 

Eden je navedel, da se v razredu počuti jeznega. Razlike v strukturi odgovorov so 

statistično pomembne. Prevladuje odgovor »počutim se zelo dobro«. 47,1% staršev je 

menilo, da se njihov otrok v razredu počuti zelo dobro, in 44,8% staršev je bilo 

mnenja, da se njihov otrok počuti srednje dobro. Le 7,7% jih je navedlo, da se 

otrok ne počuti dobro, in 0,5%, da se počuti zelo slabo. Razlike v strukturi 

odgovorov so tudi pri odgovorih staršev statistično pomembne. Prevladuje odgovor 

»otrok se v razredu počuti zelo dobro«.  

Iz odgovorov lahko sklepamo, da otroci s posebnimi potrebami radi hodijo v šolo in so 

v razredu večinoma sprejeti, kar govori o dobri socialni vključenosti otrok s posebnimi 

potrebami v razred. Podobne rezultate najdemo v raziskavi Magajna, Pečjak (2008), v 

kateri večina učencev z učnimi težavami navaja, da se pri pouku počutijo zelo dobro ali 

srednje dobro, večina staršev pa tudi podobno pravi, da se otrok po njihovem mnenju v 

razredu med sošolci počuti zelo dobro ali srednje dobro. Le v majhnem odstotku (8%) 

poročajo o tem, da se ne počutijo dobro.  

Večina učencev (82,3%) je navedla, da imajo sošolci do njih prijateljski odnos, 

da jih spodbujajo in podpirajo (74,6%) ter se veselijo njihovega napredovanja in 

njihovih uspehov (70,6%). Tudi glede na te odgovore lahko sklepamo, da so učenci s 

posebnimi potrebami v razredu večinoma dobro sprejeti. Vendar moramo biti pozorni 

tudi na tiste učence, ki sicer ne predstavljajo večine, a so v nezanemarljivem deležu 

navedli, da so sošolci do njihovih težav sicer strpni, a jim ne nudijo posebne podpore 

(48%), da jih pri delu in igri ne izbirajo v skupino ali par (40%), da se posmehujejo 

njihovim težavam in neuspehom (24,2%), da jih odklanjajo in zavračajo (16,9%), da so 

do njih nestrpni in jih pogosto izberejo za »grešne kozle« (12,1%) ter da jih ustrahujejo 

in pretepajo (10,9%). Torej je med učenci s posebnimi potrebami kar nekaj takšnih, ki v 

razredu niso sprejeti in so deležni zavračanja, zasmehovanja in ustrahovanja. Podobno 

kot učenci s posebnimi potrebami so tudi njihovi starši menili, da imajo sošolci do 

njihovega otroka prijateljski odnos (83,1%) ter da ga spodbujajo in podpirajo 

(61,6%). Primerjava med učenci in starši kaže, da statistično pomembno več učencev 
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kot staršev meni, da jih sošolci spodbujajo in podpirajo ter se veselijo njihovega 

napredka in njihovih uspehov, medtem ko pri ostalih odgovorih ne prihaja do statistično 

pomembnih razlik.  

Učenci s posebnimi potrebami se v razredu večinoma doživljajo kot tisti, ki radi 

pomagajo drugim (88,3%) in jim drugi lahko zaupajo (83,9%). Podobno je jih 

večina navedla, da imajo veliko prijateljev (77%), da so zelo družabni (73,8%) in 

priljubljeni (55,2%) ter da so pogosto v središču pozornosti (43,5%). Manjši, a 

nezanemarljiv delež učencev pa je menil, da burno reagirajo in se v razredu hitro 

razjezijo (31,9%), da živijo v svojem svetu, so zasanjani (30%), da imajo občutek, da jih 

nihče ne razume (21,8%), da so umaknjeni vase, nedružabni (21%) ali celo osamljeni 

(18,5%). Še manjši je bil delež tistih, ki se doživljajo kot glavne krivce za vse (13,7%) in 

kot tiste, ki se jih sošolci bojijo (12,5%). Odgovori kažejo, da so učenci s posebnimi 

potrebami zelo empatični do svojih vrstnikov, da so jim pripravljeni pomagati in da jim 

vrstniki lahko zaupajo. Hkrati pa so nekateri bolj impulzivni ali nekoliko odmaknjeni od 

dogajanja v razredu (se zasanjajo, so v svojem svetu, se umaknejo vase ipd.).  Tudi 

starši so bili večinoma mnenja, da njihovi otroci v razredu radi pomagajo drugim 

(86,4%) in jim drugi lahko zaupajo (85,5%). Podobno jih doživljajo kot družabne 

(67,7%) in priljubljene (67,3%). Statistično pomembno več učencev meni, da so v 

razredu pogosto v središču pozornosti, medtem ko statistično pomembno več staršev 

svojega otroka doživlja kot priljubljenega v razredu. Učenci in starši se razhajajo tudi v 

doživljanju otrokove vloge v razredu. Statistično pomembno več učencev meni, da imajo 

veliko prijateljev, da se jih sošolci bojijo, da so umaknjeni vase.  

Kljub temu, da se učenci s posebnimi potrebami doživljajo kot sprejete in 

priljubljene v razredu in v razredu vzpostavljajo prijateljske vezi, pa so na 

vprašanje o tem, kako ocenjujejo sebe in svoje ravnanje na posameznih področjih 

(Tabela 25), odgovorili, da le redko povejo svoje mnenje sošolkam in sošolcem 

(38,2%) in enako redko jim zaupajo svoje težave (38,2%). To kaže, da dobro 

počutje in doživljanje sprejetosti v razredu vedno ne pomeni tudi navezovanja 

pristnih odnosov in prijateljstev z vrstniki. Vsekakor lahko govorimo o tem, da se 

učenci s posebnimi potrebami doživljajo vključene v razredno okolje, iz česar lahko 

sklepamo, da učitelji namenjajo pozornost skrbi za socialno klimo, a zagotovo to 
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področje potrebuje še več pozornosti v smislu skrbi za odnose v razredni skupnosti in 

spodbujanja medsebojnih interakcij. Tudi Prah (2011) v raziskavi o socialnih spretnostih 

učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ugotavlja, da imajo učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja nižjo samopodobo na socialnem področju 

in prav zato potrebujejo več skrbi na področju socialnih stikov, širjenja socialne mreže 

idr. Avtorica predpostavlja, da je vzrok nižje socialne samopodobe v slabše razvitih 

socialnih kompetencah, manj kvalitetnih odnosih z vrstniki, slabši sprejetosti v vrstniško 

skupino in, posledično, v manj priložnostih za urjenje in ustrezno odzivanje v 

posameznih socialnih okoliščinah. Tudi v raziskavi Margalit (1998, v Tur-Kaspa, 

Margalit, Most, 1999) zasledimo, da so učenci z učnimi težavami slabše sprejeti med 

vrstniki, zaradi česar so posledično bolj osamljeni in manj povezani z razredno 

skupnostjo. V naši raziskavi se pokaže, da so učenci s posebnimi potrebami dobro 

sprejeti v razredno skupnost, empatični do svojih vrstnikov in z njimi navezujejo 

prijateljske odnose, ki morda res niso zelo poglobljeni, a so vendarle vzpostavljeni, kar je 

pokazatelj, da so socialno vključeni v razredno sredino. Hkrati se kaže, da obstaja 

manjši delež učencev s posebnimi potrebami, ki so ranljivi in zato najbolj rizični, saj se 

umikajo v svoj svet, se čutijo nerazumljene s strani okolice ter so osamljeni. To je tudi 

tisti delež učencev, ki potrebujejo največ pozornosti in skrbi ter ustrezne pomoči, 

usmerjene v izboljšanje socialne vključenosti.    

Več kot polovica staršev (56,6%) je menila, da so strokovni delavci večinoma 

dovolj pozorni na počutje njihovega otroka v razredu in šoli. Učenci pa so menili 

drugače. Po njihovem mnenju učitelji redko ali nikoli ne opazijo, da so žrtve 

nasilja, da so osamljeni, da so se umaknili vase, da jih je strah, da so v stiski, da 

so imeli v odmoru konflikt in da so žalostni. Pogosteje opazijo, da so pri reševanju 

nalog izvirni, da so pomagali sošolcu ali sošolki ter, najpogosteje, da so dvignili roko. 

Učitelji torej dajejo poudarek učni učinkovitosti ter uspešnosti učencev s posebnimi 

potrebami, manj so pa pozorni na čustveno in socialno področje razvoja in doživljanja 

učencev s posebnimi potrebami. Varma (1999) opozarja, da so notranja doživljanja otrok 

s posebnimi potrebami pogosto povezana z zadrego, s strahom, s tesnobo in z jezo. Po 

mnenju avtorja mnogi otroci s posebnimi potrebami izražajo močno željo po tem, da bi 

bili razumljeni in deležni pomoči. Po mnenju Wonga (1998) in Carra (1999) prav 
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negativna čustvena stanja (kot na primer žalost, anksioznost, strah idr.) znižujejo učno 

učinkovitost ter socialno sprejetost učencev. Menimo, da bi bilo v prihodnje zelo 

pomembno senzibilizirati učitelje, da bi v storilnostno usmerjenem šolskem sistemu 

uspeli biti pozorni ne le na učni uspeh, učno učinkovitost učencev ter njihovo 

sodelovanje pri pouku, temveč tudi na njihovo čustveno doživljanje in socialno 

vključenost. Nevroznanstvene študije namreč govorijo o medsebojni povezanosti med 

kognicijo in čustvi ter dokazujejo, da negativna čustva blokirajo učenje (Tancig, 2014). 

Učenje ni izolirano od socialnega konteksta, kar pomeni, da tudi socialne interakcije in 

socialna podpora vplivata na učenje (Bjorkman, 2007, v Tancig, 2014). 

 

Razlike v socialni vključenosti glede na različne skupine učencev s posebnimi 

potrebami 

Razlike v socialni vključenosti med devetimi skupinami učencev s posebnimi 

potrebami se kažejo zgolj v treh spremenljivkah: 

 »sošolci me spodbujajo in podpirajo«, pri čemer največji odstotek učencev z 

govorno-jezikovnimi motnjami, s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,  slepih in 

slabovidnih, učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, gibalno 

oviranih učencev ter učencev z več motnjami meni, da jih sošolci spodbujajo in 

podpirajo, medtem ko dolgotrajno bolni učenci, gluhi in naglušni učenci ter 

učenec z mejnimi sposobnostmi v manjši meri doživljajo spodbudo in podporo s 

strani sošolcev; 

 »sošolci me ustrahujejo in pretepajo«, pri čemer slepi in slabovidni učenci, 

gluhi in naglušni učenci ter učenci z govorno-jezikovnimi motnjami ne doživljajo 

ustrahovanja in pretepanja s strani sošolcev, doživljajo ga pa učenci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami, gibalno ovirani učenci, učenci z več 

motnjami in učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki so torej 

izpostavljeni vrstniškemu nasilju in je zato v razredih s temi skupinami učencev 

potrebno posebno pozornost  nameniti socialnim odnosom;  

 »v razredu sem osamljen«, pri čemer je osamljenost najbolj značilna za 

učenca z mejnimi sposobnostmi, učenca s čustveno-vedenjskimi motnjami,   

gibalno ovirane učence, manj za gluhe in naglušne učence ter učence z več 
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motnjami, in najmanj za učence z govorno-jezikovnimi motnjami ter primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja. 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo pomembne razlike v socialni vključenosti glede na 

štiri skupine učencev s posebnimi potrebami, ki smo jih poimenovali: 

 učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja; 

 učenci s senzornimi in gibalnimi motnjami; 

 učenci z več motnjami ter učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami; 

 dolgotrajno bolni učenci, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami in učenci z 

mejnimi intelektualnimi sposobnostmi. 

V spremenljivki »sošolci se veselijo mojega napredovanja in uspehov« je razlika med 

štirimi skupinami učencev s posebnimi potrebami statistično pomembna. Podpore 

sošolcev ob uspehih je v največji meri deležna skupina učencev s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja, v najmanjši meri pa skupina dolgotrajno bolnih učencev, 

učencev z govorno-jezikovnimi motnjami ter učencev z mejnimi sposobnostmi. Podobni 

rezultati se kažejo tudi v razlikah med posameznimi skupinami učencev s posebnimi 

potrebami pri spremenljivki »sošolci me spodbujajo in podpirajo«, le da so v slednjem 

primeru deležni najmanj podpore vrstnikov še gluhi in naglušni učenci, ne pa tudi učenci 

z govorno-jezikovnimi motnjami oz. zgolj v majhnem odstotku. Iz odgovorov lahko 

sklepamo, da so učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja najbolje vključeni 

v socialno sredino, saj jih sošolci najbolj podpirajo pri njihovih uspehih, medtem ko so 

dolgotrajno bolni učenci, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami ter mejnimi 

sposobnostmi manj priljubljeni med sošolci ali so z njimi manj povezani, torej so tudi 

slabše socialno vključeni. Sošolci se namreč v manjši meri veselijo njihovega 

napredovanja, kar kaže, da so komunikacijske ovire (primer učencev z govorno-

jezikovnimi motnjami) lahko eden od pokazateljev težav na področju pridobivanja 

prijateljstev in socialne vključenosti. Dolgotrajno bolni učenci so predvidoma v večji meri 

odsotni od pouka in imajo zato manj izkušenj z doživljanjem tega, da se sošolci veselijo 

njihovih uspehov, medtem ko predpostavljamo, da so učenci z mejnimi sposobnostmi na 

mnogih področjih učno manj uspešni in se morda redkeje kot njihovi vrstniki izkažejo z 

vidnimi uspehi in napredkom, ali pa so ti uspehi tako majhni, da vrstniki na njih niso 

posebej pozorni. 
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Do statistično pomembnih razlik med skupinami učencev prihaja tudi pri spremenljivki 

»sošolci se me bojijo«. Skupina učencev s senzornimi in gibalnimi težavami v največji 

meri ocenjuje, da se jih sošolci bojijo, tem sledi skupina učencev z več motnjami in s 

čustveno-vedenjskimi motnjami. Skupina dolgotrajno bolnih učencev, učencev z 

govorno-jezikovnimi motnjami ter z mejnimi sposobnostmi v najmanjši meri ocenjuje, da 

se jih sošolci bojijo. Zanimivo je, da se poleg pričakovane skupine učencev s čustveno-

vedenjskimi motnjami ter več motnjami tudi skupina učencev s senzornimi in gibalnimi 

težavami opredeljuje kot skupina, ki se je sošolci bojijo. Sprašujemo se, kako so si 

anketirani učenci interpretirali trditev »sošolci se me bojijo«. Lahko da se jih bojijo, ker 

so impulzivni, se burno odzovejo na situacije, jim grozijo – za kar predvidevamo, da je 

razlog pri skupini učencev s čustveno-vedenjskimi motnjami in z več motnjami, lahko pa 

se jih bojijo, ker ne vedo, kako naj se do njih vedejo, kako naj z njimi komunicirajo ali se 

igrajo – za kar predvidevamo, da je razlog pri skupini učencev s senzornimi in gibalnimi 

težavami. Obstaja možnost, da se ti učenci počutijo v razredu bolj izolirani in osamljeni, 

kar potrjujejo tudi rezultati naslednje primerjave, v kateri gre za statistično pomembne 

razlike med skupinami učencev v spremenljivki »sem osamljen«, pri čemer prav skupina 

učencev s senzornimi in gibalnimi težavami omenja višjo stopnjo osamljenosti v 

primerjavi z ostalimi skupinami. Tej skupini sledita skupini učencev s čustveno-

vedenjskimi motnjami in z več motnjami. Glede na te rezultate ocenjujemo, da sta ti dve 

skupini učencev v razredu socialno najmanj sprejeti. 

Statistično pomembna razlika med štirimi skupinami učencev s posebnimi potrebami 

se kaže tudi pri spremenljivki »sem osamljen«. Najbolj osamljene se v največji meri 

doživljajo učenci s senzornimi in gibalnimi težavami, učenci z več motnjami ter učenci s 

čustveno-vedenjskimi motnjami. V precej manjši meri se doživljajo osamljene 

dolgotrajno bolni učenci, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami in mejnimi 

sposobnostmi, najmanj pa se doživljajo osamljene učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. Podatki tudi v tem primeru sovpadajo s podatki o razlikah med 

posameznimi skupinami učencev s posebnimi potrebami. Pri učencih s senzornimi 

težavami lahko govorimo o komunikacijskih ovirah, ki jih omenjajo različni avtorji (Farkas 

idr., 1981, v Žagar, 2012; Žolgar, 1997; Stinson, Antia, 1999, v Schmidt, Čagran, 2006; 

Schmidt, Čagran, 2006). Zaradi senzornega primanjkljaja komunikacija poteka drugače 
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ali, bolje povedano, komunikacija se razvija na drugačen način, zaradi česar so učenci s 

senzornimi težavami manj spretni v komunikaciji z vrstniki brez težav. Yude in Goodman 

(1999, v Bennett, Hay, 2007) poročata, da so gibalno ovirani učenci zavrnjeni in izolirani 

pogosteje kot njihovi vrstniki brez motenj. Tudi v naši raziskavi se pokaže, da so 

pogosteje zavrnjeni kot njihov vrstniki z nekaterimi drugimi vrstami posebnih potreb. Kaj 

je torej tisto, zaradi česar so ti učenci bolj izpostavljeni osamljenosti ali socialni 

izključenosti? Ali je telesna drugačnost tista, ki jih osiromaši za prijateljstva? V naši 

raziskavi se kaže, da je večja mera osamljenosti značilna tudi za učence s čustveno-

vedenjskimi motnjami in z več motnjami. Različne raziskave kažejo, da ima skupina 

učencev s čustveno-vedenjskimi motnjami slabše komunikacijske in socialne spretnosti 

(Clark idr, 2002, v Brenčič, 2012; Hunter-Carsh, 2006, v Metljak, Kobolt, Potočnik, 

2010), njihovo vedenje je socialno manj konstruktivno v primerjavi z drugimi skupinami 

učencev s posebnimi potrebami (Brenčič, 2012). Peček Čuk in Lesar (2010) pa 

ugotavljata, da so tudi pri učiteljih najmanj zaželeni prav učenci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami. Po navedbah Čačinovič Vogrinčič in Bregar Golobič (2008) se 

učitelji in drugi strokovni delavci hkrati čutijo najmanj strokovno usposobljeni za delo z 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami. 

 

Ocena vrstnikov učencev s posebnimi potrebami o njihovi socialni vključenosti 

Vrstniki učencev s posebnimi potrebami navajajo, da je počutje učencev s 

posebnimi potrebami zelo odvisno od razredne klime in vrstniških odnosov v 

razredu. Z učenci s posebnimi potrebami se vrstniki večinoma družijo tako kot z vsemi 

ostalimi vrstniki. Razlog, da z nekaterimi sošolci s posebnimi potrebami ne najdejo 

kontakta, po njihovem mnenju večinoma niso »posebne potrebe«, temveč osebnostne 

lastnosti, komunikacijske ovire zaradi drugojezičnosti ali združevanje učencev s 

posebnimi potrebami v homogene skupine učencev s sorodnimi težavami. Na šoli, kjer 

učenci s posebnimi potrebami hodijo k individualnim uram dodatne strokovne pomoči v 

času pouka, njihovi vrstniki to zaznavajo kot izločitev iz skupine. Učenci s posebnimi 

potrebami naj bi se takrat še bolj oddaljili od svojih vrstnikov, pa tudi vrstniki zaznavajo 

težave, ki jih te ure prinesejo učencem s posebnimi potrebami (npr. dodatno delo s 

prepisovanjem manjkajoče učne snovi). Na šoli, kjer imajo učenci s posebnimi potrebami 
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dodatno strokovno pomoč v času pred poukom ali po pouku, pa vrstniki sploh niso 

posebej pozorni na to, da ti učenci dodatno še kam hodijo, in torej ne zaznavajo, da bi 

bili kakorkoli izločeni iz razredne sredine. Segregirane oblike nudenja pomoči učencem s 

posebnimi potrebami v času pouka po mnenju vrstnikov ne vplivajo dobro na položaj teh 

učencev v razredu. Na problem stalnega izločanja učencev s posebnimi potrebami iz 

razreda opozarjajo različni avtorji (Spicher, 1998, v Medveš, 2003; Medveš, 2003; Nes 

Mordal, Strømstad, 1998, v Lesar, 2009a), ki menijo, da lahko izrazito vidne oblike 

pomoči učence s posebnimi potrebami vedno znova izpostavljajo in označujejo ter jih s 

tem postavljajo v položaj izključenosti. Premisliti je torej treba, na kakšen način naj bo 

učna in dodatna strokovna pomoč izvedena, da bo dejansko učinkovala kot pomoč in s 

seboj ne bo prinašala negativnih posledic, kot sta stigmatizacija in socialna izključenost. 
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6.3 ANALIZA RAZLIK V TRDITVAH GLEDE NA SKUPINE UČENCEV 

        S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

 

6.3.1  ANALIZA RAZLIK V TRDITVAH UČENCEV 

 

Izvedli smo diskriminantno analizo za numerične spremenljivke pri skupinah učencev 

s posebnimi potrebami:  

 skupina učencev z govorno-jezikovnimi motnjami,  

 skupina dolgotrajno bolnih učencev,  

 skupina učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

 skupina učencev z več motnjami. 

Ostale skupine učencev s posebnimi potrebami smo morali iz analize izločiti zaradi 

prenizkega števila učencev v posamezni skupini. 

 

Tabela 124: Strukturna matrika (analiza razlik v trditvah učencev) 

 

Spremenljivka Diskriminantna funkcija 

1 2 3 

tehnična opravila  -,125 ,102 ,001 

kuhanje  -,121 ,029 ,061 

skrben  ,095 ,112 -,012 

samostojen  -,141 ,042 ,086 

prijazen do drugih  -,142 ,055 -,045 

pogumen  -,109 -,094 -,032 

komunikativen  -,113 -,073 ,032 

samozavesten  -,095 -,065 ,081 

počutje v razredu med sošolci   ,098 -,113 ,073 

umik vase  ,112 -,128 -,012 
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Tabela 125: Aritmetične sredine spremenljivk glede na štiri skupine učencev s posebnimi 

potrebami (analiza razlik v trditvah učencev) 

 

   Aritmetične    sredine    

Spremenljivka Učenci z 

govorno- 

jezikovnimi 

motnjami 

Dolgotrajno 

bolni učenci 

Učenci s 

primanjkljaji 

na posebnih 

področjih 

učenja 

Učenci z 

več 

motnjami 

tehnična opravila  2,20 1,80 2,09 1,81 

kuhanje  2,40 2,13 2,18 1,94 

skrben  3,10 2,73 3,07 3,27 

samostojen  3,40 3,00 3,07 2,77 

prijazen do drugih  3,40 3,27 3,45 3,15 

pogumen  3,00 3,40 3,15 2,90 

komunikativen  3,10 3,27 3,03 2,79 

samozavesten  3,30 3,33 3,07 2,88 

počutje v razredu med sošolci  1,50 1,73 1,42 1,63 

umik vase  2,00 2,73 2,22 2,58 

 

V tabelah so zapisane spremenljivke, pri katerih se skupine učencev s posebnimi 

potrebami najbolj ločijo med seboj. To so spremenljivke, ki se nanašajo na dejavnosti, v 

katerih so učenci uspešni. Skupine učencev s posebnimi potrebami se najbolj razlikujejo 

med seboj v uspešnosti pri tehničnih opravilih in kuhanju, pri čemer se učenci z  

govorno-jezikovnimi motnjami doživljajo kot bolj uspešne v primerjavi z ostalimi tremi 

skupinami učencev s posebnimi potrebami. Razlike med skupinami učencev s 

posebnimi potrebami se kažejo tudi pri opredelitvi, kako te učence doživljajo tisti, ki jim 

nudijo dodatno strokovno pomoč. Razlike med skupinami učencev s posebnimi 

potrebami se kažejo pri opredelitvi skrbnosti, samostojnosti, prijaznosti do drugih, 

poguma, komunikativnosti ter samozavesti. Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami 

ocenjujejo, da jih strokovnjaki doživljajo kot zmerno do zelo skrbne ter samostojne; 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja menijo, da jih strokovnjaki 

doživljajo kot zmerno do zelo prijazne do drugih; dolgotrajno bolni učenci pa ocenjujejo, 

da jih strokovnjaki doživljajo kot zmerno do zelo pogumne, komunikativne in 

samozavestne. Skupine učencev s posebnimi potrebami se zelo razlikujejo med seboj 

tudi v oceni počutja v razredu, pri čemer se dolgotrajno bolni učenci v razredu počutijo 
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najmanj dobro, najboljše pa se počutijo učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. Ugotovitev, da se dolgotrajno bolni učenci počutijo najmanj dobro, lahko 

povežemo z dejstvom, da so zaradi pogostih izostankov od pouka do neke mere izločeni 

iz razredne skupnosti in morda nimajo dovolj priložnosti, da bi stkali globoke vezi s 

svojimi vrstniki. Prav tako niso na tekočem s tem, kaj se dogaja v razredu, kaj je v 

nekem trenutku aktualno, in hkrati so v zaostanku z učno snovjo. Potrebujejo veliko 

moči, da se ponovno »vklopijo« v šolski prostor tako v smislu učenja kot v smislu 

socialnih odnosov.  

Razlike med skupinami se kažejo tudi v opredelitvi, kaj učitelji in drugi strokovnjaki v 

šoli opazijo, in sicer pri spremenljivki »ali opazijo, da si se umaknil vase«. Najredkeje 

učitelji opazijo umik vase pri učencih z govorno-jezikovnimi motnjami, najpogosteje pa 

pri dolgotrajno bolnih učencih. Učenci z govorno-jezikovnimi motnjami so že po naravi 

manj zgovorni, manj komunikativni, zato predpostavljamo, da učitelji pogosto ne opazijo 

sprememb v njihovem funkcioniranju, medtem ko so na dolgotrajno bolne učence morda 

bolj pozorni, saj so razlike med njihovim odzivanjem v fazi zdravja povsem drugačne kot 

v fazi, ko je njihovo zdravstveno stanje slabše. Morda so glede njihovega počutja in 

zdravja tudi bolj zaskrbljeni. 

 

 

6.3.2  ANALIZA RAZLIK V TRDITVAH STARŠEV 
 

Izvedli smo tudi diskriminantno analizo za numerične spremenljivke pri starših z 

naslednjimi skupinami otrok s posebnimi potrebami:  

 skupina otrok z govorno-jezikovnimi motnjami,  

 skupina dolgotrajno bolnih otrok,  

 skupina otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

 skupina otrok z več motnjami. 

Ostale skupine otrok s posebnimi potrebami smo morali iz analize izločiti zaradi 

prenizkega števila otrok v posamezni skupini. 
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Tabela 126: Strukturna matrika (analiza razlik v trditvah staršev) 

 

Spremenljivka Diskriminantna funkcija 

1 2 3 

delaven  ,123 -,089 -,351 

skrben  ,284 -,136 -,272 

vztrajen  ,161 -,014 -,240 

pozoren  ,142 -,071 -,161 

poslušen ,160 -,364 -,188 

inovativen  -,169 -,046 -,043 

prijazen do drugih  ,110 -,002 ,036 

umirjen  ,203 -,180 -,052 

počutje otroka v razredu  ,118 ,318 -,025 

upoštevanje želja, predlogov pri izdelavi 
strokovnega mnenja ,167 ,110 -,022 

sodelovanje pri oceni otrokovih težav  -,166 -,139 -,232 

 

 

Tabela 127: Aritmetične sredine spremenljivk glede na štiri skupine otrok s posebnimi potrebami 

(analiza razlik v trditvah staršev) 

 

  Aritmetične sredine  

 

Spremenljivka 

Otroci z 

govorno- 

jezikovnimi 

motnjami 

Dolgotrajno 

bolni otroci 

Otroci s 

primanjkljaji 

na posebnih 

področjih 

učenja 

Otroci z 

več 

motnjami 

delaven  3,00 2,83 3,17 2,81 

skrben  2,64 3,00 3,08 2,66 

vztrajen  2,50 2,50 2,81 2,53 

pozoren  2,86 3,00 3,08 2,84 

poslušen  2,93 3,33 3,01 2,59 

inovativen  3,21 3,83 2,89 2,91 

prijazen do drugih  3,43 3,67 3,58 3,56 

umirjen  2,71 3,33 3,01 2,72 

počutje otroka v razredu  1,29 1,17 1,64 1,78 

upoštevanje želja, predlogov pri 

izdelavi strokovnega mnenja 

2,57 2,83 3,02 3,00 

sodelovanje pri oceni otrokovih težav 3,64 2,83 3,11 2,84 
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V tabelah so zapisane spremenljivke, pri katerih se skupine otrok s posebnimi 

potrebami najbolj ločijo med seboj. Najbolj se med seboj ločijo odgovori staršev otrok s 

posebnimi potrebami glede tega, v kolikšni meri so bile pri izdelavi strokovnega mnenja 

upoštevane njihove želje: v največji meri so bile upoštevane želje staršev otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in staršev otrok z več motnjami, najmanj 

pa želje staršev otrok z govorno-jezikovnimi motnjami. Starši se ločijo med seboj tudi pri 

doživljanju svojega otroka in sicer pri opredelitvi delavnosti, skrbnosti, vztrajnosti, 

pozornosti, poslušnosti, inovativnosti, prijaznosti do drugih in umirjenosti. Po mnenju 

staršev so najbolj delavni, skrbni, vztrajni in pozorni otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, najbolj poslušni, umirjeni, prijazni do drugih in inovativni pa dolgotrajno 

bolni otroci. Ena od možnih razlag za tovrstno mnenje staršev je, da imajo otroci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja večinoma težave pri obvladovanju 

osnovnih šolskih veščin, tj. branja, pisanja in računanja. Če želijo te veščine obvladati, 

morajo veliko vaditi in vztrajno delati. To je tudi eden od razlogov, da razvijejo dobre 

delovne navade in veliko mero vztrajnosti. Dolgotrajno bolni otroci se postopoma učijo 

sprejemati svoje zdravstvene težave. Upoštevati morajo navodila zdravnikov, staršev, 

delovnih terapevtov, fizioterapevtov idr.. Predpostavljamo lahko, da zaradi tega razvijejo 

določeno mero poslušnosti, potrpežljivosti, umirjenosti in pozitivnega odnosa do drugih 

ljudi.  

Poleg tega se starši ločijo med seboj tudi v opredelitvi počutja otroka v razredu, pri 

čemer se po mnenju staršev v razredu najbolje počutijo dolgotrajno bolni otroci, 

najslabše pa otroci z več motnjami. Nasprotno pa dolgotrajno bolni učenci navajajo, da 

se v razredu počutijo najslabše. Sklepamo lahko, da dolgotrajno bolni učenci zaradi 

zdravstvenih težav pogosto izostajajo od pouka, za starše pa predstavlja vrnitev v šolo 

tudi vrnitev otrokovega zdravja. V tem primeru starši doživljajo svoje otroke kot vesele, 

da se lahko ponovno vrnejo k svojim vrstnikom v razred. Otroci z več motnjami pa so v 

razredu tisti, ki imajo največ težav z učenjem in jim je zaradi tega v šoli precej težko. 

Šolo doživljajo kot naporno, hkrati pa šolsko delo močno posega v njihov prosti čas. Ti 

otroci večinoma težko sledijo tempu dela, zaradi kombinacije različnih motenj pa so 

manj učinkoviti, kot bi lahko bili glede na njihove sposobnosti.  
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7  SKLEPNE UGOTOVITVE  

 

 

V raziskavi, ki je vključevala 249 učencev s posebnimi potrebami (od 5. do 9. razreda) 

iz 20. osnovnih šol v različnih slovenskih regijah in 225 staršev učencev s posebnimi 

potrebami ter 6 vrstnikov učencev s posebnimi potrebami, smo proučevali položaj 

učencev s posebnimi potrebami v procesu inkluzivnega šolanja. Ugotoviti smo želeli, 

kako in v kolikšni meri so učenci s posebnimi potrebami vključeni v postopke 

diagnosticiranja in načrtovanja strokovne pomoči, kako ocenjujejo učinkovitost pomoči in 

kakšne oblike pomoči sami predlagajo. Zanimal nas je tudi odnos učencev s posebnimi 

potrebami do termina »posebne potrebe«. Prav tako nas je zanimalo, v kolikšni meri so 

starši učencev s posebnimi potrebami vključeni v postopke diagnosticiranja in 

načrtovanja strokovne pomoči ter kako oni ocenjujejo učinkovitost pomoči, ki so je 

deležni njihovi otroci. Ugotavljali smo tudi, kako so učenci s posebnimi potrebami 

socialno vključeni v razredno in šolsko okolje.  

Rezultati, zajeti v prvem delu empirične raziskave te doktorske disertacije, se 

nanašajo na ugotavljanje močnih področij učencev s posebnimi potrebami in na to, v 

kolikšni meri so ta področja po mnenju učencev in staršev prepoznana s strani učiteljev. 

Ugotoviti smo želeli, kako učenci s posebnimi potrebami doživljajo sami sebe in kako jih 

doživljajo njihovi starši ter kakšne so strategije spoprijemanja učencev z različnimi 

situacijami. Proučili smo mnenje učencev o tem, kako jih doživljajo učitelji in kako 

strokovnjaki za dodatno strokovno pomoč. Starše smo povprašali o tem, katere težave 

so sami opažali pri otroku, preden so se odločili za postopek usmerjanja, in kdo so bili 

pobudniki postopka usmerjanja. Učenci in starši so imeli tudi možnost odgovarjati na 

odprta vprašanja. Učence smo povprašali o njihovih željah in ciljih za prihodnost ter o 

morebitnih sporočilih, ki jih imajo za učitelje in druge delavce šole. Starše pa smo 

povprašali o njihovem mnenju glede tistih področij, na katere je šola pri delu z njihovim 

otrokom premalo pozorna. Poleg tega nas je zanimalo, kaj je po mnenju staršev 
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pomembno pri delu z njihovim otrokom in kaj je pomembno pri sodelovanju med starši in 

šolo.  

 

Najpomembnejša spoznanja prvega dela empirične raziskave 

 Po navedbah staršev so najpogostejši razlogi za začetek postopka usmerjanja 

otrokove težave pri učenju osnovnih šolskih veščin in njegova slabša pozornost 

pri pouku. Kot najtežje in najbolj ovirajoče navajajo tudi otrokove težave na 

čustvenem, vedenjskem in socialnem področju. Tem sledijo senzorne težave in 

– v najmanjši meri – zdravstvene težave. 

 Pobudnik za postopek usmerjanja je najpogosteje otrokov razrednik, v manjši 

meri pa to vlogo opravita svetovalni delavec in specialni ali socialni pedagog. 

 Večina učencev s posebnimi potrebami meni, da lahko svoja močna področja 

izrazijo skozi različne oblike šolskega dela in da so na svojem močnem področju 

večkrat deležni pohvale. Podobno visok delež učencev meni, da učitelji niso 

posebej pozorni na njihova močna področja, čeprav jih poznajo. Starši v 

primerjavi s svojimi otroki v manjši meri navajajo, da so učitelji dovolj pozorni na 

otrokova močna področja, in podobno v manjši meri pravijo, da je otrok deležen 

pohvale na svojem močnem področju.  

 Večina učencev kot svoja močna področja opredeljuje šport in skrb za živali, tem 

pa sledijo osnovne šolske veščine, likovne dejavnosti, tehnična in vrtna opravila 

idr. Tudi starši pri opredelitvi otrokovih močnih področij poudarjajo športno, 

ustvarjalno in praktično področje, manj pa področja, povezana z osnovnimi 

šolskimi veščinami.    

 Učenci s posebnimi potrebami se v svojem razredu dobro počutijo, radi hodijo v 

šolo in ne občutijo strahu pred šolo, vendar s svojimi sošolkami in sošolci ne 

gojijo globljih prijateljskih vezi. 

 Za učence s posebnimi potrebami so najpomembnejši dejavniki v šoli učna 

uspešnost in socialni odnosi. 

 Učenci s posebnimi potrebami kot najpomembnejše cilje, ki jih želijo uresničiti v 

svojem življenju, izpostavijo učno uspešnost in pridobitev poklica. 
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 Učenci s posebnimi potrebami se učiteljem in drugim strokovnim delavcem šole 

zahvaljujejo za skrb, trud in pomoč. Hkrati pa manjši delež učencev s posebnimi 

potrebami izraža željo po večji socialni vključenosti, enakopravnosti in 

prepoznavanju njihovih močnih področij (želijo, da bi se sošolci več družili z 

njimi, da bi jih sprejeli kot »normalne« učence, da bi bili enakopravni pri ocenah 

in imeli enake možnosti idr.). 

 Starši so pri delu šole najbolj zadovoljni z odnosom učiteljev do njihovega 

otroka; s pomočjo, ki jo nudijo njihovemu otroku; in s sodelovanjem med starši in 

šolo. Prav tako se tudi nezadovoljstvo staršev nanaša na odnos učiteljev do 

njihovega otroka. Menijo, da so učitelji premalo pozorni na počutje otroka, na 

vrstniške odnose in na vlogo staršev, tj. na njihov glas in njihovo poznavanje 

lastnega otroka.  

 Starši želijo več podpore s strani šole, več sodelovanja s šolo, več sestankov z 

učitelji in strokovnimi delavci, sprotno obveščanje o težavah njihovega otroka, 

predavanja za otroke in starše ter skupine za starše. 

Rezultati prvega dela empirične raziskave pojasnijo vlogo staršev pred začetkom  

postopka usmerjanja, ko starši šele opažajo težave pri svojem otroku in se o možnosti 

usmerjanja posvetujejo s strokovnjaki. V največji meri se odločajo za postopek 

usmerjanja zaradi otrokovih težav pri učenju osnovnih šolskih veščin in slabše 

pozornosti pri pouku. Poleg omenjenih težav kot najtežje in najbolj ovirajoče navajajo 

tudi otrokove težave na čustvenem, vedenjskem in socialnem področju. V opredelitvi 

težav pri učenju osnovnih šolskih veščin in slabše pozornosti pri pouku se odgovori 

staršev skladajo z usmeritvami njihovih otrok (Tabela 10), saj je največji odstotek 

anketiranih učencev usmerjen v skupino učencev s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. Med usmerjenimi anketiranimi učenci so učenci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami zastopani v zelo majhnem deležu, pa vendar starši kot druge 

najbolj ovirajoče otrokove težave izpostavljajo prav čustvene in vedenjske težave. 

Sklepamo lahko, da se čustvene in vedenjske težave pri anketiranih učencih s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja pojavljajo kot sekundarne težave, zato ti 

učenci niso usmerjeni v skupino učencev s čustveno-vedenjskimi motnjami. Glede na 

navedbe anketiranih staršev predpostavljamo, da starši pri delu s svojim otrokom poleg 
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svetovanja glede učne pomoči potrebujejo tudi svetovanje glede obvladovanja otrokovih 

čustvenih in vedenjskih težav. Slednjega starši v šoli verjetno niso deležni, še posebej, 

če je učenec usmerjen v skupino učencev s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. V tem primeru učitelji in strokovni delavci načrtujejo program za premagovanje 

učenčevih učnih težav, ne pa tudi čustvenih in vedenjskih težav. Starši pa prav na tem 

področju potrebujejo veliko mero podpore ter pomoči. 

Prepoznavanje učenčevih močnih področij s strani učitelja je področje, ki mu v 

šolskem prostoru še naprej velja namenjati veliko pozornosti. Odgovori učencev o tem, 

ali učitelji poznajo njihova močna področja, v kolikšni meri so na njih pozorni in v kolikšni 

meri jih lahko učenci izrazijo skozi različne oblike šolskega dela, sicer razkrivajo, da so 

učitelji v veliki meri pozorni na njihova močna področja, vendar večji delež anketiranih 

staršev meni, da temu ni tako. V raziskavi Magajna, Pečjak (2008) učenci z učnimi 

težavami in njihovi starši zaznavajo pretežno osredotočenost učiteljev na probleme in 

težave, vrzeli v znanju in ocene, vendar presojajo, da je manj skupnega raziskovanja 

otrokovih virov moči in iskanja manj tipičnih poti do učenja, ki bi se opiralo na učenčeva 

močna področja, interese in učinkovite načine predelovanja informacij. Avtorici 

omenjene raziskave pravita, da učitelji morda bolje poznajo nekatera močna področja 

učencev, vendar starši tega nikoli ne izvejo, saj se o tem premalo pogovarjajo ali se 

sploh ne pogovarjajo. Po njunem mnenju strokovni delavci v svoji usmerjenosti na 

primanjkljaje in težave tudi ne proučujejo v zadostni meri virov moči, ki jih starši in 

učenci s težavami dobro poznajo. Starši in učitelji v pogovorih o otroku teh informacij 

verjetno ne izmenjujejo. Zato avtorici predlagata, da se v stalno strokovno 

izpopolnjevanje učiteljev vključijo tudi teme, ki zadevajo ocenjevanje močnih področij 

učencev. 

Učenci s posebnimi potrebami kažejo visoko stopnjo motiviranosti za doseganje 

dobrih učnih rezultatov in socialne vključenosti ter imajo do šole dober odnos (radi hodijo 

v šolo in ne doživljajo strahu pred šolo). Peček Čuk in Lesar (2010) v svoji raziskavi 

ugotavljata, da imajo učenci s posebnimi potrebami po mnenju učiteljev nižje 

izobrazbene ambicije v primerjavi z njihovimi vrstniki, prav tako pa jih učitelji ocenjujejo 

kot tiste, ki se manj prilagodijo delu v razredu, se v šoli slabše počutijo, so v razredu 

manj priljubljeni in manj sprejeti med sošolci v primerjavi z vrstniki. Morda tudi 
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izobrazbene ambicije in socialne spretnosti pri učencih s posebnimi potrebami, o katerih 

govorimo v naši raziskavi, niso ustrezno razvite, toda stopnja motivacije učencev s 

posebnimi potrebami za doseganje teh spretnosti je zelo visoka. To pomeni, da so se pri 

šolskem delu pripravljeni truditi, delati in vztrajati, imajo pa tudi jasno predstavo glede 

svojih življenjskih interesov in svoje poklicne poti.   

Zadovoljstvo s šolo je pri starših najbolj povezano z odnosom učiteljev do njihovega 

otroka, s pomočjo, ki jo učitelji in drugi strokovnjaki nudijo njihovemu otroku, in s 

sodelovanjem med starši in šolo. Nezadovoljstvo s šolo povezujejo z odnosom učiteljev 

do otroka (učitelji so po mnenju nekaterih staršev premalo pozorni na počutje njihovega 

otroka in na vrstniške odnose) ter z vlogo staršev (udeleženost staršev in zaupanje 

staršem, da so oni tisti, ki zares dobro poznajo svojega otroka). Starši torej poudarjajo 

pomen medsebojnega sodelovanja, spoštljivega odnosa in participacije. Kobolt in Rapuš 

Pavel (2006) menita, da sodelovalni odnos omogoča spoštovanje pravic posameznikov 

do izražanja njihovih mnenj, omogoča dogovarjanje, aktiviranje in motivacijo 

posameznikov ter s tem prispeva k večji soodgovornosti za razreševanje problemskih 

situacij in razvoj samodiscipline. Učitelji lahko s svojim odnosom do učencev in staršev 

veliko prispevajo k dobri šolski klimi. Charles (1996, v Pšunder, 2004) navaja nekatere 

spretnosti, ki naj bi jih učitelj uporabljal pri vsakdanjem delu v zvezi z odnosom do 

učencev in staršev. Te spretnosti so: prijaznost, pozitivna drža, sposobnost poslušanja, 

sposobnost dajanja iskrenih komplimentov, redno namenjanje pozornosti učencem, 

pripravljenost za nudenje pomoči, izražanje pozitivnih pričakovanj, predstavljanje 

modela z dobrimi navadami. 

Rezultati, zajeti v drugem delu empirične raziskave te doktorske disertacije, se 

nanašajo na raziskovalna vprašanja, ki zajemajo tri področja (Graf 6). 
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Graf 6: Grafični prikaz raziskovalnih vprašanj  

 
 
 

 
 

 

 
A. Najpomembnejša spoznanja raziskave na področju ocen in mnenj učencev ter 

staršev o postopku usmerjanja 

 Po opravljenih pregledih se strokovnjaki, ki delujejo v komisijah za usmerjanje, o 

svojih ugotovitvah pogosteje pogovarjajo s starši učencev s posebnimi 

potrebami in redkeje z učenci samimi.  

 Tako učenci kot starši imajo pogosto možnost sodelovanja pri oceni 

svojih/otrokovih zmogljivosti in težav, vendar imajo starši to možnost v večji meri 

kot učenci, pri čemer je razlika statistično pomembna.  

 Pri izdelavi strokovnega mnenja strokovnjaki v komisiji za usmerjanje večinoma 

upoštevajo želje staršev in učencev, kot na primer željo po dodatni strokovni 

pomoči ter željo po prilagoditvah pri pouku. 
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 Večina staršev meni, da je opredelitev skupine, v katero je usmerjen njihov 

otrok, ustrezna. 

Rezultati raziskave, ki se nanašajo na ocene in mnenja učencev in staršev o 

postopku usmerjanja, kažejo, da so učenci in starši v veliki meri vključeni v te postopke, 

kar je zelo spodbuden rezultat, ki priča, da se je zavest o pomenu medsebojnega 

sodelovanja med strokovnjaki, učenci in starši povečala. Vendar pa to ni redna praksa s 

strani vseh komisij za usmerjanje, kar pomeni, da učenci in starši še vedno niso povsem 

enakovredni partnerji v timu. Poleg tega so učenci v manjši meri kot njihovi starši 

vključeni v oceno svojih zmogljivosti in težav, podobno pa se člani komisije za 

usmerjanje o svojih ugotovitvah v večji meri pogovarjajo s starši učencev s posebnimi 

potrebami in v manjši meri z učenci samimi. Strokovnjaki v komisijah za usmerjanje torej 

več časa posvetijo komunikaciji s starši in manj komunikaciji z učenci, iz česar lahko 

sklepamo, da starše ocenjujejo kot bolj kompetentne za razumevanje njihovih 

ugotovitev, ocen ter mnenj. Tuje raziskave, ki so analizirale vključenost učencev v 

postopke diagnosticiranja in usmerjanja (Lynas, 1986; Armstrong, 1995; Lewis, 1995; 

Cooper, 1996a), kažejo na veliko mero neupoštevanja pogledov in mnenj učencev, 

medtem ko naša raziskava daje bolj spodbudne rezultate. Model, po katerem delujejo 

komisije za usmerjanje pod okriljem Zavoda RS za šolstvo, je še vedno medicinski, a 

vendarle odpira vrata bolj vključujočemu pogledu na otroke s posebnimi potrebami ter 

njihove starše. Dejstvo pa je, da vključevanje otrok s posebnimi potrebami ter njihovih 

staršev v postopek usmerjanja ne bi smelo biti privilegij, ki ga omogočajo posamezne 

komisije za usmerjanje ali celo posamezni strokovnjaki v komisijah za usmerjanje, 

temveč bi to morala biti vsakdanja praksa teh komisij. V nasprotnem primeru gre za 

protislovje v delovanju strokovnjakov v komisijah za usmerjanje, ki v svojih strokovnih 

utemeljitvah in mnenjih sicer veliko prispevajo k inkluziji otrok s posebnimi potrebami, v 

postopkih usmerjanja pa ne delujejo inkluzivno. Najbrž je razlog za to tudi večja 

zbirokratiziranost postopkov pomoči, v katerih prejemnik pomoči ni v središču 

pozornosti, temveč osrednje mesto v postopku usmerjanja zavzemajo pisna poročila in 

formalni protokoli vodenja postopka.   

V slovenskem prostoru je bilo že veliko narejenega na področju upoštevanja 

otrokovega glasu v procesu učenja in pomoči otrokom (Čačinovič Vogrinčič, Bregar 
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Golobič, Šugman Bohinc, Akerman, Kustec, Kvaternik, Kodele, 2013, v Kodele, Mešl, 

2013), a v praksi to še vedno ni nekaj povsem spontanega in običajnega. Kaj nas torej 

ovira pri tem, da bi upoštevali glas otrok pri pomembnih odločitvah, ki se tičejo prav njih 

samih? Čačinovič Vogrinčič (2014) trdi, da smo skoraj vse, kar o otrocih vemo, raziskali 

odrasli sami, brez sodelovanja otrok. Koncepti in raziskave razvojne psihologije, 

psihologije osebnosti, klinične psihologije, pedagogike, sociologije in vseh njihovih 

disciplin so po mnenju avtorice nastajali brez glasu otrok, celo brez spoštovanja otrok in 

otroštva. Ustanove, namenjene otrokom, so postavljene po meri odraslih ali v najboljšem 

primeru v skladu z dojemanjem odraslih, kaj naj bi bilo po meri otroka. Tudi Loreman 

(2009, v Čačinovič Vogrinčič, 2014) navaja, da smo veliko večino strokovnega znanja o 

otrocih zbrali odrasli brez udeleženosti otrok, brez njihovega glasu. Sklenemo lahko, da 

upoštevanje otrokovega glasu zahteva preobrat v načinu mišljenja učiteljev in drugih 

strokovnjakov na področju šolstva, v katerem učitelji in strokovnjaki niso več edini 

posestniki resnice, temveč jo ustvarjajo skupaj z učenci. Ta preobrat je del spremembe 

paradigme, katere temeljni koncept je etika udeleženosti, in kot vsaka sprememba tudi 

ta zahteva določen proces in določen čas. Zahteva tudi zavzetost strokovnjakov za 

upoštevanje otrokovega glasu ter aktivno sodelovanje med vsemi udeleženimi v 

šolskem prostoru. V kolikor se strokovnjaki medsebojno podpirajo in spoštujejo, 

ustvarjajo klimo, v kateri bodo lahko podpirali in spoštovali tudi otroka ter njegov glas.  

 

B. Najpomembnejša spoznanja raziskave na področju ocen učencev ter staršev o 

učni in dodatni strokovni pomoči ter njeni učinkovitosti 

 Učenci s posebnimi potrebami kot najbolj uspešni obliki pomoči ocenjujejo 

individualno pomoč učitelja izven razreda in pomoč staršev. Tem sledi pomoč 

brata ali sestre, pomoč prijateljev, individualna pomoč specialnega ali 

socialnega pedagoga ter pomoč šolskega pedagoga ali psihologa. Starši kot 

najbolj učinkovite oblike pomoči ocenjujejo individualno pomoč specialnega ali 

socialnega pedagoga, pomoč staršev in individualno pomoč učitelja izven 

razreda. Tem sledi pomoč specialnega ali socialnega pedagoga v razredu, 

pomoč šolskega pedagoga ali psihologa, pomoč brata ali sestre idr.  
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 Učenci s posebnimi potrebami so v času nudenja učne in dodatne strokovne 

pomoči večinoma izločeni iz razredne sredine, saj pomoč poteka v individualni 

obliki izven razreda. 

 Več kot polovici anketiranih učencev je všeč, da z izvajalcem učne ali dodatne 

strokovne pomoči delajo individualno, izven razreda, medtem ko je ostali delež 

učencev nezadovoljen, ko zapustijo razred, saj bi raje ostali s sošolci pri pouku, 

in se počutijo neprijetno, ko zapustijo razred, ker jih vsi opazijo. Tudi med starši 

jih nekoliko več kot polovica vzorca meni, da njihov otrok zelo rad obiskuje ure 

učne in dodatne strokovne pomoči. Starši kot pomembne dimenzije otrokovega 

zadovoljstva s pomočjo poudarjajo dober odnos med strokovnjakom in otrokom, 

strokovnost izvajalca dodatne strokovne pomoči (ustrezna razlaga učne snovi) 

ter otrokovo lastno motivacijo. 

 Negativna stran učne in dodatne strokovne pomoči je po mnenju staršev 

izostanek od redne ure pouka, občutek izločenosti iz razreda, občutek 

zapostavljenosti, neustrezen odnos nekaterih izvajalcev učne ali dodatne 

strokovne pomoči idr. 

 Učinkovitost učne ali dodatne strokovne pomoči je po mnenju večine učencev in 

staršev v dodatni razlagi učne snovi na učencem razumljiv način. Nadalje je po 

njihovem mnenju pomoč učinkovita tudi zato, ker se naučijo, kako se učiti; ker 

pišejo teste v ločeni učilnici in izvajajo vaje za izboljšanje veščin branja, pisanja 

in računanja; ker jim izvajalci učne in dodatne strokovne pomoči glasno 

preberejo naloge pri testu. Podobno učinkovito je izvajanje različnih 

sprostitvenih tehnik, učenje kontroliranja jeze idr. 

 Statistično pomembna večina učencev je vključena v načrtovanje učne pomoči 

in prilagoditev pri pouku, vendar to še vedno ni običajna praksa pri vseh 

učencih. Tisti, ki so vključeni v načrtovanje pomoči, so najpogosteje deležni 

individualnih oblik dogovarjanja, redko pa so ali nikoli niso del strokovnega tima, 

v katerem bi skupaj s strokovnjaki in starši načrtovali ustrezno učno pomoč. 

 Starši so večinoma aktivno vključeni v načrtovanje individualiziranih programov, 

vendar pa je mnogo tudi takšnih staršev, ki so zgolj pasivni udeleženci 
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strokovne skupine ali bolj formalni člani skupine, od katerih se pričakuje, da 

podpišejo predhodno že oblikovan individualiziran program.  

 Nekoliko več od polovice anketiranih učencev ni vabljenih na sestanek z učitelji 

in starši, na katerem bi skupaj z njimi evalvirali učno in dodatno strokovno 

pomoč, in nekoliko manj od polovice učencev je vabljenih na evalvacijski 

sestanek. 

 Starši se glede otrokovih težav v največji meri posvetujejo z razrednikom in 

specialnim ali socialnim pedagogom, ki otroku nudi dodatno strokovno pomoč. 

Manj staršev se posvetuje z učiteljem predmeta, pri katerem ima otrok težave, in 

presenetljivo majhen delež staršev nasvet poišče pri šolski svetovalni službi. 

 Po mnenju učencev ter njihovih staršev bi učenci lažje in bolje reševali svoje 

težave, če bi imeli več razumevanja in podpore učiteljev ter več konkretnih 

navodil učiteljev. Učenci želijo tudi več razumevanja in podpore sošolcev; 

nekoga, ki bi skupaj z njimi oblikoval načrt, kako rešiti problem; več prilagoditev 

pri pouku; več pozornosti in naklonjenosti učiteljev; prostor za sprostitev; 

vključenost v skupino otrok s podobnimi težavami idr.  

Rezultati raziskave, ki se nanašajo na ocene učencev ter staršev o učni in dodatni 

strokovni pomoči ter njeni učinkovitosti, kažejo, da v šoli na različne načine pomagajo 

učencem s posebnimi potrebam. Tako starši kot učenci vidijo mnogo prednosti v oblikah 

pomoči, ki jih izvajajo učitelji in drugi strokovnjaki v šolah. Vsekakor pa rezultati odpirajo 

tudi razmišljanja o možnostih večjega, bolj učinkovitega sodelovanja med učitelji, starši 

in učenci z namenom nudenja pomoči tam, kjer je potrebna, ter na način, ki je za učence 

sprejemljiv, nestigmatizirajoč ter hkrati učinkovit. Zagotovo je treba slišati perspektivo 

učencev in staršev glede njihove vloge v celotnem procesu šolanja, od diagnosticiranja 

do načrtovanja, izvajanja in evalviranja učne ter dodatne strokovne pomoči, saj le na ta 

način lahko spreminjamo neučinkovite metode dela in vztrajamo pri tistih, ki se izkažejo 

za smiselne in učinkovite. V raziskavi, ki jo je opravila Šteh (2008), lahko vidimo, v čem 

je pravzaprav problem sodelovanja med učitelji in starši. Avtorica namreč ugotavlja, da 

učitelji in starši dvomijo v kompetentnost drug drugega. Le polovica staršev (49,8%) 

meni, da so učitelji strokovnjaki za izobraževanje in vzgajanje, in velika večina učiteljev 

(72,5%) se le delno strinja s trditvijo, »da starši znajo biti starši«. To po mnenju avtorice 
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raziskave vsekakor ni dobra podlaga za vzpostavljanje partnerskega odnosa in 

kakovostnega medsebojnega sodelovanja enih in drugih. V raziskavi Čačinovič 

Vogrinčič, Bregar Golobič (2008) z vzorcem 277 staršev učencev z učnimi težavami so 

starši prav tako izrazili željo po tesnejšem sodelovanju in boljših odnosih z učitelji. V 

svojih predlogih so izpostavili potrebo po več konkretnih navodilih za pomoč otroku, več 

razpoložljivih učiteljih za pogovor in izmenjavo informacij o virih pomoči za otroka ter več 

izobraževalnih aktivnostih za starše (predavanja, delavnice, skupine staršev otrok z 

učnimi težavami), ki bi jim pomagale bolje spoznati naravo otrokovih težav in s katerimi 

bi dobili konkretne nasvete za pomoč otrokom pri učenju doma. Stančič in Matejčič 

(2014) v raziskavi o individualiziranih izobraževalnih programih z vidika staršev 

ugotavljata, da starši pri oblikovanju individualiziranih programov pričakujejo večjo lastno 

vključenost, torej več komunikacije, več možnosti vplivanja na oblikovanje 

individualiziranega programa in s tem na načrtovanje različnih oblik pomoči otroku.  

Raziskave o starševskem doprinosu k razvoju sodelovanja in komunikacije med starši in 

šolo vse bolj poudarjajo vlogo prakse, ki je usmerjena na družino (Allen, Petr, 1996, v 

Stančič, Matejčič, 2014). Na družino usmerjen pristop poudarja nekaj pomembnih 

dejavnikov za razvoj odnosa med starši in šolo. Ti dejavniki temeljijo na novih vlogah 

staršev, bogatijo šolske strokovnjake z znanji, ki so potrebna za delo s starši, ter 

razvijajo veščine dobre komunikacije.   

V kolikor izključujemo otroke in starše iz pogovorov, šolskih timov ali razširjenih timov, 

s tem tudi spregledamo njihove vire moči, ki pa so vendarle ključnega pomena za 

otrokov nadaljnji razvoj. Magajna in Pečjak (2008) navajata, da poznavanje otrokovih 

močnih področij omogoča razvoj pomembnih kompenzacijskih strategij. Izbira načinov 

poučevanja in učenja, ki se opirajo na učinkovite načine predelovanja informacij, pa 

omogoči hitrejše napredovanje, povečanje samoučinkovitosti ter aktiviranje pomembnih 

varovalnih dejavnikov, ki lahko prekinejo začaran krog neuspeha in spodbudijo, da bo 

nadaljnji razvoj potekal v bolj ugodni smeri. Poleg poznavanja močnih področij otrok s 

posebnimi potrebami je za strokovnjake velikega pomena tudi poznavanje virov moči 

staršev otrok s posebnimi potrebami, saj lahko le na ta način spoznajo njihov svet in 

ugotovijo, na katerih področjih bodo lahko otroku sami povsem učinkovito pomagali in 

katera so njihova šibka področja, na katerih bodo potrebovali večjo pomoč ter podporo 
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učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole. Podobno lahko šolski strokovni delavci s 

pomočjo informacij, ki jih pridobijo od staršev, načrtujejo različne oblike izobraževanj, 

delavnic in skupin za starše in otroke. Grotberg (2005, v Kobolt, Pelc Zupančič, 2010) 

navaja, da so starši tisti, ki so najpomembnejši pri razvijanju in spodbujanju psihične 

odpornosti, saj svojega otroka krepijo z besedami in dejanji, ga opogumljajo za 

odgovorno vedenje, samostojnost, neodvisnost, empatičnost in ga učijo primerne 

komunikacije ter reševanja konfliktov. 

 

C. Najpomembnejša spoznanja raziskave na področju socialne vključenosti 

učencev s posebnimi potrebami v razredno sredino in šolo 

 Statistično pomembna večina učencev s posebnimi potrebami se v razredu med 

sošolci počuti zelo dobro, nekoliko manjši delež srednje dobro, zelo majhen 

delež učencev pa se ne počuti dobro. 

 Sošolci imajo do učencev s posebnimi potrebami večinoma prijateljski odnos, jih 

spodbujajo in podpirajo ter se veselijo njihovega napredovanja in uspehov. 

 Učenci s posebnimi potrebami se v razredu večinoma doživljajo kot tiste, ki radi 

pomagajo drugim in jim drugi lahko zaupajo, imajo tudi veliko prijateljev, so zelo 

družabni ter priljubljeni in pogosto v središču pozornosti. Hkrati pa sošolcem in 

sošolkam redko povedo svoje mnenje in jim redko zaupajo svoje težave, kar 

kaže, da dobro počutje in doživljanje  sprejetosti v razredu vedno ne pomeni tudi 

navezovanja pristnih odnosov in prijateljstev z vrstniki. 

 Po mnenju večjega dela staršev so strokovni delavci večinoma dovolj pozorni na 

počutje njihovega otroka v razredu in v šoli, medtem ko učenci menijo drugače. 

Po njihovem mnenju učitelji redko ali nikoli ne opazijo, da so žrtve nasilja, da so 

osamljeni, da so se umaknili vase, da jih je strah, da so v stiski, da so imeli v 

odmoru konflikt ali da so žalostni. Pogosteje pa opazijo, da so dvignili roko ter 

pomagali sošolcu. 

 Razlike v socialni vključenosti glede na različne skupine učencev s posebnimi 

potrebami se kažejo v naslednjih spremenljivkah: »sošolci me spodbujajo in 

podpirajo«, »sošolci se veselijo mojega napredovanja in uspehov«, »sošolci me 

ustrahujejo in pretepajo«, »sošolci se me bojijo«, »v razredu sem osamljen«. V 
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socialno sredino so najbolje vključeni učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja, saj jih sošolci v največji meri podpirajo ter se veselijo njihovih 

napredkov in uspehov. V najmanjši meri pa lahko govorimo o socialni 

vključenosti pri dolgotrajno bolnih učencih, učencih z govorno-jezikovnimi 

motnjami ter učencih z mejnimi sposobnostmi, saj jih sošolci v manjši meri 

podpirajo ter se tudi v manjši meri veselijo njihovega napredovanja.  

 Za opredelitev socialne vključenosti pri učencih s posebnimi potrebami je 

pomembna tudi spremenljivka »osamljenost«. Rezultati kažejo, da se v največji 

meri doživljajo osamljene učenci s senzornimi in gibalnimi težavami ter učenci z 

več motnjami in čustveno-vedenjskimi motnjami. V precej manjši meri 

osamljenost doživljajo dolgotrajno bolni učenci, učenci z govorno-jezikovnimi 

motnjami ter mejnimi sposobnostmi, medtem ko se najmanj osamljeni počutijo 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Slabša socialna 

vključenost je torej značilna tudi za učence s senzornimi in gibalnimi težavami 

ter učence z več motnjami in čustveno-vedenjskimi motnjami.  

 Nasilje s strani vrstnikov, ki ga opredeljuje spremenljivka »sošolci me 

ustrahujejo in pretepajo«, doživljajo učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, gibalno ovirani učenci, učenci z več motnjami in učenci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja. 

 Spremenljivka »sošolci se me bojijo« lahko kaže na nasilno vedenje učencev s 

posebnimi potrebami do vrstnikov, lahko pa predstavlja obliko zavračanja s 

strani vrstnikov. Skupina učencev s senzornimi in gibalnimi težavami v največji 

meri ocenjuje, da se jih sošolci bojijo, tem pa sledi skupina učencev z več 

motnjami in s čustveno-vedenjskimi motnjami. 

 Vrstniki učencev s posebnimi potrebami v okviru fokusne skupine navajajo, da je 

počutje učencev s posebnimi potrebami zelo odvisno od razredne klime ter 

vrstniških odnosov v razredu. Razlog, da z nekaterimi sošolci s posebnimi 

potrebami ne najdejo kontakta, niso »posebne potrebe«, temveč osebnostne 

lastnosti, komunikacijske ovire zaradi drugojezičnosti ali združevanje učencev s 

posebnimi potrebami v homogene skupine učencev s sorodnimi težavami. Po 

njihovem mnenju se sošolci s posebnimi potrebami od svojih vrstnikov še bolj 
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oddaljijo, ko odhajajo k individualnim uram dodatne strokovne pomoči med 

poukom. Takrat so izločeni iz razredne sredine, poleg tega pa jim izostanek od 

redne ure prinaša še dodatne obremenitve (npr. prepisovanje manjkajoče šolske 

snovi). 

Težave na socialnem področju so pogosto povezane z učnimi težavami (Wong, 1991; 

Kavale, Forness, 1996, v Prah, 2011; Magajna idr., 2010). Različne študije dokazujejo, 

da so otroci s posebnimi potrebami pogosto manj sprejeti in bolj zavračani s strani 

vrstnikov (Roberts, Zubrick, 1992; Nubozoka, Smith, 1993, v Schmidt, 2006), da so v 

večji meri kot njihovi vrstniki osamljeni (Tur-Kaspa, Margalit, Most,1999, v Prah, 2011), 

bolj tesnobni in zadržani v socialnih stikih (Prah, 2011) in bolj izpostavljeni zbadanju in 

nasilju (Thompson idr., 1994, v Schmidt, 2006), zato priporočajo kontrolo vrstniških 

odnosov v inkluzivnih razredih. V projektu vključevanja treh učencev z motnjo sluha v 

osnovno šolo (Schmidt, 2006) se je izkazalo, da so za uspešno socialno vključevanje 

teh učencev pomembni stalna skrb za komunikacijo in medsebojno pomoč ter 

sistematično izvajanje socialnih in integrativnih iger v razredu. O tem govorijo tudi 

vrstniki učencev s posebnimi potrebami v naši raziskavi, ki menijo, da sta za počutje 

učencev s posebnimi potrebami v razredu zelo pomembna dobra razredna klima ter 

ustrezni vrstniški odnosi. Do tega le v redkih razredih pride samo po sebi; v razrede 

treba je vnašati veliko mero pogovorov, različnih oblik vrstniške pomoči, sodelovalnega 

učenja, skupinskih dejavnosti, socialnih iger in treningov socialnih veščin ter aktivnosti, 

ki vplivajo na izboljšanje asertivnosti. Te dejavnosti so pomembne tudi v smislu 

spodbujanja nenasilnega vedenja, saj kar nekaj skupin učencev s posebnimi potrebami 

v naši raziskavi govori o tem, da doživlja nasilje s strani vrstnikov. Ustrahovanja in 

pretepanja so deležni učenci s čustveno-vedenjskimi motnjami, gibalno ovirani učenci, 

učenci z več motnjami ter učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V 

raziskavi, ki jo je opravila Brenčič (2012) in govori o vedenjskih značilnostih učencev s 

posebnimi potrebami v osnovni šoli, so se učenci s čustveno-vedenjskimi motnjami ter 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja pokazali kot manj konstruktivni na 

več vedenjskih področjih, kar po našem mnenju lahko vpliva na večjo prisotnost 

neustreznih odzivov v vrstniških odnosih ter večjo izpostavljenost vrstniškemu nasilju. V 

naši raziskavi se skupina učencev s čustveno-vedenjskimi motnjami kaže kot skupina, ki 
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doživlja nasilje, in hkrati kot skupina, ki je nasilna do drugih oz. se je sošolci bojijo. 

Dulčić in Kondić (2002) ugotavljata, da učenci s telesnimi poškodbami, ovirami ali 

motnjami nimajo slabšega sociometričnega položaja od ostalih učencev v razredu, in 

menita, da vidna telesna poškodba, ovira ali motnja ni temelj, na katerem bi vrstniki 

gradili odnos. V naši raziskavi se kaže, da so gibalno ovirani učenci med tistimi učenci, 

ki doživljajo nasilje s strani vrstnikov, in tudi med tistimi, ki doživljajo manjšo mero 

podpore s strani vrstnikov in se v razredu počutijo osamljene. Osamljene se počutijo tudi 

učenci s senzornimi težavami, učenci z več motnjami ter učenci s čustveno-vedenjskimi 

motnjami. Učenci s senzornimi težavami imajo predvidoma manj socialnih izkušenj. 

Rezultati študije, ki jo je opravila Žolgar (1997), so tudi pokazali, da učenci z motnjami 

vida dosegajo na lestvicah socialne zrelosti nižje rezultate v primerjavi z videčimi 

vrstniki. Med učenci s posebnimi potrebami, ki ne doživljajo podpore s strani vrstnikov ali 

jo doživljajo zgolj v manjši meri, so se v naši raziskavi pokazali tudi dolgotrajno bolni 

učenci, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, učenci z mejnimi sposobnostmi ter gluhi 

in naglušni učenci. Sklepamo, da so učenci z govorno-jezikovnimi motnjami ter gluhi in 

naglušni učenci tisti, ki se redkeje besedno izpostavljajo in so bolj tihi, saj govorno niso 

tako spretni kot njihovi vrstniki. Zaradi tega navezujejo manj stikov z vrstniki in jih vrstniki 

tudi v manjši meri spodbujajo in podpirajo. Tovrstne sklepe lahko podpremo z nekaterimi 

tujimi raziskavami (Muter, Likierman, 2010; Rinaldi, 1996), ki ugotavljajo, da imajo 

učenci z govorno-jezikovnimi motnjami težave na področjih sklepanja prijateljstev in 

uporabe jezika v socialnih kontekstih (težave v medsebojni komunikaciji, težave v 

razumevanju in uporabi neverbalne komunikacije za izražanje in interpretiranje čustev, 

izogibanje socialnim komunikacijskim situacijam idr.). Podobno govorijo raziskave v 

zvezi z učenci z motnjo sluha, pri katerih naj bi šlo po mnenju avtorjev Greenberg in 

Kusche (1998, v Schmidt, Čagran, 2006) za omejen besednjak pri izražanju čustev, 

poleg tega pa tudi za večjo stopnjo impulzivnosti in slabšo emocionalno kontrolo. Slabšo 

socialno vključenost učencev z mejnimi sposobnostmi pripisujemo širšemu spektru 

težav, ki jih imajo tako na kognitivnem kot na socialnem in emocionalnem področju, saj 

morajo za zadovoljiv učni uspeh, ki jim omogoča napredovanje v višji razred, vložiti 

veliko svojega truda in časa, hkrati pa so zelo odvisni od pomoči učiteljev, staršev, 

strokovnih delavcev šole in drugih. Kot osamljeni učenci in tisti, ki niso deležni podpore 
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vrstnikov, se kažejo tudi učenci z več motnjami. Pri njih gre za preplet mnogih težav, ovir 

ali motenj, zaradi katerih ti učenci predstavljajo precej ranljivo skupino usmerjenih 

učencev, ki prav zaradi tega potrebujejo redno spremljanje, prepoznavanje močnih 

področij in ustrezne oblike pomoči, ki niso naravnane zgolj na akademska znanja in 

šolske veščine, temveč tudi na emocionalni razvoj in razvoj socialnih veščin. Magajna in 

Pečjak (2010) menita, da lahko na izboljšanje socialne vključenosti vplivajo tudi šolski 

svetovalni delavci, ki lahko načrtujejo takšne dejavnosti v razredu, ki povečujejo socialno 

kompetentnost in povezujejo učence v oddelčni skupnosti. Te dejavnosti lahko 

načrtujejo in izvajajo skupaj z razrednikom ali samostojno, kot trening socialnih veščin 

(Berner, Fee, Turner, 2001; Fox, Boulton, 2003; Maag, 2005, v Magajna, Pečjak, 2010).  

Rezultati naše raziskave kažejo, da inkluzija v slovenskem prostoru potrebuje še 

nadaljnjo pozornost v smislu razvoja inkluzivne kulture v šolah ter mreženja 

strokovnjakov, učiteljev, staršev in učencev z namenom skupnega iskanja učinkovitih 

pristopov in modelov pomoči učencem s posebnimi potrebami in hkrati vsem učencem. 

Ko govorimo o mreženju vseh udeležencev v procesu inkluzije, mislimo na kontinuirano 

timsko delo. Porter (1991, v Schmidt, Čagran, 2006) ugotavlja, da so najbolj uspešne 

tiste inkluzivne šole, ki sistematično vključujejo v svoje delo t. i. »šolske suportivne time« 

za podporo učiteljem in učencem. V slovenskem šolskem okolju je v letih od 2009 do 

2011 potekal projekt inkluzivnih timov, ki so uspešno delovali, vendar po končanem 

projektu niso postali del širše šolske prakse (niso se uveljavili tudi na tistih šolah, ki niso 

bile vključene v projekt). Če ta projekt na področju vzgojno-izobraževalnega dela 

razumemo kot vsebinsko opredeljen koncept dela, ki je nastal na podlagi potreb prakse 

ter ima jasen namen in cilj, potem je logično, da želimo z njim nekaj ugotoviti, preizkusiti 

nove načine dela, izboljšati obstoječo prakso, ter v primeru, da smo ugotovili pozitivne 

učinke določenega modela ali načina dela, te učinke vnesti v redno vzgojno-

izobraževalno delo. A v praksi to pogosto ne deluje na ta način, saj se dobri modeli 

projektnega dela redko zares implementirajo v redno šolsko prakso. Poleg rednega 

timskega dela učiteljev, strokovnih delavcev in učencev je v šolske time nujno vključiti 

tudi starše. V mnogih raziskavah in projektih (Schmidt, 2006; Kalin, Resman, Šteh, 

Mrvar, Govekar-Okoliš, Mažgon, 2009; Grebenc, Kvaternik, Kodele, Rihter, 2010) so 

starši tisti, ki izražajo veliko pripravljenost na sodelovanje s šolo. Potemtakem ni 
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nobenega dvoma, da je treba starše v še večji meri vključiti v aktivnosti razreda in šole, 

saj to, kot menita Henderson in Berla (1994), prinaša številne pozitivne posledice za 

otroke, starše, učitelje in šolo. Ustrezna vključenost staršev vpliva na boljše učne 

dosežke otroka (Christenson, Sheridan, 2001; Intihat, Kepec, 2002; Pomerantz, 2007;  

Digman, Soan, 2008; Magajna idr., 2008b), hkrati pa tudi na njegovo duševno zdravje, 

ter pozitivno vpliva na otrokov čustveni in socialni razvoj (Pomerantz, 2007). Poleg tega 

se močno povečajo odgovornost in motivacija za učenje ter samodisciplina in 

samozaupanje (Henderson, Berla, 1994; Gonzalez-DeHass idr., 2005). Starši, ki so v 

večji meri vključeni v sodelovanje s šolo, postajajo občutljivejši za otrokove socialne, 

čustvene in intelektualne potrebe; bolj zaupajo v svojo starševsko vlogo (Henderson, 

Berla, 1994) in bolj zaupajo tudi strokovnemu osebju šole (Schmidt, 2006), medtem ko 

se prednosti za učitelje kažejo v večjem spoštovanju profesionalnega dela drugih 

učiteljev in ravnatelja, boljših odnosih s starši in z vodstvom šole ter v večjem poklicnem 

zadovoljstvu (Henderson, Berla, 1994).  
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8  DOŽIVLJANJE TERENA IN METODOLOŠKI RAZMISLEK O IZVEDENI 

RAZISKAVI 

 

 

Anketni vprašalnik za učence je bil zelo obsežen in zdi se, da so nekatera 

vprašanja vsebovala preveč postavk. Večina učencev je namreč potrebovala za 

reševanje ankete več kot eno šolsko uro, nekateri pa so očitno težko ohranjali pozornost 

do konca anketnega vprašalnika. Dogajalo se je, da tisti učenci, ki so bili bolj hitri, 

dinamični in so imeli težave s pozornostjo, niso prebrali vseh vprašanj v celoti, saj so 

včasih odgovarjali na vprašanja zelo na hitro, brez temeljitega premisleka. Kadar sem to 

opazila, sem stopila k njim in preverila, če so res v celoti prebrali vprašanje, zagotovo pa 

nisem opazila vseh tovrstnih primerov reševanja. Problem je bil tudi v tem, da je bil 

anketni vprašalnik zelo dolg in zahteven, med anketiranimi učenci pa je bilo kar nekaj 

takšnih, ki so imeli specifične učne težave pri branju in pisanju (disleksijo) ter so 

potrebovali precej časa, da so se prebili skozi vsa vprašanja. Pogosto so morali 

vprašanja večkrat prebrati, da so jih razumeli. Po drugi strani pa menim, da je imel 

anketni vprašalnik tudi precej prednosti. Na vprašanja, ki so spraševala predvsem o 

počutju učencev v razredu, njihovih odnosih z vrstniki in njihovem doživljanju ter 

reagiranju v manj ugodnih ali neprijetnih situacijah, so učenci najbrž lažje odgovarjati s 

pomočjo anketnega vprašalnika, ker na ta način niso bili osebno izpostavljeni pred 

drugimi. Glede na opisane izkušnje in pomisleke menim, da bi bilo v prihodnje smiselno 

v podobno raziskavo vključiti oboje, tako anketni vprašalnik kot več fokusnih skupin z 

učenci s posebnimi potrebami. Enako smiselno bi bilo skrajšati anketni vprašalnik in 

ohraniti tista vprašanja, ki so se v raziskavi pokazala kot referenčna in vsebinsko 

bogata. 

Omeniti je treba, da so bila anketna vprašanja za nekatere starše prezahtevna, 

saj so svetovalnim delavcem sporočili, da ankete ne znajo rešiti. Nekateri so to napisali 

na začetek ankete, ki so jo povsem neizpolnjeno vrnili v kuverti, nekaj staršev pa je 

prosilo za pomoč pri izpolnjevanju ankete šolske svetovalne delavke.  
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Veliko pomoči pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika so potrebovali tudi 

učenci s posebnimi potrebami. Posamezne besede so jim bile nerazumljive in jih je 

bilo treba pojasniti; pogosto niso razumeli nekaterih vprašanj, ki so se nanašala na 

postopek usmerjanja, ali pa niso bili prepričani, če prav razumejo in so to želeli preveriti. 

Največ težav so imeli pri 2. vprašanju, ki sprašuje po njihovih ocenah pri posameznih 

predmetih. Pri tem vprašanju so se dalj časa zadržali, dalj časa razmišljali, ne da bi 

karkoli zapisali. Njihovi komentarji so bili, da se ne morejo spomniti svojih ocen. Nekateri 

so se jih spomnili, a so rekli, da jih ne želijo napisati, nekateri so jih zapisali in kmalu 

potem tudi izbrisali. Vprašanje jih je nedvomno spravljalo v stisko, z zapisom ocen se 

niso želeli izpostavljati. Lahko bi sklepali, da niso bili ravno zadovoljni s svojimi ocenami, 

če so jih s takšno težavo zapisovali ali se njihovemu zapisu celo izognili. Podatki o 

ocenah so bili zelo pomanjkljivo napisani ali v celoti neizpolnjeni in jih zato ni bilo 

mogoče vključiti v statistični analizo. Odnos učencev do tega vprašanja je bil torej 

izrazito negativen, kar nas usmeri v razmišljanje o učni samopodobi učencev s 

posebnimi potrebami ter njihovem zadovoljstvu ali nezadovoljstvu z lastnim učnim 

uspehom. 

V času anketiranja na šolah v različnih regijah so se pokazale velike razlike v 

funkcioniranju učencev, ki bi jih lahko opredelili kot razlike med posameznimi 

šolami ali celo regijami. V redkih šolah (v eni od dveh šol iz notranjske regije, v eni od 

dveh šol iz štajerske regije, v eni od dveh šol iz jugovzhodne Slovenije in v šoli iz 

primorske regije) so bili učenci s posebnimi potrebami zelo komunikativni, odprti in 

sproščeni ter so brez kakršnihkoli zadržkov vprašali, če česa niso razumeli. Na večini šol 

pa se je kazala izjemna zadržanost in plašnost učencev s posebnimi potrebami. Nič niso 

spraševali, nič niso komentirali med seboj, temveč so povsem v tišini reševali anketo, 

kot bi pisali kakšen težek pisni preizkus znanja. Zaznala sem nekakšno tesnobo pri 

učencih, ki me je spravljala v stisko do te mere, da sem se spraševala, kakšno pomoč 

pravzaprav ti učenci zares potrebujejo. Ob zaključku anketiranja sem učence zato vedno 

vprašala, če je bilo reševanje ankete za njih naporno in če so se pri tem utrudili, ali jim je 

bilo morda neprijetno, zoprno. Vedno sem dobila podobne odgovore, da jim je bilo 

reševanje všeč in zanimivo, da jih do sedaj še nihče ni kaj podobnega vprašal. Ne glede 

na to, da pretirane zadržanosti učencev ne morem posploševati, sem se v teh primerih 
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vendarle vedno spraševala, ali ni morda razlog za tovrstno zadržanost tudi v tem, da jim 

je z veliko mero nudene pomoči pravzaprav odvzeta moč, da so suvereni in samostojni, 

da sami odločajo in skrbijo zase, si sami postavljajo cilje in jih sami uresničujejo.   

Na treh šolah se je zgodilo, da so učenci povedali kaj, o čemer sicer v šoli še niso 

spregovorili. En deček mi je zaupal, da so sošolci in vrstniki iz paralelke nasilni do njega 

in ga pogosto pretepajo ter zmerjajo. Povedal je, da nima prijateljev in da ga sošolci 

izločajo. Rekel je, da je tudi doma pogosto tepen. Bil je usmerjen kot učenec s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami. O nasilju, ki ga je navajal, sem obvestila šolsko 

psihologinjo. Vedela je za nasilje doma, zaradi česar naj bi tekla obravnava na Centru 

za socialno delo, ne pa tudi za nasilje v šoli. Na drugi šoli je en deček povedal, da ga 

sošolci ne sprejemajo, zaradi česar se počuti zelo osamljenega in nima prijateljev. 

Povedal je, da se težko uči in da se zaradi tega sošolci iz njega norčujejo. Bil je 

usmerjen kot učenec z več motnjami. Ena deklica je spregovorila o tem, da je zelo 

ustvarjalna, a v šoli tega sploh ne opazijo. Dodala je, da tudi ona veliko ve, a tega v šoli 

ne more pokazati, saj jo imajo učitelji za nesposobno. Kot nesposobno in tisto, ki bo 

potrebovala veliko pomoči pri reševanju ankete, jo je pred začetkom anketiranja 

predstavila tudi pedagoginja. Deklica je bila usmerjena kot učenka z govorno-jezikovnimi 

motnjami. V tem primeru sem se spraševala, v kolikšni meri ni govor tisti, ki predstavlja 

oviro zanjo, da ne more na ustrezen način izkazati svojega znanja. Anketo je namreč 

reševala samostojno, brez težav. Posebej sem ji razložila le pomen določenih besed. To 

so bile besede, ki jih tudi ostali učenci pogosto niso razumeli (inovativna, 

komunikativna). Glede na opisane primere menim, da bi bil ustreznejši kvalitativen 

način raziskovanja v obliki fokusnih skupin z učenci s posebnimi potrebami, saj bi 

na ta način učenci morda lažje spregovorili o sebi in svojem položaju v šolski sredini. V 

fokusnih skupinah bi učenci morda izpostavili tudi tista področja lastnega doživljanja, ki 

jih vprašalnik ni vključeval. Ob tem jim ne bi bilo treba pisati in se orientirati v tabelah, 

kar je nekaterim predstavljalo težavo.  

Ker sem na vsaki šoli običajno preživela več časa in se – tako pred anketiranjem kot 

po njem – pogovorila tudi s svetovalni delavci, sem lahko opazila, kakšna je klima na šoli 

in kakšna je vloga šolske svetovalne službe. Na šolah, kjer so imeli svetovalni delavci 

dober stik z učenci s posebnimi potrebami in so se z njimi sproščeno pogovarjali, so bili 
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tudi učenci v času anketiranja zelo odprti, komunikativni in sproščeni. S svetovalnimi 

delavci so imeli zaupen odnos, oglasili so se v njihovi pisarni, jim kaj zaupali, se zjokali 

ali se z njimi na hitro pogovorili. Prišli so potožit zaradi slabih ocen in se pohvalit, ker so 

dobili kakšno dobro oceno ali popravili negativno oceno. V teh primerih je bilo videti, da 

so svetovalni delavci zelo vpeti v delovanje šole. Doživljala sem jih kot »bazo šole«, kot 

stičišče svetov – svetov učencev, učiteljev, staršev ter vodstva šole. V nekaterih drugih 

primerih pa sem imela občutek, da svetovalni delavci učencev s posebnimi potrebami 

zares ne poznajo, saj z njimi tudi nimajo pogostih stikov. Večinoma se z njimi ukvarjajo 

izvajalci dodatne strokovne pomoči, svetovalni delavci pa so bolj v formalni vlogi 

koordinatorjev oblikovanja in izvajanja individualiziranih programov, dodatne strokovne 

pomoči in prilagoditev, zelo malo pa se ukvarjajo z učenci s posebnimi potrebami in 

njihovim doživljanjem šole, pomoči idr.  

Zanimivo je bilo tudi to, da učenci velikokrat niso poznali strokovnih profilov tistih, ki 

so jim nudili dodatno strokovno ali učno pomoč. Poznali so le njihova imena in so jih po 

imenu tudi klicali. Glede na tovrstne izkušnje v začetni fazi anketiranja sem pozneje 

vedno preverila, kdo je kdo v posamezni šoli, tako da sem to informacijo v času 

anketiranja – če me ni spremljal šolski svetovalni delavec ali specialni pedagog – lahko 

predala učencem.  

Glede na vsebinsko področje raziskave – ni me zanimal le način vključenosti učencev 

s posebnimi potrebami v postopke diagnosticiranja in načrtovanja, izvajanja in evalvacije 

pomoči, temveč me je zanimala predvsem kvaliteta te vključenosti – predpostavljam, 

da bi bilo bolj smiselno, če bi bila raziskava v večji meri kvalitativno zasnovana.  
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9  PREDLOGI ZA PRENOS UGOTOVITEV RAZISKAVE V PRAKSO  

 

 

Na podlagi ugotovitev raziskave smo oblikovali smernice za delo z učenci s 

posebnimi potrebami in njihovimi starši. V prihodnje bi bilo smiselno oblikovati tudi  

sistematični načrt dela z učenci s posebnimi potrebami in njihovimi starši, ki bi vključeval 

večjo udeleženost učencev in staršev v postopkih diagnosticiranja ali ocenjevanja, 

načrtovanja, izvajanja in evalvacije pomoči ter bi predvideval redna srečanja vseh 

udeleženih v smislu sprotnega evalviranja dotedanjega dela ter načrtovanja dela v 

prihodnje, ob tem pa razkrival aktualne teme in vprašanja, s katerimi se soočajo učenci, 

starši in učitelji.  

Predlogi za uporabo ugotovitev v praksi niso povezani z dodatnimi dejavnostmi 

strokovnjakov v šolski svetovalni službi, pedagogov in učiteljev, ki učencem s posebnimi 

potrebami nudijo učno ali dodatno strokovno pomoč. Zavedamo se namreč, da so 

omenjeni strokovnjaki v šolstvu že dovolj obremenjeni, da ne potrebujejo še dodatnih 

dejavnosti in obveznosti. Predlogi so zato povezani z drugačnim načinom dela v okviru 

že obstoječih šolskih praks, z večjim vključevanjem učencev in staršev v procese 

načrtovanja, izvajanja in evalviranja individualiziranih programov ter pomoči učencem s 

posebnimi potrebami, hkrati pa so usmerjeni v manj storilnostne in bolj povezovalne 

šolske prakse, ki omogočajo večjo povezanost med učenci, starši in učitelji. Hkrati pa 

predlogi poudarjajo tudi pomen preventivnih in sprostitvenih dejavnosti ter skupinskih 

oblik dela in medsebojnega sodelovanja.   

Menimo, da učinkovita in celostna pomoč učencem s posebnimi potrebami ter 

njihovim staršem ne sme biti odvisna od posameznega strokovnjaka v šoli, ki učencu 

nudi pomoč, temveč morajo biti ustrezne oblike pomoči strukturno zasnovane kot del 

redne šolske prakse in del individualiziranega programa.  
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Smernice za delo z učenci s posebnimi potrebami v šolah 

 Trening socialnih veščin 

Veliko učencev s posebnimi potrebami ima težave na področju socialnih veščin, 

odgovori učencev in staršev pa kažejo, da šola posveča temu področju premalo 

pozornosti. To je tudi področje, ki se lahko krepi le v skupini učencev, v kateri 

prihaja do neprestanih interakcij, pa tudi konfliktov in nesporazumov. Skupine 

učencev, v katerih se izvaja trening socialnih veščin, so lahko mešane in ne 

vključujejo le učencev s posebnimi potrebami, temveč tudi druge učence, ki 

imajo težave na področju socialnih veščin. Namen treninga socialnih veščin je 

vzpostavljanje in krepitev odnosov z drugimi, učenje socialnih interakcij ter 

oblikovanje pozitivne samopodobe in samozaupanja. Glede na rezultate 

raziskave na področju socialne vključenosti učencev s posebnimi potrebami 

predlagamo, da se treningi socialnih veščin preventivno izvajajo v vseh 

inkluzivnih razredih, še posebej pa jih priporočamo v razredih, v katerih so 

vključeni dolgotrajno bolni učenci, učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

učenci s čustveno-vedenjskimi motnjami in z več motnjami ter učenci z mejnimi 

sposobnostmi. 

 Trening asertivnosti 

Rezultati raziskave kažejo, da nekatere skupine učencev s posebnimi potrebami 

doživljajo ustrahovanje in pretepanje s strani vrstnikov. Te skupine učencev 

zajemajo učence s čustveno-vedenjskimi motnjami, gibalno ovirane učence, 

učence z več motnjami in učence s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja. Treninge asertivnosti priporočamo, ker spodbujajo učence, da se znajo 

postaviti zase, da zagovarjajo lastno mnenje in se nenasilno potegujejo za svoje 

pravice, da se naučijo določiti lastne meje in da samozavestno sledijo svojim 

željam. Učenci, ki doživljajo različne oblike vrstniškega nasilja, se skozi treninge 

usposobijo, da zmorejo spremeniti načine vedenja in odzivanja, s katerimi niso 

zadovoljni, in zmorejo reči »ne« v primerih doživljanja groženj in trpinčenj s 

strani vrstnikov. 

 Skrb za počutje učenca in za socialno klimo v razredu 
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Glede na odgovore učencev o tem, kaj učitelji v razredu opazijo in česa ne, 

lahko rečemo, da so učitelji premalo pozorni na počutje učencev v razredu. 

Učenci namreč navajajo, da učitelji redko opazijo, da so žalostni ali v stiski, da 

so imeli v odmoru konflikt, da so se umaknili vase, da jih je strah, nikoli pa ne 

opazijo, da so žrtve nasilja ter da so osamljeni. Veljalo bi se torej zamisliti nad 

tem in na razred kot celoto pogledati tudi drugače, ne le z učnega vidika in 

vidika znanja, usvajanja učnih ciljev ter ocenjevanja, temveč tudi z vidika 

učenčevega počutja in njegove vloge v razredu. Z učenci v razredu se je treba 

veliko pogovarjati, hkrati pa je pomembno, da smo pozorni in občutljivi na vse 

spremembe, ki jih pri učencu zaznamo. Na primer, moteče vedenje nam nekaj 

govori o učencu, enako pa nam nekaj sporoča tudi pasivno vedenje in umik 

učenca iz socialnega dogajanja ipd. Razred je prostor, kjer naj bi se učenci 

počutili varne in kjer bi lahko spregovorili o svojih občutkih, doživljanjih, 

strahovih idr. Vloga učitelja je, da poskrbi za prostor in primerno klimo, v katerih 

se tovrstne vsebine lahko izrazijo.  

 Sprostitvene delavnice 

Učenci s posebnimi potrebami v storilnostnem šolskem sistemu potrebujejo 

sprostitev in šola je lahko tudi prostor, kjer se naučijo različnih tehnik 

sproščanja, da bodo v vsakdanjem življenju lažje obvladovali stresne situacije. 

Učenci s posebnimi potrebami v anketnem vprašalniku govorijo o potrebi po 

sprostitveni sobi, kamor bi se lahko umaknili, ko ne bi več vzdržali pri pouku. 

Morda velja razmisliti o obojem, o sprostitvenih delavnicah in sprostitveni sobi, v 

kolikor to dopuščajo prostorske možnosti šole. 

 Skupine za učence s posebnimi potrebami  

Učenci v anketnem vprašalniku navajajo, da bi lažje in bolje reševali svoje 

težave v šoli, če bi bili vključeni v skupino otrok, ki imajo podobne težave kot oni. 

Za učence s posebnimi potrebami je prav gotovo pomembno, da lahko svoje 

izkušnje, stiske in težave podelijo z nekom, ki ima podobne težave, in da dobijo 

nasvete s strani odraslih ter s strani vrstnikov. Skupine za učence s posebnimi 

potrebami si predstavljamo kot samopomočne skupine, ki so namenjene 

izmenjavi izkušenj z vrstniki, vrstniškemu opolnomočenju in druženju idr., v 
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katerih lahko učenci sproti izražajo svoje stiske in težave, hkrati pa se – ob 

medsebojnem pripovedovanju izkušenj v obvladovanju in premagovanju 

različnih težav in stisk – drug od drugega učijo načinov učenja in odzivanja na 

situacije. Skupine so lahko zasnovane tudi kot preventivne podporne skupine, ki 

jih vodi strokovnjak s šole (psiholog, pedagog, specialni ali socialni pedagog). 

Na teh skupinah imajo učenci s posebnimi potrebami možnost spregovoriti o 

svojih stiskah in težavah ter razrešiti konkretne probleme, ki jih pestijo. V tem 

primeru je vloga strokovnega delavca, da usmerja pogovor in svetuje učencem. 

Podporne skupine lahko imajo tudi vnaprej določeno vsebino, ki jo strokovnjaki 

opredelijo glede na potrebe učencev (npr. »Odkrivanje močnih področij«, »Moja 

vloga v razredu«, »Kako postati samozavestnejši?« ipd.).  

 Vključevanje učenca s posebnimi potrebami v vse faze pomoči od 

načrtovanja in izvajanja do evalvacije  

Učenec je tisti, ki nam lahko veliko pove o sebi, o svojih težavah in tudi o svojih 

močnih področjih, o načinih reševanja problemov, o učnih strategijah, ki jih 

uporablja ipd. Učenec je tisti, ki najbolje ve, kaj mu koristi, kaj potrebuje in kaj ga 

ovira, le povprašati ga moramo o tem. Za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo  

pomoči ni dovolj le odločba o usmeritvi, ki jo prejme šola, ter strokovno mnenje, 

ki ga prejmejo starši. V okviru vseh teh procesov je še veliko odtenkov 

otrokovega sveta, ki niso nikjer zabeleženi. V formalno zapisanem mnenju je 

pogosto veliko nejasnosti, nedorečenosti in pomanjkljivosti, saj učenca v 

postopku usmerjanja pogosto pregledajo in ocenijo strokovnjaki, ki ga ne 

poznajo in ga uspejo spoznati zgolj prek napisanih poročil ali preizkusov, ki jih 

opravijo v enkratnem srečanju. Pomembno je torej, da vse korake pomoči 

načrtujemo skupaj z učencem. Na ta način ima učenec možnost, da je slišan 

njegov glas, da prevzame odgovornost zase in svoja dejanja ter da razume, 

zakaj pomoč na določenem področju sploh potrebuje. Enako ima učenec 

pravico, da je vnaprej seznanjen z načini izvajanja pomoči in s cilji pomoči. 

 Vključenost učenca v strokovni tim 

Glede na odgovore učencev v anketnem vprašalniku je razvidno, da se učenci v 

veliki meri sicer počutijo soudeležene pri načrtovanju pomoči, da pa so redko ali 
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skoraj nikoli del strokovnega tima, v katerem bi skupaj s starši in strokovnjaki 

načrtovali ter evalvirali učno pomoč. Komunikacija z učencem glede pomoči se 

izvaja predvsem v individualnih kontaktih učenca z učiteljem ali izvajalcem 

dodatne strokovne pomoči, kar pa vsekakor ni dovolj. Učenec s posebnimi 

potrebami ima pravico biti del strokovnega tima. Tako postane odgovoren član v 

procesu načrtovanja in evalvacije pomoči. Redni pogovori učenca s strokovno 

skupino so namenjeni sprotni evalvaciji pomoči in ustreznemu ter čim hitrejšemu 

ukrepanju v primerih, ko je treba spremeniti izvajalca pomoči, način pomoči, 

vsebino pomoči idr. Pomembno je, da se strokovnjaki naučijo slišati glas 

učenca; ne zadostuje, da o tem pišejo in govorijo, če v praksi tega ne zmorejo 

udejanjati.  

 Spodbujanje učenčevih močnih področij 

Magajna in Pečjak (2008) pravita, da poznavanje močnih področij in strategij, ki 

se opirajo na ta močna področja, omogoča razvoj pomembnih kompenzacijskih 

strategij. Izbira načinov poučevanja in učenja, ki se opirajo na učinkovite načine 

predelovanja informacij, omogoča hitrejše napredovanje, povečanje 

samoučinkovitosti in aktiviranje pomembnih varovalnih dejavnikov, ki lahko 

prekinejo začaran krog neuspeha in spodbudijo, da bo nadaljnji razvoj potekal v 

ugodnejši smeri. Zato je po mnenju avtoric pomembno, da z ustreznimi treningi 

pri učencih, starših in šolskih svetovalnih delavcih povečamo zavedanje o 

načinih odkrivanja in učinkoviti uporabi močnih področij v praksi. Pri tem naj bi 

se osredotočili predvsem na tiste zmožnosti in veščine, ki so v šolskih situacijah 

pogosteje prezrte, in raziskali možnosti za boljše prepoznavanje in uporabo teh 

zmožnosti in veščin v različnih situacijah poučevanja. 

 Predstavitev šolske svetovalne službe ter strokovnjakov za dodatno 

strokovno pomoč vsem učencem v šoli 

V času izvajanja ankete na šolah učenci pogosto niso vedeli, kdo je kdo na šoli 

(npr. kdo jim nudi dodatno strokovno pomoč: psiholog, specialni pedagog ali 

učitelj ipd.), zato smo mnenja, da bi se morali strokovni delavci šole, ki delujejo v 

okviru šolske svetovalne službe ali nudijo učencem dodatno strokovno pomoč, 

učencem vsako leto predstaviti (ne le učencem s posebnimi potrebami, temveč 
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vsem učencem v šoli) s svojimi programi, morda s kakšno zanimivo dejavnostjo, 

ki bi jo pokazali v razredu ali v svojih prostorih, poskrbeli za skupno igro, 

predstavili zanimive didaktične materiale in didaktične igre ipd. 

 

Smernice za delo s starši otrok s posebnimi potrebami  

Glede na predloge staršev v anketnem vprašalniku in glede na rezultate raziskave 

ugotavljamo, da starši želijo več komunikacije z učitelji, strokovnjaki in drugimi starši  v 

okviru šole. 

 Spoštovanje staršev in zaupanje v njihove zmožnosti sodelovanja  

Spoštovanje staršev je predpogoj za dobro medsebojno sodelovanje, za skupno 

načrtovanje in evalviranje pomoči otroku ter za konstruktivno reševanje težav in 

morebitnih konfliktov, ki se lahko iz različnih razlogov pojavijo v procesu šolanja 

učenca s posebnimi potrebami. Staršem je treba zaupati, saj zelo dobro poznajo 

svojega otroka in tako tudi najbolje vedo, katera so otrokova močna področja, s 

pomočjo katerih lahko kompenzira svoje primanjkljaje. S tem ko strokovnjaki 

sestopijo s pozicije pomoči, zaradi katere imajo občutek, da o učencu največ 

vejo in zato tudi najbolje presojajo, kaj je dobro zanj, namenijo pomembno vlogo 

tudi staršem in učencem ter tako s skupnim sodelovanjem premagujejo ovire in 

konstruktivno načrtujejo učinkovite oblike pomoči učencem s posebnimi 

potrebami.   

 Vključevanje staršev v vse faze pomoči njihovemu otroku od skupnega 

načrtovanja individualiziranega programa do sprotnega evalviranja tega 

programa 

Vsi starši otrok s posebnimi potrebami niso enakopravno vključeni v načrtovanje 

individualiziranega programa in njegovo sprotno evalviranje, zato bi bilo treba to 

področje nujno prednostno obravnavati in tovrstno obliko sodelovanja tudi 

sistemsko rešiti v prid timskemu delu, ki poleg učiteljev in strokovnih delavcev 

vključuje tudi učence in njihove starše. Če bi staršem zaupali in jih vključili v vse 

faze pomoči otroku, bi tudi starši bolj zaupali strokovnjakom.   

 Skupine za starše  
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Starši v anketnem vprašalniku izrazijo željo, da bi se vključili v skupino za 

starše, ki bi jo koordiniral strokovnjak in v kateri bi lahko izmenjali izkušnje in 

znanja ter bili deležni medsebojne izmenjave informacij z drugimi starši, podpore 

in svetovanja s strani drugih staršev ter strokovnjakov. S skupino za starše bi 

lahko vplivali na boljšo povezanost med straši učencev s posebnimi potrebami, 

na večji pretok informacij, sprotno reševanje problemov in večje zaupanje v 

strokovne delavce ter učitelje.  

 Predavanja in delavnice za starše učencev s posebnimi potrebami   

Starši v anketnem vprašalniku izrazijo željo po izobraževanju o temah, 

povezanih s posebnimi potrebami učencev. Tovrstno izobraževanje lahko 

poteka v obliki predavanj in delavnic za starše, na katerih se starši naučijo, kako 

reševati določene problemske naloge, katere so učinkovite strategije učenja, 

kako vzpodbujati samostojno učenje in kako skupaj premagovati težave, ki 

izhajajo iz otrokovih primanjkljajev ter posebnih potreb. Nekatere delavnice so 

lahko zasnovane tudi tako, da vključujejo starše in učence.  

 Vključevanje staršev v načrtovanje in evalviranje dela v razredu in šoli 

Odgovori staršev v anketnem vprašalniku kažejo, da se starši zavedajo, da so 

dosedanje oblike sodelovanja z njimi večinoma formalne narave in da sami v 

resnici nimajo velikega vpliva na oblike in metode dela učiteljev ter drugih 

strokovnih delavcev v razredu. Če želimo, da so starši v večji meri udeleženi v 

načrtovanju in evalviranju dela v razredu in šoli, lahko izvedemo več ciljno 

usmerjenih pogovorov s starši v okviru razredne skupnosti, pa tudi v okviru 

sveta staršev in sveta šole. Prav tako predlagamo t. i. »odprte ure« za starše 

večkrat na leto. Organizirajo jih lahko učitelji v razredu pri pouku in strokovni 

delavci v individualnih učnih urah.  

 
Smernice za delo članov komisij za usmerjanje 

 Spoštljivo obravnavanje učencev in staršev v postopkih usmerjanja 

Pri tem naj ima vsak učenec in vsak starš pomembno vlogo v opredeljevanju 

ocene svojih oz. otrokovih potencialov in težav, pa tudi v iskanju skupnih rešitev 

ter učinkovitih načinov pomoči. Rezultati raziskave kažejo, da so učenci in starši 
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v veliki meri vključeni v oceno svojih oz. otrokovih težav in prednostnih področij, 

vendar to ni redna praksa vseh komisij za usmerjanje, in poleg tega so učenci v 

manjši meri kot njihovi starši vključeni v oceno svojih zmogljivosti in težav. Po 

pregledu večjega števila strokovnih mnenj in po večletnem sodelovanju v 

komisiji za usmerjanje opažam, da so v strokovnih mnenjih običajno zapisani 

predvsem učenčevi primanjkljaji ter z njimi povezane težave, ki jih ima učenec v 

šoli, ni pa vedno napisanih tudi učenčevih močnih področij in nadarjenosti. Za 

starše in učence je zelo pomembno, da jim ne dajemo povratnih informacij le o 

težavah ali primanjkljajih, temveč jih seznanjamo tudi in predvsem o otrokovih 

močnih področjih. Slednja so namreč tista, skozi katera se otrok izraža, potrjuje 

in ne nazadnje kompenzira svoje primanjkljaje. Spoštljiv odnos do učencev s 

posebnimi potrebami in njihovih staršev kažemo tudi s tem, ko vključujemo 

učence in starše v vse faze postopka usmerjanja od diagnosticiranja do 

predlogov pomoči ter končne ocene (izvida) in oblikovanja strokovnega mnenja. 

Tako učenci kot njihovi starši običajno zelo dobro vedo, kaj jim oz. otrokom pri 

učenju koristi in kakšni načini pomoči so za njih učinkoviti, saj so sami že 

marsikaj preizkusili in ugotovili.   

 Poglobljeno ocenjevanje ali diagnosticiranje učencev v postopkih 

usmerjanja  

Pravilnik o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2011 v 4. točki 36. 

člena (Uradni list RS, 58/2011) navaja, da morajo šolski strokovni delavci, ki so 

zadolženi za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranega programa, vanje 

vključiti tudi starše in otroke. Nasprotno se lahko komisija za usmerjanje Zavoda 

RS za šolstvo po lastni presoji odloča, ali je treba v pogovor vključiti starše in 

otroka, o čemer govori Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 88/2013) v 2.č točki 20. 

člena, ki pravi, da komisija za pripravo strokovnega mnenja zgolj po potrebi 

opravi razgovor z vlagateljem in enako zgolj po potrebi pregleda otroka. 

Menimo, da priprava strokovnega mnenja zgolj na podlagi dokumentacije ne bi 

smela zadostovati, saj komisija usmerja otroke v razvoju, pri katerih se v 

kratkem času marsikaj spremeni, dokumentacija, ki jo pridobijo, pa ni nujno 
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povsem nova. V primeru, da se člani komisije za usmerjanje odločijo za dodaten 

pregled otroka z namenom pridobitve diagnostične ocene, jim Zavod RS za 

šolstvo krije stroške ene ure specialno-pedagoškega, logopedskega, socialno-

pedagoškega diagnostičnega pregleda in dveh ur psihološkega diagnostičnega 

pregleda. Strokovnjaki vedo, da v eni sami uri ni možno opraviti poglobljenega 

diagnostičnega pregleda, pa vendarle člani komisij za usmerjanje to redno 

počnejo. Predviden čas ni dovolj niti za poglobljeno diagnostiko in še manj za to, 

da bi se pogovorili z otrokom in staršem o njihovi oceni ter doživljanju težav, o 

njihovih potrebah in željah, ter jim dali tudi povratno informacijo o strokovnih 

ugotovitvah, ocenah ter rezultatih diagnostičnih preizkusov.  

 Dajanje povratne informacije otrokom in staršem o ugotovitvah 

diagnosticiranja  

Vsi strokovnjaki, ki sodelujejo v postopku usmerjanja, bi morali dajati povratne 

informacije otrokom in staršem o ugotovitvah diagnosticiranja. Izsledki raziskave 

kažejo, da učenci in starši pogosto ne vedo, kaj so jim strokovnjaki povedali ob 

zaključku diagnostičnega postopka, zato predpostavljamo, da ta povratna 

informacija otrokom in staršem ni bila podana ali da je bila podana v kratki, hitri 

obliki ali zgolj zapisana v strokovnem mnenju. Staršem na ta način prav gotovo 

ni dovolj pojasnjeno, za kakšne težave gre pri njihovem otroku, kakšna je 

prognoza, kakšne so učinkovite oblike pomoči in kakšni so možni načini 

kompenzacije primanjkljaja ali motnje. 

 Kontakt s šolami tudi po izdani odločbi z namenom evalviranja pomoči  

Učenci v raziskavi poročajo o tem, da nekaterih oblik pomoči ne potrebujejo več, 

a jih še vedno imajo. Torej je treba evalvirati ustreznost ter učinkovitost 

dosedanjih oblik pomoči, glede na to pa predvideti oblike pomoči v prihodnje. 

Ker je odločba izdana za vsa leta šolanja v istem programu in nov Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 58/2011) ne predvideva 

vmesnih kontrolnih pregledov ali preverjanj ustreznosti usmeritve, je ta korak 

toliko bolj nujen. Če je na primer učenec v prvi triadi osnovne šole usmerjen 

zaradi specifičnih učnih težav in je dodatna strokovna pomoč zaradi intenzivnih 

korekcijskih vaj učinkovita, učenec v nadaljnjem obdobju šolanja predvidoma ne 
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potrebuje več dodatne strokovne pomoči, temveč zgolj prilagoditve v procesu 

poučevanja ter preverjanja in ocenjevanja znanja. Specifične učne težave in tudi 

druge oblike diagnosticiranih posebnih potreb v zgodnjem obdobju šolanja se 

lahko z leti omilijo ali pa stopnjujejo. Zato je sprotna evalvacija nujno potrebna, 

saj le na ta način lahko vplivamo na to, da pomoč prejemajo tisti učenci, ki jo 

zares potrebujejo.  
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10  ODPRTE VSEBINE RAZISKOVANJA V PRIHODNJE 

 

 

V raziskavi nas je zanimal pogled učencev s posebnimi potrebami na lastno šolanje in 

tudi pogled staršev na šolanje njihovih otrok ter pogled vrstnikov učencev s posebnimi 

potrebami na njihovo socialno vključenost. V prihodnje bi bilo smiselno v raziskavo 

vključiti tudi učitelje in druge strokovne delavce (svetovalne delavce, izvajalce učne in 

dodatne strokovne pomoči). Tako bi lahko dobili širši in še bolj celosten vpogled v 

položaj učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Hkrati bi ugotovili, katera so tista 

področja pri delu z učenci s posebnimi potrebami, na katerih se učitelji in drugi strokovni 

delavci počutijo najbolj močni, in katera so področja, na katerih se učitelji doživljajo kot 

manj učinkoviti, manj uspešni, pa bi zato potrebovali več podpore, svetovanja ter 

izobraževanja. Z vključitvijo širšega spektra udeleženih v procesu šolanja učencev s 

posebnimi potrebami bi dobili informacije o tem, kakšno je razumevanje učencev s 

posebnimi potrebami ter razumevanje in udejanjanje inkluzije v slovenskem prostoru z 

vidika učenca, starša, učitelja, svetovalnega delavca, izvajalca učne in dodatne 

strokovne pomoči.  

Glede na to, da je bil anketni vprašalnik v naši raziskavi zelo obsežen in je vključeval 

veliko različnih področij, bi bilo v nadaljnjem raziskovanju pogleda učencev na lastno 

šolanje smiselno uporabiti manj obsežen anketni vprašalnik, ki bi zajel le tista področja 

raziskovanja, ki so se v naši raziskavi pokazala kot pomembna. Na ta način bi zožali 

fokus raziskovanja in hkrati poglobili določena področja raziskovanja, na primer področje 

socialne vključenosti učencev s posebnimi potrebami. 

Raziskava je zajela tudi socialno vključenost učencev s posebnimi potrebami v šolsko 

sredino, a bi bilo v prihodnje smiselno to področje vsebinsko razširiti in poglobiti ter v 

večji meri vključiti še vrstnike, enako pa tudi učitelje in strokovnjake za dodatno 

strokovno pomoč. Socialna vključenost učencev s posebnimi potrebami je zelo široka 

tema, ki bi lahko bila vsebinsko povsem samostojna tema raziskovanja. V tem primeru bi 

bilo smiselno raziskati razlike med posameznimi skupinami učencev s posebnimi 
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potrebami in namensko poiskati različne skupine učencev s posebnimi potrebami, ki bi 

bile številčno zastopane v tolikšni meri, da bi bile primerjave med posameznimi 

skupinami možne in smiselne. V primerih slabše socialne vključenosti bi bilo zanimivo 

ugotoviti, kakšno je ozadje socialne nesprejetosti učencev s posebnimi potrebami. Eden 

od možnih načinov nadaljnjega raziskovanja socialne vključenosti so tudi študije 

primerov določenih skupin učencev s posebnimi potrebami, ki bi lahko vključevale 

različne oblike pogovorov, zapisov in drugih materialov, zbranih v okoljih, v katerih se 

učenci s posebnimi potrebami šolajo in živijo. 
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11  PRISPEVEK RAZISKAVE ZNANOSTI 

 
 
 

Namen te doktorske disertacije je proučiti položaj učencev s posebnimi potrebami v 

osnovni šoli, vključenost učencev in staršev v postopke diagnosticiranja in načrtovanja 

pomoči ter socialno vključenost učencev s posebnimi potrebami v razredno sredino. V 

slovenskem prostoru so bile izvedene različne raziskave o učencih s posebnimi 

potrebami, ki so vključevale učitelje, svetovalne delavce in druge strokovne delavce 

(specialne pedagoge, socialne pedagoge idr.) ter starše. Peček Čuk in Lesar (2006; 

2010) sta preučevali mnenja učiteljev o različnih skupinah učencev ter ugotavljali, ali z 

vidika učiteljev obstajajo razlike v vedenjskih reakcijah med učenci s posebnimi 

potrebami in njihovimi vrstniki. Kobolt, Cimermančič, Rapuš Pavel in Verbnik Dobnikar 

(2010) so ugotavljale, kako praktiki, ki delajo v osnovnih šolah in imajo izkušnje z 

različnimi segmenti ter nalogami v procesu usmerjanja in dela z učenci s posebnimi 

potrebami, ocenjujejo te procese in kako vidijo realizacijo načel, vodil in usmeritev 

Zakona o učencih s posebnimi potrebami v osnovnih šolah. Brenčič (2012) je 

preučevala vedenjske značilnosti učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli, Pretnar 

(2012) pa je v medkulturni raziskavi analizirala stališča učiteljev do inkluzije učencev s 

posebnimi potrebami. Nekatere raziskave so se dotaknile zgolj posameznih skupin 

učencev s posebnimi potrebami. Schmidt in Čagran (2006) sta analizirali mnenja 

učencev do vključevanja učencev z motnjo sluha z vidika socialnih in učnih učinkov ter 

ugotavljali, kako učenci zaznavajo vlogo učiteljice in surdopedagoginje v razredu. Prah 

(2011) je ugotavljala, ali obstajajo razlike v socialnih spretnostih med učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter njihovimi vrstniki. Rovšek (2013) je 

preučeval značilnosti usmerjanja otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju v 

programe vzgoje in izobraževanja. Magajna in sodelavci (2008b) pa so ugotavljali, kako 

probleme, povezane s težavami pri učenju, zaznavajo in presojajo učenci z učnimi 

težavami ter njihovi starši in posamezne skupine strokovnih delavcev. Prav tako so 

ugotavljali, kako učenci z učnimi težavami in njihovi starši ocenjujejo učinkovitost 
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različnih oblik pomoči. Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces njihovega 

lastnega šolanja pa v slovenskem prostoru do sedaj še ni bil raziskan. 

Aplikativni prispevek disertacije je predvsem v uporabnosti rezultatov, ki omogočajo 

izboljšanje obstoječe prakse na področju vključevanja otrok s posebnimi potrebami in 

njihovih staršev v postopke diagnosticiranja, načrtovanja ter evalviranja učne in dodatne 

strokovne pomoči. Hkrati pa rezultati omogočajo izboljšanje obstoječih oblik dela na 

področju socialnega vključevanja otrok s posebnimi potrebami v razredno sredino. 

Predstavljeni rezultati lahko pripomorejo k dopolnjevanju že obstoječih oblik dela z otroki 

s posebnimi potrebami ter njihovimi starši ali vzpodbudijo načrtovanje novih oblik dela, ki 

jih v šolah do zdaj še niso prakticirali (npr. skupine za starše otrok s posebnimi 

potrebami, samopomočne skupine za otroke s posebnimi potrebami idr.).  

Želimo, da bi rezultati raziskave pripomogli k celostnemu načrtovanju pomoči otrokom 

s posebnimi potrebami, ki bi vključevalo vse udeležence v inkluzivnem vzgojno-

izobraževalnem procesu, torej otroke, starše, učitelje, izvajalce učne in dodatne 

strokovne pomoči ter svetovalne delavce. Prav tako želimo, da bi rezultati raziskave 

spodbudili izvajanje različnih oblik dejavnosti za izboljšanje socialnih veščin ter socialne 

vključenosti otrok s posebnimi potrebami in s tem pripomogli k izboljšanju kakovosti 

inkluzivnega šolanja. Poleg tega želimo, da bi rezultati raziskave prispevali k večjemu 

upoštevanju glasov otrok s posebnimi potrebami, s tem pa tudi k povečanju njihove 

participacije v vzgojno-izobraževalnem procesu. 
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13  PRILOGE 

 

 

13.1  ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČENCE 

 
 
 

VPRAŠALNIK ZA UČENCE 
 
 
 
Dragi učenec! 
 
Zanima me, kako doživljaš šolo in svoj razred, kako si zadovoljen z različnimi oblikami 
pomoči učiteljev in drugih odraslih (učna pomoč, dodatna strokovna pomoč idr.).  
 
Vprašalnik je anonimen, zato se ti ni treba podpisati. Pri odgovorih na vprašanja bodi 
iskren. Pozorno preberi navodila, ki spremljajo vsako vprašanje. Odgovor obkroži ali 
označi s križcem. Nekatera vprašanja zahtevajo pisni odgovor. Pri teh se osredotoči na 
to, kar čutiš in misliš ter na svoje izkušnje. 
 
Zahvaljujem se ti za sodelovanje ter pomoč in te lepo pozdravljam! 
 
 
 
 
     Bojana Caf, prof. specialne pedagogike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 
PP___________________ (izpolni šolski svetovalni delavec – glej prilogo) 



 Caf, B. (2015). Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja. Doktorska disertacija. 
  

356 

 

 
 
1. SPOL 

a) ženski  b)  moški 

 
 
 
2. RAZRED IN ZAKLJUČENE OCENE V LANSKEM ŠOLSKEM LETU 
 

Razred Ocene v lanskem šolskem letu pri nekaterih predmetih  

 SLO MAT ANG DRU NIT GOS LVZ GVZ ŠVZ / 

a) peti           

 SLO MAT ANG GEO ZGO NAR TIT LVZ GVZ ŠVZ 

b) šesti           

c) sedmi           

 SLO MAT ANG GEO ZGO BIO KEM LVZ GVZ ŠVZ TIT 

d) osmi            

e) deveti            

 
 
 
3. V KATERIH DEJAVNOSTIH SI USPEŠEN?  
 

Dejavnosti manj 
uspešen 

srednje 
uspešen 

zelo 
uspešen 

a) risanje, slikanje, kiparjenje    

b) petje    

c) igranje inštrumenta    

d) ples    

e) šport    

f) dramska igra    

g) branje    

h) pisanje    

i) računanje    

j) tehnična opravila    

k) vrtnarjenje, sajenje, presajanje rastlin    

l) skrb za živali    

m) kuhanje    

n) drugo, navedi:  
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4. KAKO OCENJUJEŠ SEBE IN SVOJE RAVNANJE NA SPODAJ OPISANIH 

PODROČJIH? 
 

 nikoli redko pogosto vselej 

pripravljen sem pomagati drugim     

dobro se razumem s sošolci     

rad spoznavam nove ljudi     

sošolcem povem svoje mnenje     

v razredu se počutim sprejetega     

sošolcem zaupam svoje težave     

rad imam, da me sošolci in drugi ljudje 
opazijo 

    

vem, kaj bi v življenju rad počel     

verjamem, da bom zmogel     

vem, kaj učitelji od nas učencev pričakujejo     

učitelji razumejo moje težave     

občutim strah pred šolo     

v šoli se držim dogovorov in pravil     

 
 
 
5. ALI UČITELJI OPAZIJO TVOJA MOČNA PODROČJA? (Ali vidijo, v katerih 

dejavnostih in kje si pri učenju uspešen?)  
 

 da ne 

a)  na svojem močnem področju sem večkrat deležen pohvale   

b) svoja močna področja lahko izrazim skozi različne oblike šolskega 
dela 

  

c)  moja močna področja učitelji poznajo, vendar na njih niso posebej 
pozorni 

  

d)  učitelji ne poznajo mojih močnih področij   

 
 
 
6. ALI VEŠ, ZAKAJ PREJEMAŠ UČNO/DODATNO STROKOVNO POMOČ?   

 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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7. ALI SO TI NA PREGLEDIH IN TESTIRANJIH PRED USMERJANJEM POVEDALI, 

KAKO SO OCENILI TVOJA MOČNA PODROČJA IN TVOJE TEŽAVE? 
a) da 
b) ne 

 
 Če si obkrožil DA, napiši, kaj so ti povedali. 
 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
8. ALI SI IMEL MOŽNOST SODELOVATI PRI OCENI SVOJIH ZMOGLJIVOSTI IN 

SVOJIH TEŽAV (v času, ko si bil na testiranjih pri različnih strokovnjakih, 
preden si dobil dodatno učno pomoč)? 
a) da 
b) ne 

 

Če si obkrožil DA, odgovori na naslednje vprašanje. 
 
 
 
9.   NA KAKŠEN NAČIN SI SODELOVAL PRI TEJ OCENI? 
 

 da ne 

a) povprašali so me, kaj mi dela težave pri učenju   

b) povprašali so me, kaj mi gre dobro v šoli   

c) povprašali so me, kaj si želim   

d) izpolnjeval sem vprašalnik, v katerem sem natančno opredelil 
svoje zmogljivosti in težave 

  

e) predstavili so mi svoje ugotovitve in mnenje   

f) po predstavitvi svojih ugotovitev in mnenj so me vprašali, ali se z 
njimi strinjam 

  

g) po predstavitvi svojih ugotovitev in mnenj so me prosili, da še 
sam kaj dodam 

  

h) imel sem možnost spregovoriti o svojem doživljanju in pogledu 
na težave 

  

i) drugo, navedi: 
 

  

 
 
 
10. SO TE POSLUŠALI, KO SI JIM PRIPOVEDOVAL, KAKŠNE TEŽAVE IMAŠ IN 

KAJ SI ŽELIŠ (ko si bil na pogovorih in testiranjih pri različnih strokovnjakih, 
preden si dobil dodatno učno pomoč) ? 
a) da 
b) ne 
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11. SO TE POVPRAŠALI, KAKŠNO POMOČ SI ŽELIŠ?    

a) da 
b) ne 

 
 
 
12. V KATERE OBLIKE UČNE/DODATNE STROKOVNE POMOČI SI VKLJUČEN?  
 

 da ne 

a) individualna pomoč učitelja v razredu    

b) individualna pomoč učitelja izven razreda   

c) skupinska pomoč izven razreda   

d) specialni ali socialni pedagog v razredu   

e) specialni ali socialni pedagog izven razreda   

f) individualna pomoč pedagoga ali psihologa izven razreda   

g) drugo, navedi: 
 

  

 
 
 
13. KAKO OCENJUJEŠ POMOČI, KI SI JIH DELEŽEN? 

Pri vsaki obliki pomoči izberi le enega izmed odgovorov. Če takšne pomoči nimaš, označi 
»nimam izkušenj«. 

 

Kako so spodaj naštete oblike 
pomoči uspešne zate in za tvoj učni 
napredek? 

ne- 
uspešno 

manj 
uspešno 

zelo 
uspešno 

nimam 
izkušenj 

a) dopolnilni pouk     

b) pomoč specialnega ali socialnega 
pedagoga v razredu 

    

c) individualna pomoč specialnega 
ali socialnega pedagoga 

    

d) pomoč učitelja v razredu     

e) individualna pomoč učitelja izven 
razreda 

    

f) pomoč učitelja v podaljšanem 
bivanju 

    

g) pomoč šolskega pedagoga ali 
psihologa 

    

h) pomoč sošolcev     

i) pomoč prostovoljca     

j) pomoč učencev iz višjih razredov      

k) pomoč prijateljev     

l) pomoč staršev     

m) pomoč brata, sestre     

n) pomoč drugih sorodnikov     

o) drugo, navedi: 
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14. V ČEM JE PO TVOJE UČNA/DODATNA STROKOVNA POMOČ ZATE 

KORISTNA?  
 

 da ne 

a) dobim dodatno razlago učne snovi na meni razumljiv način   

b) povejo mi, kako naj se učim   

c) pišem teste v ločeni učilnici, kar mi pomaga, da sem bolj 
pozoren na naloge 

  

d) glasno mi preberejo naloge pri testu, kar mi pomaga pri 
lažjem razumevanju nalog in navodil 

  

e) izvajam vaje, ki mi pomagajo izboljšati tehniko branja, 
pisanja ali računanja 

  

f)   svetujejo in pomagajo mi pri premagovanju mojih težav   

g)  spoznavam različne sprostitvene tehnike   

h)  naučim se kontrolirati svojo jezo   

j) umaknem se iz skupine in se malo odpočijem   

j)   drugo, navedi: 
 

  

 
 
 
15. KATERIH OBLIK POMOČI, KI JIH IMAŠ, NE POTREBUJEŠ? 
 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

  

 
 
16. KATERIH OBLIK POMOČI, KI JIH IMAŠ, NE MARAŠ IN ZAKAJ? 
 

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
 
17. KAKO SE POČUTIŠ, KO ZAPUSTIŠ RAZRED IN GREŠ V POSEBNO UČILNICO, 

KJER IMAŠ UČNO/DODATNO STROKOVNO POMOČ? 
a) vesel sem, da zapustim razred 
b) nezadovoljen sem, saj bi raje ostal s sošolci pri pouku 
c) všeč mi je, ko z izvajalcem učne/dodatne strokovne pomoči delava sama 
d) počutim se neprijetno, ker me vsi opazijo, ko odhajam iz razreda 
e) drugo, navedi:__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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18. KAJ BI PO TVOJEM MNENJU POTREBOVAL, DA BI LAŽJE IN BOLJE 

REŠEVAL SVOJE TEŽAVE V ŠOLI? 
a) več razumevanja in podpore učiteljev 
b) več razumevanja in podpore specialnega oz. socialnega pedagoga 
c) več razumevanja in podpore sošolcev 
d) več pozornosti in naklonjenosti učiteljev 
e) več pozornosti in naklonjenosti specialnega oz. socialnega pedagoga 
f) več pozornosti in naklonjenosti sošolcev 
g) nekoga, ki bi skupaj z mano oblikoval načrt, kako rešiti problem 
h) več konkretnih in razumljivih navodil učiteljev 
i) več prilagoditev med poukom 
j) prostor za sprostitev, kamor bi se lahko umaknil, ko ne bi več vzdržal v razredu 
k) vključenost v skupino otrok, ki imajo podobne težave kot jaz 
l) drugo, navedi: __________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 
 
 
 
19. KAKŠNE OBLIKE POMOČI PREDLAGAŠ SAM?  

Navedi le tiste oblike, ki jih doslej še nisi bil deležen, pa misliš, da bi ti koristile. 

 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
20. ALI SI BIL VABLJEN NA SESTANEK, NA KATEREM STE SE S STARŠI IN 

UČITELJI POGOVARJALI O TEM, KAKO SI ZADOVOLJEN S POMOČJO?  
a) da 

b) ne 
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21. ALI SI VKLJUČEN V NAČRTOVANJE UČNE POMOČI IN PRILAGODITEV PRI 

POUKU? 
a) da, sem vključen 
b) ne, nisem vključen 

 
Če si obkrožil odgovor DA, te prosim, da označiš, kako pri tem sodeluješ. 

 

 nikoli redko vedno 

a) pogovorim se z učiteljem in se skupaj dogovoriva, kaj 
lahko naredim jaz in kaj učitelj  

   

b) izvajalcu učne pomoči povem, kje imam težave, nato pa 
se skupaj dogovoriva za možne oblike pomoči 

   

c) vabljen sem na sestanek strokovne skupine, na katerem 
skupaj oblikujemo načrt pomoči 

   

d) vabljen sem na sestanek s posameznimi izvajalci učne 
pomoči, na katerem imam  možnost predstaviti svoje 
videnje pomoči, nato pa skupaj oblikujemo načrt pomoči 

   

e) skupaj s starši sem vabljen na pogovor s strokovno 
skupino, na katerem mi predstavijo načrtovane oblike 
pomoči in me vprašajo, če se strinjam z njimi 

   

f) drugo, navedi: 
 

   

 

 

22. POMISLI PROSIM, KAKO NAVADNO REAGIRAŠ V NAŠTETIH  SITUACIJAH? 
 

Kako reagiraš: sem potrt, 
žalosten 

umaknem  
se vase 

sem  
jezen 

mi je  
vseeno  

nimam 
izkušenj 

a) ko ne zmoreš slediti pouku      

b) ko ne razumeš učne snovi      

c) ko si učno neuspešen      

d) ko te učitelj kritizira      

e) ko te učitelj zaradi tvojih težav 
izpostavi pred razredom 

     

f) kadar te sošolci ne izberejo v 
skupino 

     

g) kadar te sošolci žalijo ali se 
norčujejo iz tebe 

     

h) kadar si najpočasnejši v 
razredu 

     

i) kadar ne razumeš, o čem 
teče beseda, medtem ko 
drugi to vedo in razumejo 

     

j) kadar moraš oditi na učno 
pomoč izven razreda, 
medtem ko drugi delajo v 
razredu 
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23. KAKO MISLIŠ, DA VIDIJO TEBE TER TVOJE VEDENJE UČITELJI V RAZREDU?  
 

Mislijo, da sem: nič malo zmerno zelo 

delaven     

odgovoren     

skrben     

vztrajen     

motiviran za učenje     

samostojen     

pozoren     

sposoben     

poslušen     

ustvarjalen     

inovativen     

prijazen do drugih     

vesel     

umirjen     

aktiven, dinamičen     

pogumen     

komunikativen     

samozavesten     

 
 
 
24. KAKO MISLIŠ, DA TE DOŽIVLJAJO TISTI, KI TI NUDIJO UČNO/DODATNO 

STROKOVNO POMOČ?  
 

Mislijo, da sem: nič malo zmerno zelo 

delaven     

odgovoren     

skrben     

vztrajen     

motiviran za učenje     

samostojen     

pozoren     

sposoben     

poslušen     

ustvarjalen     

inovativen     

prijazen do drugih     

vesel     

umirjen     

aktiven, dinamičen     

pogumen     

komunikativen     

samozavesten     
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25. KAKO SE TI POČUTIŠ V RAZREDU MED SOŠOLCI? 

a) zelo dobro  
b) srednje  
c) ne počutim se dobro  

d) drugo, navedi: ___________________________________________________________ 
 
 
 
26. KAKO SE DO TEBE OBNAŠAJO SOŠOLCI? 
 

 da ne 

a) me spodbujajo in podpirajo   

b) veselijo se mojega napredovanja, mojih uspehov   

c) do mojih težav so strpni, posebne podpore pa mi ne nudijo   

d) z mano imajo prijateljski odnos   

e) pri delu in igri me ne izbirajo v skupino ali v par   

f) posmehujejo se mojim težavam in neuspehom   

g) odklanjajo me in zavračajo   

h) do mene so nestrpni, pogosto me izberejo za »grešnega kozla«   

i) ustrahujejo me in pretepajo   

j) drugo, navedi: 
 

  

 
 
 
27. KAKO TI DOŽIVLJAŠ SEBE V RAZREDU? 
 

 da ne 

a) pogosto sem v središču pozornosti   

b) sem priljubljen   

c) sem zelo družaben   

d) živim v svojem svetu, sem zasanjan   

e) se hitro razjezim   

f) sošolci se me bojijo   

g) imam veliko prijateljev   

h) rad pomagam drugim   

i) drugi mi lahko zaupajo   

j) sem umaknjen vase, nedružaben   

k) sem osamljen   

l) občutek imam, da me nihče ne razume   

m) vedno sem glavni krivec za vse (neupoštevanje pravil, prekrški, 
pretepi…) 

  

n) drugo, navedi: 
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28. ALI UČITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI V ŠOLI OPAZIJO:  
 

  nikoli redko vselej nimam 
izkušenj 

a) da si dvignil roko      

b) da si pomagal sošolcu      

c) da si pri reševanju nalog izviren     

d) da si imel v odmoru konflikt      

e) da si v stiski     

f) da te je strah     

g) da si žalosten     

h) da si se umaknil vase     

i) da si osamljen     

j) da si žrtev nasilja     

k) drugo, navedi: 
 

    

  
 
 
29. KAJ MISLIŠ O IZRAZU »OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI«?  

(Kot otroci s posebnimi potrebami so mišljeni otroci z odločbo zaradi naslednjih 
težav: otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, slepi in slabovidni 
otroci, gluhi in naglušni otroci, gibalno ovirani otroci, otroci z motnjami v duševnem 
razvoju.) 

 
____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
30. BI BIL PO TVOJEM MNENJU BOLJŠI KAK DRUG IZRAZ? KAJ PREDLAGAŠ?  
 
____________________________________________________________________________ 
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31. V ŠOLI JE ZAME NAJBOLJ POMEMBNO: 
 

 ni 
pomembno 

 
pomembno 

zelo 
pomembno 

a) da dobim dobre ocene    

b) da so učitelji prijazni in razumevajoči    

c) da me učitelji pohvalijo    

d) da se česa novega naučim    

e) da koristno preživim čas    

f) da se družim s sošolci    

g) da me imajo sošolci radi    

h) da imam prijatelje    

i) drugo, navedi: 
 

   

 
 
 
32. BI ŽELEL KAJ O SEBI SPOROČITI UČITELJEM IN DRUGIM NA ŠOLI? 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
33. KAKŠNE CILJE ŽELIŠ URESNIČITI V SVOJEM ŽIVLJENJU?  
 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 
34. KAKŠNE ŽELJE IMAŠ ZA SVOJO PRIHODNOST? (napiši ali nariši!) 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hvala za vse tvoje odgovore in risbo! 
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13.2  ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

 
 

 
 

VPRAŠALNIK ZA STARŠE 
 
 
 
Dragi starši! 
 
 
V raziskavi, namenjeni evalvaciji izvajanja pomoči otrokom in mladostnikom s posebnimi 
potrebami, me zanima, kako ste zadovoljni z delom šole in s sodelovanjem s šolo – tako 
vi kot vaši otroci. V ta namen sem oblikovala vprašalnik tudi za vas in vas prosim, da ga 
izpolnite.  
 
Vprašalnik je anonimen, zato se vam ni treba podpisati. Pri odgovorih napišite tako, kot 
mislite vi in v skladu z vašimi izkušnjami. Preberite navodila, ki spremljajo vsako 
vprašanje. Odgovor obkrožite ali označite s križcem. Nekatera vprašanja zahtevajo pisni 
odgovor in tudi pri njih izhajajte iz izkušenj.  
 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in pomoč ter upam, da bomo s tem vsi skupaj 
prispevali k razvoju dela na tem področju. 
 
Lepo vas pozdravljam! 
 
 
 
 
     Bojana Caf, prof. specialne pedagogike 
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1. SPOL      

a) ženski  b)  moški 
 
 
 
2. IZOBRAZBA 

1. osnovna šola 
2. poklicna šola 
3. srednja strokovna šola 
4. gimnazija 
5. višja šola 
6. visoka šola 
7. specializacija, magisterij, doktorat 

 
 
 
3. KATERI RAZRED OBISKUJE VAŠ OTROK?  

f) peti 
g) šesti 
h) sedmi 
i) osmi 
j) deveti 

 
 
 
4. VAŠ OTROK IMA ODLOČBO O USMERITVI, V KATERI JE OPREDELJEN KOT: 

a) otrok z motnjo v duševnem razvoju 
b) slaboviden ali slep 
c) gluh ali naglušen 
d) z govorno-jezikovnimi motnjami 
e) gibalno oviran 
f) dolgotrajno bolan 
g) s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
h) s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 
i) z več motnjami (obkrožite katerimi)  
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Del A:  Vprašanja, ki se nanašajo na čas pred usmerjanjem in med njim 
 
 
5. KAKŠNE TEŽAVE JE IMEL VAŠ OTROK, PREDEN STE SE ODLOČILI ZA 

USMERJANJE?  
Možnih je več odgovorov. 

a) pri pouku ni bil pozoren (kratek čas je lahko vzdrževal pozornost, hitro so ga zmotili vsi 
zvoki, gibi v okolju) 

b) bil je izrazito gibalno nemiren 
c) imel je izrazite težave pri branju 
d) imel je izrazite težave pri pisanju 
e) imel je izrazite težave pri govornem izražanju 
f) imel je izrazite težave pri matematiki 
g) slabše je razumel slovenski jezik (zaradi dvojezičnosti) 
h) s počasnejšim tempom je bral, pisal in/ali računal 
i) imel je izrazit odpor do branja, pisanja in/ali računanja 
j) imel je izrazit odpor do šolskega dela 
k) imel je izrazit strah pred šolo 
l) pri šolskem delu se je hitro utrudil 
m) počasneje je osvajal nova znanja 
n) imel je pomanjkljive učne in delovne navade 
o) pri pouku je bil moteč, vedenjsko izstopajoč 
p) pogosto se je odzival impulzivno, agresivno 
q) zaradi bolezni je pogosto izostajal od pouka 
r) pogosto je imel občutke nemoči, je bil potrt 
s) imel je težave z vidom 
t) imel je težave s sluhom 
u) imel je težave na gibalnem področju 

v) drugo, navedite: _________________________________________________________ 
 
 
 
6. KDO JE DAL POBUDO ZA POSTOPEK USMERJANJA? 

a) razrednik 
b) drug učitelj na šoli 
c) šolski svetovalni delavec 
d) specialni ali socialni pedagog 
e) ravnatelj 

f) drugi, navedite:_______________________________________________________ 
 

 
 

7. KATERE TEŽAVE STE VI TAKRAT VIDELI IN OBČUTILI KOT NAJTEŽJE IN 
NAJBOLJ OVIRAJOČE ZA OTROKOV RAZVOJ? Navedite: 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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8. JE OPREDELITEV SKUPINE (glejte točko 4), V KATERO JE USMERJEN VAŠ 

OTROK, PO VAŠEM MNENJU USTREZNA? 
a) neustrezna – zakaj?_____________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
b) ustrezna – v čem je ustrezna?_____________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

 
Če ste obkrožili neustrezna, vas prosim, da napišete vaš predlog: 

 
______________________________________________________________________ 

   

 
 
9. STE IMELI MOŽNOST AKTIVNO SODELOVATI PRI OCENI OTROKOVIH 

ZMOGLJIVOSTI IN TEŽAV (v času spoznavanja otrokovega delovanja s strani 
različnih strokovnjakov zaradi priprave mnenja v postopku usmerjanja)? 
a) sploh nisem imel možnosti 
b) le pri nekaterih strokovnjakih, navedite katerih: ___________________________ 
c) pri večini strokovnjakov 
d) da, sem imel to možnost v vsem času postopka 

 
Če ste obkrožili odgovor b), c) ali d), odgovorite na naslednje vprašanje. 

 
 
 

10. NA KAKŠEN NAČIN STE SODELOVALI PRI TEJ OCENI? 
 

 da ne 

k) povprašali so me, kaj mojemu otroku dela težave pri učenju   

l) povprašali so me, kaj gre mojemu otroku dobro v šoli   

m) povprašali so me, kaj si želim   

n) izpolnjeval sem vprašalnik, v katerem sem natančno opredelil 
otrokove zmogljivosti in težave 

  

o) predstavili so mi svoje ugotovitve in mnenje ter me vprašali, ali se 
s tem strinjam 

  

p) predstavili so mi svoje ugotovitve in mnenje in me prosili, da še 
sam kaj dodam 

  

q) imel sem možnost spregovoriti o svojem doživljanju in pogledu 
na otrokove težave 

  

r) drugo, navedite: 
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11. SO VAM V PROCESU USMERJANJA STROKOVNJAKI POVEDALI, KAKO SO 

OCENILI OTROKOVE ZMOGLJIVOSTI IN TEŽAVE ALI PRIMANJKLJAJE? 
c) da 
d) ne 

 
Če ste obkrožili DA, napišite, kdo in kaj  vam je povedal. 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
 
12. SO BILI PRI IZDELAVI STROKOVNEGA MNENJA UPOŠTEVANI VAŠI 

PREDLOGI IN ŽELJE? 
c) ne – kateri vaši predlogi niso bili upoštevani?__________________________________ 

______________________________________________________________________ 
d) delno – kateri predlogi so bili upoštevani?_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
e) da, so bili upoštevani – navedite kateri? ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

f) nisem imel želja in predlogov, ker sem menil, da je to njihova stvar, kljub temu, da gre za 
mojega otroka 

 
 
 
DEL B: Vprašanja, ki se nanašajo na proces po usmeritvi – sodelovanje s šolo,  

pomoč, ki jo šola daje vašemu otroku 
 
 
13. S KATERO OSEBO V ŠOLI SE LAHKO POSVETUJETE, KADAR POTREBUJETE 

NASVET ALI POMOČ V ZVEZI S TEŽAVAMI, KI JIH IMA VAŠ OTROK? 
a) z razrednikom – kakšno pomoč dobite?______________________________________  

_____________________________________________________________________ 
b) z učiteljem tistega predmeta, pri katerem ima otrok težave – kakšno pomoč dobite? 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

c) s specialnim ali socialnim pedagogom, ki otroku nudi dodatno strokovno pomoč –  
kakšno pomoč dobite?___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

d) s šolsko svetovalno službo – kakšno pomoč dobite?____________________________ 
_____________________________________________________________________ 

e) z ravnateljem – kakšno pomoč dobite?______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

f) drugo, navedite: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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14. PROSIM VAS ZA OCENO RAZLIČNIH OBLIK POMOČI, KI JIH JE VAŠ OTROK 

DELEŽEN. 
Pri vsaki obliki pomoči, ki jo vaš otrok ima, izberite enega izmed odgovorov na lestvici od 
neuspešno do zelo uspešno. Če opisane oblike pomoči otrok ne prejema, označite »nimam 
izkušenj«. 

 
Oblika pomoči ne- 

uspešno 
manj 

uspešno 
uspešno zelo 

uspešno 
nimam 

izkušenj 

a) dopolnilni pouk      

b) pomoč specialnega ali 
socialnega pedagoga v 
razredu 

     

c) individualna pomoč 
specialnega ali 
socialnega pedagoga 

     

d) pomoč učitelja v razredu      

e) individualna pomoč 
učitelja izven razreda 

     

f) pomoč učitelja v 
podaljšanem bivanju 

     

g) pomoč šolskega 
pedagoga ali psihologa 

     

h) pomoč sošolcev      

i) pomoč prostovoljca      

j) pomoč učencev iz višjih 
razredov  

     

k) pomoč prijateljev      

l) pomoč staršev      

m) pomoč brata, sestre      

n) pomoč drugih 
sorodnikov 

     

o) drugo, navedite: 
 

     

 
 
 
15. V KATERE OBLIKE UČNE  IN DODATNE STROKOVNE POMOČI JE VKLJUČEN 

VAŠ OTROK?  
Možnih je več odgovorov. Obkrožite vse oblike, v katere je vaš otrok vključen. 

h) individualna pomoč učitelja v razredu  
i) individualna pomoč učitelja izven razreda 
j) skupinska pomoč izven razreda 
k) specialni ali socialni pedagog v razredu 
l) specialni ali socialni pedagog izven razreda 
m) individualna pomoč pedagoga ali psihologa izven razreda 
a) drugo, navedite: ___________________________________________________ 
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16. KAKO RAD VAŠ OTROK OBISKUJE URE UČNE /DODATNE STROKOVNE 

POMOČI? 
b) nerad – morda veste razlog?__________________________________________ 
c) srednje rad – morda veste, kaj ga moti?_________________________________ 
d) zelo rad – morda veste zakaj?_________________________________________ 
e) drugo, navedite:____________________________________________________ 
 
 

 
17. V KAKŠNEM SMISLU SO PO VAŠEM MNENJU URE UČNE/DODATNE 

STROKOVNE POMOČI KORISTNE ZA OTROKA?  
 

 da ne 

a) dobi dodatno razlago učne snovi na njemu razumljiv način   

b) naučijo ga, kako naj se uči   

c) piše teste v ločeni učilnici, kar mu pomaga, da je bolj pozoren na 
naloge 

  

d) glasno mu preberejo naloge pri testu, kar mu pomaga pri lažjem 
razumevanju nalog in navodil 

  

e) izvaja vaje, ki mu pomagajo izboljšati tehniko branja, pisanja ali 
računanja 

  

f) svetujejo mu in mu pomagajo pri premagovanju njegovih drugih 
težav – če da, morda veste katerih? ______________________ 

      ___________________________________________________ 

  

g) spoznava različne sprostitvene tehnike   

h) nauči se kontrolirati svojo jezo   

i) umakne se iz razreda in se malo odpočije   

j) drugo, navedite: 
 

  

 
 
 
18. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU VAŠ OTROK POTREBOVAL, DA BI LAŽJE IN 

BOLJE REŠEVAL SVOJE TEŽAVE V ŠOLI?  
m) več razumevanja in podpore vseh učiteljev 
n) več razumevanja in podpore učitelja pri predmetih, navedite katerih: ______________ 

_____________________________________________________________________ 
o) več razumevanja in podpore specialnega oz. socialnega pedagoga 
p) več razumevanja in podpore sošolcev 
q) več pozornosti in naklonjenosti učiteljev 
r) več pozornosti in podpore specialnega oz. socialnega pedagoga 
s) več pozornosti in naklonjenosti sošolcev 
t) nekoga, ki bi skupaj z otrokom oblikoval načrt, kako rešiti problem 
u) več konkretnih in razumljivih navodil učiteljev 
v) več prilagoditev med poukom 
w) prostor za sprostitev, kamor bi se lahko umaknil, ko ne bi več vzdržal v razredu 
x) vključenost v skupino otrok s podobnimi težavami, kot jih ima vaš otrok 

y) drugo, navedite: ________________________________________________________ 
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19. KAKŠNE OBLIKE POMOČI VI PREDLAGATE? 

Navedite le tiste oblike, ki jih otrok ni deležen, pa mislite, da bi bile koristne zanj. 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
 
20. NA KAKŠEN NAČIN SODELUJETE PRI OBLIKOVANJU INDIVIDUALIZIRANEGA 

PROGRAMA ZA OTROKA? 
 

 da ne 

a) izpolnim vprašalnik, v katerem opišem močna in šibka področja 
svojega otroka ter načine pomoči, za katere menim, da bi mu koristili 

  

b) vabljen sem na sestanek strokovne skupine, na katerem predstavim 
svojega otroka, njegova močna in šibka področja ter njegove načine 
spoprijemanja z različnimi situacijami  

  

c) vabljen sem na sestanek s posameznimi izvajalci učne pomoči ali 
dodatne strokovne pomoči, na katerem imam možnost predstaviti 
svoje videnje pomoči, nato pa skupaj oblikujemo načrt pomoči 

  

d) vabljen sem na pogovor s strokovno skupino, na katerem mi 
predstavijo načrtovane oblike pomoči in me vprašajo, če se strinjam 
z njimi 

  

e) nisem vključen v načrtovanje pomoči   

f) drugo, navedite: 
 

  

 
 
 
21. KAKŠNE OBLIKE PODPORE STE STARŠI DELEŽNI S STRANI ŠOLE? 
 

 da ne 

a) redni sestanki s šolsko svetovalno službo, izvajalcem dodatne 
strokovne pomoči in učitelji glede napredka in težav mojega otroka 
(tu niso mišljeni sestanki, ki so povezani z oblikovanjem in 
ocenjevanjem individualiziranega programa, temveč tisti, ki jih imate 
s šolo na vašo pobudo ali pobudo oseb, ki z vašim otrokom delajo) 

  

b) podporne skupine za starše otrok s posebnimi potrebami   

c) predavanja za starše o težavah otrok s posebnimi potrebami in 
oblikah pomoči 

  

d) svetovalne ure za starše otrok s posebnimi potrebami   

e) drugo, navedite:  
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22. KAKŠNE OBLIKE PODPORE STARŠEM PREDLAGATE VI? 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 
 
23. KATERA SO MOČNA PODROČJA VAŠEGA OTROKA (dejavnosti, ki mu gredo 

dobro, v katerih je uspešen)? 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
24. SO PO VAŠEM MNENJU UČITELJI DOVOLJ POZORNI NA MOČNA PODROČJA 

VAŠEGA OTROKA? 
a) na njegovem močnem področju je večkrat deležen pohvale 
b) močna področja lahko izrazi skozi različne oblike šolskega dela 
c) njegova močna področja učitelji poznajo, vendar na njih niso posebej pozorni 
d) učitelji ne poznajo njegovih močnih področij 
e) drugo, navedite: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
25. KAKO VI KOT STARŠ DOŽIVLJATE SVOJEGA OTROKA?  
 

 nič malo zmerno zelo 

delaven     

odgovoren     

skrben     

vztrajen     

motiviran za učenje     

samostojen     

pozoren     

sposoben     

poslušen     

ustvarjalen     

inovativen     

prijazen do drugih     

vesel     

umirjen     

aktiven, dinamičen     

pogumen     

komunikativen     

samozavesten     
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26. KAKO SE PO VAŠEM MNENJU POČUTI OTROK V RAZREDU MED SOŠOLCI? 

e) zelo dobro  
f) srednje  
g) ne počuti se dobro  
h) drugo, navedite: ___________________________________________________ 

 
 
 
27. KAKO SE PO VAŠEM MNENJU OBNAŠAJO SOŠOLCI DO VAŠEGA OTROKA? 
 

 da ne 

a) ga spodbujajo in podpirajo   

b) veselijo se njegovega napredovanja, njegovih uspehov   

c) do njegovih težav so strpni, posebne podpore pa mu ne nudijo   

d) z njim imajo prijateljski odnos   

e) pri delu in igri ga ne izbirajo v skupino ali v par   

f) posmehujejo se njegovim težavam in neuspehom   

g) ga odklanjajo in zavračajo   

h) do njega so nestrpni, pogosto ga izberejo za »grešnega kozla«   

i) ga ustrahujejo in pretepajo   

j) drugo, navedite: 
 

  

 
 
 
28. KAKŠNO VLOGO IMA PO VAŠEM MNENJU VAŠ OTROK V RAZREDU? 
 

 da ne 

a) pogosto je v središču pozornosti   

b) je priljubljen   

c) je zelo družaben   

d) živi v svojem svetu, je zasanjan   

e) se hitro razjezi   

f) sošolci se ga bojijo   

g) ima veliko prijateljev   

h) rad pomaga drugim   

i) drugi mu lahko zaupajo   

j) je umaknjen vase, nedružaben   

k) je osamljen   

l) občutek ima, da ga nihče ne razume   

m) vedno je glavni krivec za vse (neupoštevanje pravil, prekrški, 
pretepi…) 

  

n) drugo, navedite: 
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29. SO UČITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI ŠOLE DOVOLJ POZORNI NA 

POČUTJE VAŠEGA OTROKA V RAZREDU IN V ŠOLI? 
a) nikoli 
b) redko 
c) večinoma 
d) vselej 

 
 
 
30. V ČEM BI POHVALILI ŠOLO PRI DELU Z VAŠIM OTROKOM? 
 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
 
31. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU TISTO, NA KAR JE ŠOLA PRI DELU Z VAŠIM 

OTROKOM PREMALO POZORNA?  
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

32.  ČE JE PO VAŠEM MNENJU OSTALO ŠE KAJ NEDOREČENEGA, A JE ZA 
VAŠEGA OTROKA ALI SODELOVANJE S ŠOLO POMEMBNO, PROSIM 
NAPIŠITE:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvala za vaše odgovore! Potrudila se bom, da boste (prek predavanj ali srečanj na šoli) 
obveščeni o rezultatih in predlogih raziskave. 


