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POVZETEK 

 

V  diplomskem delu smo želeli raziskati odnos do šole in socialno integracijo učencev.  

V uvodnem delu smo tako predstavili osebe s posebnimi potrebami in slovensko 

zakonodajo, ki ureja to področje. Predstavili smo tudi integracijo in inkluzijo ter 

konceptualne razlike med njima. Našteli smo pogoje in ovire za vpeljavo inkluzije v 

šolski prostor. Posebej smo se dotaknili socialne integracije, ki je bistven cilj inkluzivno 

naravnane šole. 

V raziskavo je bilo vključenih 131 učencev 1. in 3. triade treh različnih šolskih 

programov, in sicer so bili vključeni učenci redne OŠ, učenci prilagojenega programa 

z nižjim izobrazbenim standardom ter učenci, ki imajo dodatno strokovno pomoč. 

Učenci so reševali vprašalnik, ki je vseboval različne trditve, povezane s šolo in sošolci. 

S pomočjo χ2- testa smo preverjali, ali obstajajo statistično pomembne razlike med 

spoloma, starostjo, šolskim programom in odnosom do šole oziroma socialno 

integracijo. 

Rezultati raziskave so pokazali, da učenci 1. triade raje hodijo v šolo, da spol ne vpliva 

na odnos do šole, ter da v 1. triadi šolski program vpliva na odnos do šole. Najboljši 

odnos do šole imajo učenci prilagojenega programa z NIS, najslabši odnos pa imajo 

učenci z DSP.  

Pri analizi socialne integracije smo ugotovili, da imajo učenci 3. triade malenkostno 

boljši odnos s svojimi sošolci. Prav tako imajo nekoliko boljši odnos do sošolcev učenci 

NIS programa v primerjavi z ostalimi učenci.  

Pri primerjavi socialne integracije z odnosom do šole pa smo ugotovili, da učenci, ki v 

večji meri mislijo, da so v razredu vsi prijatelji ter jih sošolci pogosteje povabijo v 

pogovor ali igro, raje hodijo v šolo in jim je v šoli všeč več stvari. 

 

 

 

 

Ključne besede: socialna integracija, odnos do šole, osebe s posebnimi potrebami, 

redna osnovna šola, prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, dodatna 

strokovna pomoč, učenci 
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ABSTRACT 

 

In my graduation thesis, I wanted to research attitude toward school and social 

integration of pupils.  

In the introduction, I therefore presented persons with special needs and Slovenian 

legislation covering this field. I also presented integration and inclusion and their 

conceptual differences. I listed conditions and obstacles for introduction of inclusion to 

schools. I especially dealt with social integration which is an essential objective of 

inclusive oriented school.  

The research included 131 pupils of the first and third triad in three different school 

programmes: it included pupils from regular primary school, pupils from adapted 

programme with lower educational standard, and pupils with additional professional 

help. The pupils filled in a questionnaire containing various statements related to 

school and schoolmates. By using χ2 tests, I checked whether there are statistically 

important differences among genders, age, school programme, and relationship to 

school or social integration.   

The results of the research revealed that the pupils in the first triad prefer going to 

school, that gender does not influence attitude toward school, and that in the first triad 

the school programme does not affect the relationship to school. The best attitude 

toward school have pupils from adapted programme with lower educational standard, 

and the worse attitude have pupils with additional professional help.  

When analysing social integration, we established that pupils of the third triad have a 

little better relationship with their schoolmates. Also, compared to other pupils, pupils 

from adapted programme with lower educational standard have a little better 

relationship with schoolmates.  

When comparing social integration with attitude toward school, we established that 

students that to a greater extend believe that all pupils in a class are friends and that 

schoolmates more often invite them in conversation or play, prefer going to school and 

like more things.  

 

Key words: social integration, attitude toward school, persons with special needs, 

regular primary school, adapted programme with lower educational standard, 

additional professional help, pupils.  
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UVOD 

 

Današnja družba v veliki meri poudarja enakopravnost in strpnost in le-to se odraža 

tudi v vzgoji in izobraževanju. Na človeka se je začelo gledati kot posameznika, s 

svojimi značilnostmi in potrebami. Nismo več usmerjeni v motnje, ampak se 

preusmerjamo v sposobnosti in potenciale človeka. Odkriti hočemo, kaj posameznik 

potrebuje, kaj je zanj najboljše (Bratuž, 2004). V tej luči je nastala ideja o integraciji 

otrok s posebnimi potrebami, ki se udejanja tudi v Sloveniji. Različni avtorji različno 

definirajo integracijo. Skupno pa jim je mnenje, da gre pri integraciji predvsem za 

prilagajanje otroka s posebnimi potrebami okolju.  

 

V začetni fazi so bila prizadevanja za uveljavljanje integracije usmerjena predvsem v 

oblikovanje in prilagajanje metod v vzgojno-izobraževalnem procesu za posamične 

kategorije otrok s posebnimi potrebami, pa tudi v oblikovanje pomoči in pogojev, da bi 

lahko otroci s posebnimi potrebami delovali v rednih razredih. V ozadje pa je bila 

potisnjena dimenzija socialnega vključevanja. Ko pa so se strokovnjaki začeli ukvarjati 

s socialnim vključevanjem, so ugotovili, da niso marginalizirani samo učenci v 

prilagojenem programu in zavodih, ampak tudi učenci, ki so že vključeni v redne šole. 

Zavedali so se, da posebni položaj otroka s posebnimi potrebami v razredu, otroka 

stigmatizira in potiska na socialno obrobje. Ti dve spoznanji sta sprožili gibanje za 

inkluzijo, ki tako ne izpodriva integracije, pač pa je njena nadgradnja in nova kvaliteta 

(Skalar, 2003). 

 

M. Kavkler (2008) pravi, da inkluzivna vzgoja in izobraževanje predstavljata neodtuljivo 

pravico otrok do ustreznega in učinkovitega izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah. Pravica do inkluzivne vzgoje in izobraževanja omogoča vsem otrokom, da 

se uspešno učijo skupaj, kar terja upoštevanje razlik med njimi. Šola, ki je usmerjena 

v otroka, je temelj za k človeku usmerjeno družbo, ki spoštuje razlike, omogoča 

optimalni razvoj sposobnosti in ima spoštljiv odnos do vseh ljudi. 

 

Z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki smo ga sprejeli leta 2000, 

smo dobili temelje za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole. 

Šole morajo tako zagotoviti ustrezne pogoje (materialne, kadrovske, organizacijske) 
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za vključevanje otrok s posebnimi potrebami. Učitelji morajo prilagoditi metode 

poučevanja in učencem nuditi pomoč, da bodo čim bolj učno uspešni. Za učence pa ni 

pomembna samo učna uspešnost, temveč tudi sprejetost znotraj razreda, saj kot pravi 

Skalar (1995), se moramo zavedati, da vzgojno-izobraževalne integracije ne moremo 

izpeljati brez hkratne socialne integracije, saj sta le-ti enako pomembni oziroma, da 

vzgojno-izobraževalna integracija ne more biti uspešna, če otrok s posebnimi 

potrebami ni socialno integriran. Prav tako raziskave kažejo, da prizadevanja za 

učinkovito socialno vključevanje omogočajo boljše razmere, tako za optimalnejši 

psihosocialni razvoj, kot tudi za doseganje večje učne uspešnosti. To pomeni, da 

spodbujanje socialne integracije ne pripomore le k boljšim medosebnim odnosom, k 

razvoju stabilnejše samopodobe in samospoštovanja vseh udeležencev v vzgojno-

izobraževalnem procesu, pač pa tudi občutno poveča učno uspešnost (Guralnick, 

1999; Jenkins, Odom, Speltz, 1989; Thomas, Walker, Webb, 1998, v Lebarič idr., 

2006).  

 

V diplomskem delu se želimo osredotočiti predvsem na socialno integracijo, saj 

menimo, da v današnji tržno naravnani družbi vse prevečkrat pozabljamo na ta vidik 

integracije. Šole postajajo čedalje bolj storilnostno naravnane, vse več je tekmovalnosti 

in premalo se posvečamo odnosom.  

 

V teoretičnem delu bomo tako predstavili osebe s posebnimi potrebami in slovensko 

zakonodajo, ki ureja to področje. V nadaljevanju bomo predstavili integracijo in inkluzijo 

ter konceptualne razlike med njima. Našteli bomo pogoje in ovire za vpeljavo inkluzije 

v šolski prostor. Posebej se bomo še dotaknili socialne integracije, ki je bistven cilj 

inkluzivno naravnane šole.  

 

V empiričnem delu bomo s pomočjo vprašalnika preverili socialno integracijo učencev. 

Primerjali bomo odnos in počutje v šoli ter vključenost v šolsko okolje med učenci, ki 

obiskujejo redni program vzgoje in izobraževanja, učenci, ki so vključeni v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem ter dodatno strokovno pomočjo in 

učenci, ki obiskujejo prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom. Zanima nas tudi, ali obstajajo kakšne pomembne razlike glede na spol in 

starost učencev. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

1. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

1.1. Poimenovanje otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami 

 

V preteklosti so se tako v družbi kot v stroki pojavljali različni izrazi, s katerimi so 

opredeljevali otroke s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP). Tako lahko 

zasledimo izraze kot so: prizadeti, defektni, subnormalni, deviantni, moteni, otroci z 

motnjami v razvoju, otroci z učnimi težavami in motnjami ter otroci s posebnimi 

vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Vsi izrazi, razen zadnjega, te otroke bolj ali manj 

negativno označujejo (Bratož, 2004).  

 

Izhajanje iz negativnih lastnosti vsebuje v sebi tudi negativna pričakovanja in stališča 

v zvezi z razvojem, slabo vpliva na samopodobo, sama oseba pa s tem izrazom dobi 

tudi neko negativno oznako, saj jo definiramo z njenimi težavami in ne z njenimi 

pozitivnimi lastnostmi in sposobnostmi. 

 

Za današnji svet so značilne velike spremembe v položaju človeka, spremembe v 

odnosih, verovanjih in stališčih. Človek kot posameznik postaja univerzalna vrednota 

in ni dovoljena nobena diskriminacija (Opara, 2003).  

 

V številnih državah že od leta 1990 potekajo akcije ozaveščenja javnosti, s katerimi 

poudarjajo najprej pomen človeka in šele potem navajajo njegove težave, motnje, 

primanjkljaje itd. In na podlagi teh novih vrednot, ter da bi se izognili stigmatiziranju in 

etiketiranju, so se v zadnjem času strokovnjaki veliko ukvarjali tudi s poimenovanjem.  

 

Tako so Angleži pred dobrimi dvajsetimi leti vpeljali termin otroci s posebnimi 

potrebami, ki se je razmeroma hitro širil, in ga danes uporabljajo v velikem delu 

razvitega sveta. Sprejeli pa smo ga tudi v slovenskem prostoru (Opara, 2003). 
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Taka opredelitev posameznika s posebnimi potrebami nam pomaga, da smo najprej 

usmerjeni na posameznika, na njegova močna področja, na njegove sposobnosti, 

posebne potrebe in šele potem na njegovo motnjo, težavo itd. (Kavkler, 2008b).  

 

Pojavlja se tudi izraz posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. S tem izrazom ne more 

priti do pomote, ker posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb nimajo vsi otroci, temveč 

le manjša skupina otrok (Bratož, 2004). 

 

Najbolj sodobno pojmovanje teh otrok uporablja inkluzivna šola, ki jim pravi otroci ali 

učenci, kot vsem drugim učencem (Galeša, 1995). 

 

1.2. Definicija populacije otrok s posebnimi vzgojno-

izobraževalnimi potrebami 

 

Različni strokovnjaki navajajo različne definicije populacije otrok s posebnimi 

potrebami. 

 

Tako Resman (2003) pravi, da bi bila najsplošnejša označitev otrok s posebnimi 

potrebami naslednja: »Posebni so vsi tisti otroci oziroma skupina otrok, ki se razlikujejo 

od dominantnih (večinskih) skupin po socialno-kulturnih, telesnih in osebnostnih 

(intelektualnih, čustvenih) značilnostih. V vrtčevskih in šolskih pogojih so to tisti učenci, 

ki brez dodatne in posebne pomoči še posebej usposobljenega učitelja ali strokovnjaka 

ne bi zmogli sožitja (življenja) in dela (programa) v vrtcu ali šoli med svojimi vrstniki.«  

 

Skalar (1999) pa pravi, da so osebe s posebnimi potrebami osebe, ki imajo zaradi 

fizičnih, funkcionalnih in osebnostnih okvar ali primanjkljajev, zaradi razvojnih 

zaostankov ali neugodnih socialnih in materialnih pogojev za nemoten psihofizični 

razvoj težave pri zaznavanju, razumevanju, odzivanju na dražljaje, gibanju, sproščanju 

in komuniciranju s socialnim okoljem.  

V nadaljevanju avtor navaja, da imajo te osebe večinoma dodatne čustvene, 

osebnostne in vedenjske motnje. Te so posledica zmanjšanih storilnostnih dosežkov 

in (ali) socialnih možnosti v primerjavi z neprizadetimi vrstniki, posledica zmanjšanih 

možnostih zadovoljevanja potreb in obvladovanja razvojnih nalog, posledica socialne 
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izločenosti in socialne stigmatiziranosti. Kažejo se lahko v negativni samopodobi in 

nizkem samovrednotenju, v nevrotičnosti in depresivnosti, v vedenjskih motnjah, v 

zasvojenostih, v obrambni naravnanosti in v raznih oblikah dezintegriranega vedenja 

(Skalar, 1999).  

 

Opara (2003) pravi, da so otroci s posebnimi potrebami vsi tiski, ki pri vzgoji in 

izobraževanju daljši ali krajši čas potrebujejo prilagoditve in pomoč.  

 

Galeša (1995) navaja, da ima otrok učne ali druge težave, če: 

a) ima pomembno večje težave kot večina otrok njegove starosti; 

b) ima take primanjkljaje, ki mu onemogočajo, da bi se ustrezno vzgajal in 

izobraževal s pomočjo rednih oblik in programov vzgoje in izobraževanja; 

c) je star manj kot 5 let in pade v definicijo a ali b (Code of practice, 1994, v Galeša, 

1995).  

 

Vsakdo ima potrebe, ljudje s posebnimi potrebami pa imajo izrazitejše potrebe na večih 

področjih. Otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami: 

 potrebujejo vzgojno-izobraževalno obravnavo, ta pa se po kakovosti in količini 

pomembno razlikuje od povprečne pomoči, ki so je v procesu poučevanja 

deležni vrstniki in 

 imajo take posebne potrebe, ki jim onemogočajo rabo učnih gradiv in tehničnih 

pripomočkov, ki jih uporabljajo vrstniki (Lewis in Doorlag, 1987, v Kavkler, 

2008b).  

 

1.3. Struktura populacije in število otrok s posebnimi vzgojno- 

izobraževalnimi potrebami 

 

Različni strokovnjaki različno razvrščajo otroke s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 

potrebami. 
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Sprinthall (1990, v Skalar, 1999) učence s posebnimi potrebami, brez nadarjenih, 

razdeli v naslednje skupine: 

 

Tabela 1: Skupine otrok s posebnimi potrebami 

SKUPINA POSEBNIH 
POTREB 

ODSTOTEK 

Učne težave 37 % 

Govorne težave 30 % 

Duševno prizadeti 18 % 

Čustvene in vedenjske 
težave 

8 % 

Kombinirane motnje 1 % 

Gibalno ovirani 1 % 

Gluhi 1 % 

Slepi 0,5 % 

Gluhi in slepi 0,05 % 

Ostali 3 % 

 

V prvih štirih skupinah je preko 90 % otrok in večina se jih izobražuje v redni osnovni 

šoli (Skalar, 1999).  

 

Ena od najbolj globalnih ocen, ki jo navajajo tuji in domači strokovnjaki, je, da je 

vključenih v šole s prilagojenim programom približno 3 % šoloobveznih otrok, da pa je 

v osnovne šole vključenih še približno 20 % OPP, kamor uvrščamo predvsem otroke 

z učnimi težavami, otroke z govornimi težavami, otroke z lažjimi intelektualnimi 

primanjkljaji in pa otroke z vedenjskimi motnjami (Skalar, 1999).  

 

Iz podatkov držav članic Evropske unije (European Agency for Development in Special 

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

do 4 % OPP (razen Danska, Finska, Islandija in Estonija, ki navajajo 10 % otrok). V 

Sloveniji v populaciji šoloobveznih otrok, torej v osnovni šoli, prepoznavamo približno 

6,45 % OPP, ki imajo odločbo o usmeritvi, od tega se jih približno 4,5 % vključuje v 

redni program osnovne šole (Opara idr., 2010).  
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Tabela 2: Delež otrok s PP v osnovnošolskem izobraževanju v letu 2008 

(Evropska Agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, SNE Data, 

2009 v Opara idr., 2010 str. 61) 

< 2.0 % 2.01 %–4.0 % 4.01 %–6.0 % 6.01 %–10.0 
% 

> 10 % 

Bolgarija 
Grčija 

Švedska 

Avstrija 
Danska 
Francija 

Irska 
Italija 

Luxembourg 
Nizozemska 

Poljska 
Portugalska 

Španija 
Velika Britanija 

(Anglija) 
Velika Britanija 

(Wales) 

Belgija 
(Flamska 
skupnost) 

Belgija 
(Francoska 
skupnost) 

Ciper 
Nemčija 

Madžarska 
Islandija  
Latvija  
Malta  

Norveška 
Slovenija  

Švica Velika 
Britanija 

(Škotska) 

Češka  
Finska 

Litva  
Estonija 

 

V Sloveniji se delež OPP v osnovnošolskem izobraževanju neprestano spreminja. 

 

Tabela 3: Primerjava števila učencev s PP v rednih osnovnih šolah in v 

specializiranih ustanovah z odločbo o usmeritvi od šol. leta 2004/05 do 2009/10 

(Opara idr., 2010, str. 62) 

Šolsko 
leto 

Generacija 
otrok 

Število 
vključenih 
učencev z 
odločbo v 

ROŠ % 

Število 
vključenih 

otrok v  
specializirane 

ustanove %  

2004/05 175.412 3.135 1,8 3.396 1,9 
2005/06 170.637 4.481 2,6 3.263 1,9 
2006/07 167.951 5.497 3,3 3.287 2,0 
2007/08 165.910 5.909 3,6 3.160 1,9 
2008/09 164.859 6.492 3,9 3.211 1,9 
2009/10 162.902 7.275 4,5 3.229 2,0 

 

Iz tabele je razvidno, da se število OPP, ki imajo odločbo o usmeritvi, v redno osnovno 

šolo od leta 2004/2005 povečuje. Število otrok v specializiranih ustanovah je vsa leta 
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nespremenjeno (okoli 2 %). Skupaj je torej v Sloveniji že 6,45 % otrok v osnovnošolski 

populaciji usmerjenih kot otroci s posebnimi potrebami (Opara idr., 2010).  

 

Graf 1: Deleži izdanih odločb po vrsti primanjkljaja, ovire oz. motnje med leti 

2005 in 2009 (Opara idr., 2010, str. 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Struktura populacije otrok s posebnimi potrebami v slovenski 

zakonodaji 

 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so otroci s posebnimi potrebami 

otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro 

vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno 

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

učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi 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 (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2011). 
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Po Zakonu o osnovni šoli pa so otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi 

motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja in 

osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma posebni program 

vzgoje in izobraževanja, ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci 

(Zakon o osnovni šoli, 2006). 

 

Kot je iz zgornjih zakonov razvidno, se le-ta razlikujeta v tem, da v Zakonu o osnovni 

šoli ni vključenih otrok z avtističnimi motnjami, medtem ko v Zakonu o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami ni omenjenih nadarjenih otrok. Prav tako se razlikujeta v 

poimenovanju nekaterih skupin. 

 

1.5. Opis posamezne skupine otrok s posebnimi potrebami 

 

Opisi posameznih skupin OPP so povzeti po kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj OPP (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2003).  

 

1.5.1. Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

 

Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano splošno ali specifično raven 

inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem 

področju ter pomanjkanje veščin, kar se vse odraža v neskladju med njihovo mentalno 

in kronološko starostjo. Otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi so otroci, pri 

katerih se kaže neharmonični razvoj in lahko v primeru vključitve v program 

prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo dosegajo minimalne standarde 

znanja. 
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Glede na motnje v duševnem razvoju razlikujemo: 

 

a) Otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Imajo znižane sposobnosti za učenje. V prilagojenih pogojih učenja lahko 

dosežejo temeljna šolska znanja. Ob ustreznem šolanju se praviloma 

usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno življenje. 

 

b) Otroke z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Imajo posamezne sposobnosti različno razvite. Pri šolskem učenju osvojijo 

osnove branja, pisanja in računanja, na drugih področjih (gibalnih, likovnih, 

glasbenih) pa lahko dosežejo več. Pri skrbi zase zmorejo preprosta opravila, 

sicer pa potrebujejo vodenje in različno stopnjo pomoči skozi celo življenje. 

Usposobijo se za enostavna praktična dela, vendar se le izjemoma usposobijo 

za povsem neodvisno socialno življenje. 

 

c) Otroke s težjo motnjo v duševnem razvoju 

Lahko se usposobijo za najenostavnejša opravila. Pri skrbi zase potrebujejo 

pomoč drugih. Orientirajo se v ožjem okolju, vendar pri tem potrebujejo varstvo. 

Lahko imajo težave v gibanju, druge motnje in bolezni. 

 

d) Otroke s težko motnjo v duševnem razvoju 

Lahko se usposobijo le za sodelovanje pri posameznih aktivnostih. Potrebujejo 

stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. So omejeni v gibanju, prisotne so težke 

dodatne motnje, bolezni in obolenja. 

 

1.5.2. Slepi in slabovidni otroci 

 

Slepi in slabovidni so tisti, ki imajo okvaro vida, očesa ali okvaro vidnega polja.  

 

a) Slabovidni otroci 

Glede na slabovidnost razlikujemo zmerno in težko slabovidne otroke. V šoli 

delajo po metodi za slabovidne in potrebujejo posebne prilagoditve. V 
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vsakdanjem življenju so z ustrezno previdnostjo in z obvladovanjem specialnih 

znanj samostojni. 

 

b) Slepi otroci 

Glede na slepoto se razlikujejo slepi otroci z ostankom vida, slepi z minimalnim 

ostankom vida ter popolnoma slepi otroci. Ti otroci potrebujejo specialni trening 

za vsakdanje življenje ter prilagojene učne pripomočke ter pripomočke za slepe. 

 

1.5.3. Gluhi in naglušni otroci 

 

Gluhi in naglušni otroci imajo okvare, ki zajemajo uho, njegove strukture in funkcije, 

povezane z njim. 

 

a) Naglušni otroci 

Imajo resne težave pri poslušanju govora in pri govorni komunikaciji. Naglušnost 

pomeni zoženje slušnega polja in delno moti sporazumevanje s pomočjo 

govora. Glede na naglušnost razlikujemo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko 

izgubo sluha. 

 

b) Gluhi otroci 

Imajo najtežjo izgubo sluha, pri kateri ojačenje zvoka ne koristi. Glede na 

gluhoto ločimo otroke z najtežjo izgubo sluha in otroke s popolno izgubo sluha. 

Otroci niso sposobni slišati in razumeti govora, tudi če je ojačan. Pri njih je 

prisotna prizadetost sporazumevanja, razumevanja in poslušanja govora ter 

druge vrste prizadetosti poslušanja. Pogosta je istočasna prizadetost vedenja, 

orientacije v času in prostoru, prilagajanja vedenja okoliščinam in prizadetost pri 

pridobivanju znanja. Otroci so ovirani v orientaciji, telesni neodvisnosti in pri 

vključevanju v družbo.  

 

1.5.4. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

 

Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami imajo motnje pri usvajanju in razumevanju ter 

govornemu izražanju, ki niso posledica izgube sluha. Specifične motnje na področju 
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razumevanja, strukturiranja, procesiranja in izražanja se kažejo tudi v neskladju med 

besednimi in nebesednimi sposobnostmi. Sekundarno pa se motnje v govorno-

jezikovnem sporazumevanju kažejo tudi na področju branja in pisanja ter pri učenju v 

celoti. Funkcionalno znanje branja in pisanja je lahko prizadeto v razponu od blagega 

zaostajanja do funkcionalne nepismenosti. 

 

Glede na govorno-jezikovne motnje se razlikujejo: 

 

a) Otroci z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Otrokovo govorno-jezikovno sporazumevanje odstopa od povprečja kronološko 

enako starih otrok, in sicer ne enem od področij: izgovorjavi, strukturi ali 

semantiki. Z ustreznimi prilagoditvami je sposoben uporabljati pisno in verbalno 

komunikacijo. 

 

b) Otroci z zmernimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Otroku oviranost na področju govorno-jezikovnega sporazumevanja preprečuje 

uspešno komunikacijo z okolico. Pisna komunikacija je omejena. Zaostanek se 

kaže na vseh področjih: izgovoru, morfologiji, semantiki in sintaksi. 

 

c) Otroci s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Otrokovo sporazumevanje je zelo omejeno, vezano je na osebe iz ožje okolice, 

s katerimi se lahko sporazumeva s pomočjo nadomestne in dopolnilne 

komunikacije. Potrebno je stalno vodenje in različne stopnje pomoči.  

 

d) Otroci s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami 

Otrok se odziva le na situacijo, za sporazumevanje pretežno uporablja le 

govorico telesa in konkretne predmete. Uporaba nadomestne in dopolnilne 

komunikacije je omejena na ponavljajoče situacije in zadovoljevanje 

najosnovnejših potreb.  
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1.5.5. Gibalno ovirani otroci 

 

Gibalno ovirani otroci imajo prirojene ali pridobljene okvare, poškodbe gibalnega 

aparata, centralnega ali perifernega živčevja. Gibalna oviranost se odraža v obliki 

funkcionalnih in gibalnih motenj. 

 

Glede na gibalno oviranost razlikujemo: 

 

a) Lažje gibalno ovirane otroke 

Ti otroci lahko hodijo samostojno. Težave imajo lahko pri teku in hoji po 

neravnem terenu. Za izvajanje šolskega dela ne potrebujejo fizične pomoči, pri 

nekaterih oblikah dela potrebujejo pripomočke.  

 

b) Zmerno gibalno ovirane otroke 

Samostojno hodijo znotraj prostorov ali na krajše razdalje. Pri dnevnih opravilih 

potrebujejo nadzor, pomoč, prilagoditve in posebne pripomočke. Pri izvajanju 

šolskega dela občasno potrebujejo fizično pomoč. 

 

c) Težje gibalno ovirane otroke 

Za funkcionalno hojo potrebujejo pripomočke tudi na krajši razdalji. Pri dnevnih 

opravilih potrebujejo stalno delno pomoč druge osebe. Pri izvajanju večine 

šolskega dela potrebujejo fizično pomoč. 

 

d) Težko gibalno ovirane otroke 

Za gibanje potrebujejo električni voziček. V vseh dnevnih opravilih so odvisni od 

tuje pomoči. Pri izvajanju šolskega dela potrebujejo stalno fizično pomoč. 

 

1.5.6. Dolgotrajno bolni otroci 

 

Dolgotrajno bolni otroci so otroci z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi motnjami ter 

boleznimi, ki ovirajo otroke pri šolskem delu. Dolgotrajna bolezen je vsaka tista, ki ne 

izzveni v treh mesecih. 
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1.5.7. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so otroci, pri katerih se zaradi 

znanih ali neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo 

zaostanki v razvoju v zvezi s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, 

komunikacijo, z razvojem socialnih sposobnosti in z emocionalnim dozorevanjem, in 

pri katerih se kažejo izrazite težave v zvezi z branjem, pisanjem, pravopisom ter 

računanjem. Primanjkljaji na posameznih področjih učenja trajajo celo življenje in 

vplivajo na učenje in vedenje. Primarno niso pogojeni z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi 

motnjami, motnjo v duševnem razvoju, emocionalnimi motnjami ali neustreznimi 

okoljskimi dejavniki, vendar pa lahko nastopajo skupaj z njimi. Otrok je lahko 

prepoznan kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja le v primeru, ko so 

se izrazite učne težave pokazale že v dosedanjem šolanju in jih ni bilo mogoče 

odpraviti kljub prilagoditvam in pomoči, tako da otrok pri posameznem ali več 

predmetih ni dosegel minimalnega standarda znanja.  

 

1.5.8. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami1 

 

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti so otroci z disocialnim vedenjem, ki je 

intenzivno, ponavljajoče in trajnejše ter se kaže z neuspešno socialno integracijo. 

Otrokovo disocialno vedenje je lahko zunanje ali notranje pogojeno in se kaže s 

simptomi kot so npr. agresivno vedenje, avtoagresija, uživanje alkohola in mamil, 

uničevanje tuje lastnine, pobegi od doma, čustvene motnje. 

V to skupino je otrok lahko prepoznan le v primeru, ko dosedanje delo strokovnih 

delavcev ni vodilo do zmanjšanja težav. Diagnoza osebnostne motnje se ne postavlja, 

dokler ni zaključen otrokov osebnostni razvoj. 

 

 

 

                                                           
1 V  zakonu o OŠ (Zakon o osnovni šoli, 2006) je skupina otrok s čustveno vedenjskimi motnjami poimenovana 

kot skupina otrok z motnjami vedenja in osebnosti.  
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1.5.9. Otroci z avtističnimi motnjami 

 

Otroci z motnjami avtističnega spektra (MAS) imajo pomembno večji primanjkljaj na 

področju komunikacije in socialne interakcije kot na drugih razvojnih področjih ter 

pomembno zoženje interesov oziroma ponavljajoče se in stereotipno vedenje. V to 

skupino sodijo otroci z avtizmom, atipičnim avtizmom, Aspergerjevim sindromom in 

pervazivno razvojno motnjo – neopredeljena. V procesu vzgoje in izobraževanja 

potrebujejo vsi otroci z MAS večje prilagoditve poučevanja socialnih spretnosti in 

komunikacije, čim bolj strukturirane učne priložnosti za spodbujanje samostojnosti in 

organiziranosti in po potrebi tudi program za spreminjanje vedenja (modifikacijo 

vedenja) (Pravilnik o organizaciji …, 2013, priloga 7). 

 

1.5.10 Otroci z več motnjami 

 

Otroci z več motnjami so tisti otroci s posebnimi potrebami, ki imajo hkrati več 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, in pri katerih se upošteva njihova primarna motnja. 
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2. INTEGRACIJA IN INKLUZIJA 

 

V preteklosti smo otroke zaradi fizičnih, funkcionalnih, duševnih in socialnih 

primanjkljajev usmerjali v šole s prilagojenim programom ali v zavode za usmerjanje 

(Skalar, 2003). V zadnjih desetletjih pa je v naši družbi prišlo do velikih sprememb. 

Pojavilo se je gibanje pod imenom multikulturnost in interkulturnost, ki si postavlja za 

cilj strpno življenje različnih socialnih, kulturnih, verskih, političnih in drugih skupin. 

Družba želi dati vsem skupinam enakopravno mesto. In v tem sociološkem smislu 

integracija pomeni življenje teh skupin druga z drugo in ne druga ob drugi. Po drugi 

strani pa je to gibanje usmerjeno v spoštovanje človeka in sprejemanje dejstva, da je 

vsak človek nekaj posebnega, edinstvenega ter ima svoje potrebe, značilnosti, 

sposobnosti pa tudi ambicije in aspiracije. In prav to gibanje se kaže tudi na šolskem 

področju, saj si šola prizadeva postati skupnost, ki upošteva in spoštuje posameznika 

z vsemi njegovimi posebnostmi (Resman, 2003).  

 

Na podlagi tega in številnih negativnih učinkov segregiranega izobraževanja je prišlo 

do velikih sprememb tudi v šolstvu in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Na 

človeka se je začelo gledati kot na individualno bitje s svojimi značilnostmi in 

potrebami. Nismo več usmerjeni v motnje ampak se preusmerjamo v sposobnosti in 

potenciale človeka. Odkriti hočemo, kaj posameznik potrebuje, kaj je zanj najboljše. V 

tej luči je nastala ideja o integraciji otrok s posebnimi potrebami, za katero bi lahko 

rekli, da gre za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v normalno okolje po največji 

možni meri (Bratuž, 2004).  

 

V začetni fazi so bila prizadevanja za uveljavljanje integracije usmerjena predvsem v 

oblikovanje in prilagajanje metod v vzgojno-izobraževalnem procesu za posamične 

kategorije otrok s posebnimi potrebami, pa tudi v oblikovanje pomoči in pogojev, da bi 

lahko otroci s posebnimi potrebami delovali v rednih razredih. V ozadje pa je bila 

potisnjena dimenzija socialnega vključevanja. Ko pa so se strokovnjaki začeli ukvarjati 

s socialnim vključevanjem so ugotovili, da niso marginalizirani samo učenci v 

prilagojenem programu in zavodih, ampak tudi učenci, ki so že vključeni v redne šole. 

Zavedali so se, da posebni položaj otroka s posebnimi potrebami v razredu, otroka 

stigmatizira in potiska na socialno obrobje. Ti dve spoznanji sta sprožili gibanje za 
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inkluzijo, ki tako ne izpodriva integracije, pač pa je njena nadgradnja in nova kvaliteta 

(Skalar, 2003).  

 

2.1. Definicija integracije 

 

Beseda integracija izhaja iz latinskega pridevnika integer in pomeni nedotaknjen, cel. 

avtor Težak (1985, v Schmidt, 2001a) govori o obnovi, ponovnem združevanju nekoč 

nedotaknjenih, a razdvojenih celot. Preneseno na družbeno področje, bi to naj 

pomenilo, da je družba izpopolnjena takrat, ko so v njo pritegnjene tudi obrobne 

skupine, ki kljub različnim vrstam oviranosti izpopolnjujejo ''normalnost'' 

(Kasztantowicz, 1982, v Schmidt, 2001a). 

 

Različni strokovnjaki navajajo različne definicije integracije. Skupno pa jim je mnenje, 

da je integracija vključevanje otrok v redne vzgojno-izobraževalne programe, pri čemer 

se morajo otroci prilagoditi okolju in ne obratno. 

 

Integracija pogosto pomeni le namestitev otroka s posebnimi potrebami v redno 

ustanovo, kjer skuša spremeniti, prilagoditi šolsko in širše okolje otroka nekemu 

''povprečju'', da se lahko vključi v redni sistem vzgoje in izobraževanja in dosega 

predpisane standarde znanja branja, pisanja, računanja, se prilagodi načinu 

sprejemanja informacij, socialnemu okolju, oviram pri gibanju itd. Kdor torej ni 

sposoben doseči predpisanih minimalnih vzgojno-izobraževalnih dosežkov in se 

prilagoditi učnemu okolju, ne more doseči popolne integracije v šolsko okolje (Šućur, 

1999, v Kavkler, 2008a).  

 

Resman (2003) pravi, da se od integriranih otrok pričakuje, da so pripravljeni in 

sposobni delati tisto, kar se pričakuje tudi od drugih otrok. Pričakuje se, da bodo ob 

posebni pomoči učitelja obvladali šolski program in usvojili norme šolskega vedenja in 

učni program ter se ravnali po pravilih šole. Učenci se morajo adaptirati normam, ki so 

v določen okolju (šoli) normalne. Če imajo učenci težave, morajo poiskati pomoč, da 

kompenzirajo primanjkljaje oziroma pomanjkljivosti.  
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Integracija pa s socializacijskega in vzgojnega vidika ni pomembna samo zaradi otrok 

s posebnimi potrebami, pač pa je pomembna za vse učence. V integriranem razredu 

se vsi učijo sodelovanja, komuniciranja in življenja drug z drugim. Učijo se tolerantnega 

življenja v družbi neenakih. Še bolj od tolerance pa je pomembna pripravljenost 

sodelovanja in skupnega življenja in s tem posledično pripravljenost na prijateljske 

odnose in medsebojno spoštovanje (Resman, 2003).  

 

2.2. Definicija inkluzije 

 

V zadnjih letih se v naš jezik prinaša še eno sposojenko, to je inkluzija. Termin prihaja 

iz angleško govorečega okolja in iz njihovih pogojev in ideologije. Gre za preprost 

sistem vrednot, v središču katerega je pravica vsakega otroka, da hodi v svojo, lokalno 

šolo in se v njej uči, kajti ta je namenjena vsem otrokom, ki živijo tam. Šola sprejme 

vsakogar in se prilagaja različnim uporabnikom in vsem njihovim posebnostim (Bratuž, 

2004).  

 

Resman (2003) meni, da pri inkluziji ne gre samo za prilagajanje, temveč je inkluzija 

kultura življenja v neki določeni skupnosti, v kateri je vsak dobrodošel, v kateri se vsi 

podpirajo, gojijo različne potrebe. Inkluzivna šola si prizadeva za sobivanje učencev 

različnih kulturno-socialnih, telesnih in intelektualnih značilnostih in ne ločuje med 

učenci s posebnimi potrebami in drugimi učenci. Vsi so učenci. V njej ni dveh 

kurikulumov, je en sam program, ki se prilagaja posameznikom. Drugačnost otrok ni 

pomanjkljivost, pač pa odlika, ki bogati. Ljudje morajo ohraniti medsebojne razlike, to 

je naša pravica in razvijati moramo kulturo, v kateri bodo vladali humani odnosi, v kateri 

se bodo vsi učenci počutili varne.  

 

Inkluzija omogoča vsakemu posamezniku, da sodeluje, kolikor zmore, ker doseganje 

povprečnih dosežkov ni temeljni pogoj za vključitev v šolsko in širše socialno okolje. 

Razlike posameznikov so temelj za socialno povezovanje, in ne neki povprečni dosežki 

(Šućur, 1999, v Kavkler, 2008a).  

 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje predstavljata neodtujljivo pravico otrok do 

ustreznega in učinkovitega izobraževanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 
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Pravica do inkluzivne vzgoje in izobraževanja omogoča vsem otrokom, da se uspešno 

učijo skupaj, kar terja upoštevanje razlik med njimi. Šola, ki je usmerjena v otroka, je 

temelj za k človeku usmerjeno družbo, ki spoštuje razlike, omogoča optimalni razvoj 

sposobnosti in ima spoštljiv odnos do vseh ljudi. Vladni predstavniki so podpisali 

številne mednarodne dokumente o nediskriminaciji in inkluzivnem izobraževanju vseh 

otrok, kot so Konvencija o otrokovih pravicah (1986), Salamanška deklaracija s 

Svetovne konference o posebnih potrebah (UNESCO, 1994), listina Združenih 

narodov Svet po meri otrok (2003), Lizbonska strategija (2000) (Kavker, 2008a).  

 

Skalar (2003) pa meni, da je inkluzija sistem intervencij, s katerimi poskušamo delno 

ali v celoti vključiti socialno izključene posameznike v socialno skupino (šolo, razred) 

ali v širše socialno okolje. Inkluzija je premagovanje oziroma odstranjevanje ovir za 

socialno udeležbo, delno ali v celoti izključenih.  

 

M. Kavkler (2008a) našteje naslednje značilnosti inkluzije: 

1. Inkluzija je nikoli končan proces, ki ga je vedno mogoče izboljšati, okrepiti, 

dopolniti in prilagoditi socio-ekonomskim razmeram družbe. 

2. Osebe s posebnimi potrebami se lahko optimalno vključujejo v vzgojno-

izobraževalni proces in socialno okolje, če odstranimo ovire. 

3. V inkluzivni šoli ima vsakdo priložnost, da je prisoten v razredu, skupaj z vrstniki, 

da po svojih močeh prispeva k boljšim dosežkom skupine in da je uspešen.  

4. Posebno pozornost v inkluzivni šoli učitelji in drugi strokovni delavci namenijo 

rizičnim skupinam otrok.  

 

Prednosti inkluzije: 

1. Inkluzija je pomemben dejavnik za boj proti revščini, in sicer s pomočjo 

izobraževanja in usposabljanja. 

2. Inkluzija je učinkovita metoda v funkciji prevencije socialnopatoloških pojavov, 

delinkventnosti in narkomanije. 

3. Inkluzija pomeni učinkovito izrabo virov, namenjenih vzgoji in izobraževanju. 

Povečuje učno uspešnost otrok. Izključenim in zaznamovanim otrokom 

pomagamo premostiti dediščino njihove drugačnosti in marginalnega 

socialnega položaja. 
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4. Inkluzija pripomore k socialni klimi v skupini, kar spodbuja sodelovanje, 

demokratične, kulturne in prijateljske odnose, s tem pa tudi enake možnosti za 

vse otroke v skupini (Skalar, 2003).  

 

Pomen inkluzije: 

1. Otroci s posebnimi potrebami z ustrezno organiziranim in izvajanim 

vključevanjem v redne šole dosegajo boljše izobraževalne dosežke. 

2. Vrstniki, ki se šolajo z učenci s posebnimi potrebami, bolje razumejo različnost, 

naučijo se strpnosti, naučijo se pomagati itd. 

3. Otrok s posebnimi potrebami ima v inkluzivni šoli, ki upošteva potrebe 

posameznika, več možnosti za socialne stike z vrstniki (Kavler, 2008a). 

 

2.3. Primerjava integracije in inkluzije 

 

Številni strokovnjaki so pred letom 2000 navajali, da sta izraza inkluzija in integracija 

sinonima, saj gre v obeh primerih za enake ideje, ravnanje in cilje, a danes večina 

avtorjev poudarja razlike v pomenu, v kakovosti dela in praktičnem izvajanju 

vključevanja otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (Kavkler, 2008a).  

 

V definiciji integracije in inkluzije, ki jo je podala J. Cotič, lahko opazimo temeljno razliko 

med tema pojmoma. J. Cotič (2005) meni, da je integracija namestitev otroka v razred 

s pričakovanjem, da se bo prilagodil vsem predpisanim standardom, medtem ko je 

inkluzija po njenem mnenju odstranjevanje ovir v izobraževalnem procesu in 

prilagoditev okolja otroku, ki mu bo omogočalo optimalen razvoj potencialov.  

 

Resman (2003) meni, da bi bila najkrajša in najlažja označitev, da je integracija bolj 

organizacijski ukrep, medtem ko je inkluzija pedagoški, socialni in psihološki proces 

vključevanja OPP v običajne razmere vzgojno-izobraževalnega dela. Fizična 

integracija je po njegovem mnenju prvi korak k uresničevanju socialne in psihološke 

integracije, kar pa je pravzaprav že inkluzija. Se pravi na poti socialnega vključevanja 

otrok s posebnimi potrebami obstajajo koraki integracije, prek katerih se uresničuje 

inkluzija.  
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Opara (2003) pa meni, da bi obe tujki lahko nadomestili s slovensko besedo 

vključevanje.  

 

Tabela 4: Primerjava integracije in inkluzije (Kavkler 2008a, str. 18) 

INTEGRACIJA INKLUZIJA 

le za nekatere otroke s posebnimi 
potrebami  

šola za vse otroke, tudi otroke s 
posebnimi potrebami 

tekmovanje, selekcija cenjena je različnost pri vseh učencih 

doseganje standardov sprejetost, sodelovanje, uspešnost 

poudarjajo se motnje, ovire, primanjkljaji 
itd. 

poudarek na optimalnem razvoju 
vsakega učenca – učinkovito 
poučevanje 

otrok se mora prilagoditi šoli, zato 
potrebuje specialno pomoč 

šola se bolj prilagaja otroku (odstrani 
ovire za uspešno vzgojo in 
izobraževanje, prilagodi kurikulum itd.) 

otroku pomaga specialist pomaga predvsem učitelj, ki je deležen 
podpore in pomoči specialista, ko jo 
potrebuje on in OPP, da je kompetenten, 
odgovoren in da zadovoljuje posebne 
potrebe otrok 

specialne oblike pomoči se praviloma 
izvajajo izven razreda 

otrok s posebnimi potrebami, ki 
potrebuje pomoč in podporo, je 
praviloma deležen vseh oblik pomoči v 
razredu 

vedno več ur pomoči za vedno več otrok, 
ki naj bi jo najpogosteje prejemali zunaj 
razreda, za kar ves čas šolanja 

pomoč učencu se organizira: 
čim bolj zgodaj, 
čim bolj fleksibilno, 
čim manj opazno, 
čim bliže učencu, 
za čim krajši čas 

individualna pomoč otroku sodelovanje učitelja in specialista 
omogoča učitelju, da je vedno bolj 
kompetenten za odstranjevanje ovir pri 
vseh otrocih 

specialist obravnava predvsem učenca, 
malo pa svetuje učitelju 

specialist pomaga, podpira in krepi 
otroka in učitelja 

prevelika usmerjenost na učitelja šola je usmerjena na otroka 

evalvacija uspešnosti otroka evalvacija uspešnosti otrokovega 
napredka in strokovne pomoči 

težave in odpori pri uvajanju sprememb, 
novosti itd. 

stalno spreminjanje, sodelovanje 
različnih strokovnjakov v različnih 
oblikah, šola je del učeče družbe itd. 

OPOMBA: specialisti so: psiholog, specialni in rehabilitacijski pedagog vseh smeri, 

pedagog, socialni pedagog, socialni delavec ali drugi strokovni delavec.  
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2.4. Oblike integracije 

 

Med poizkusi šolske integracije najdemo različne organizacijske oblike (Feyerer, 1990, 

cit. Po Kresal, 1990, str 29, v Bratuž 2004, str. 29): 

 

a) Integrativni razred 

V njem so učenci s posebnimi potrebami in ostali učenci. Število otrok je 

zmanjšano. Učne vsebine so prilagojene individualnim potrebam. Pouk vodita 

učitelj in posebni učitelj.  

 

b) Kooperativni razred 

V njem se ohranja zunanja diferenciacija. Posebni razred in redna šola imata 

skupaj šolske prireditve in skupen pouk nekaterih predmetov. 

 

c) Vzpodbujevalni ali mali razred 

Otroci z učnimi in vedenjskimi težavami preživijo daljše časovno omejeno 

obdobje v lastnem malem razredu s posebnim šolskim učiteljem. Sodelovanje 

malega razreda s srednjim razredom pa se izvaja po kooperativnem modelu. 

 

d) Varstveni učitelj 

V razred z učenci brez težav sta vključena eden do dva učenca s posebnimi 

potrebami. Določeno je število ur tedensko posebnemu učitelju, ki opravlja 

funkcijo dodatne pomoči razrednemu učitelju. 

 

Pri nas je najbolj pogosta organizacijska oblika integrativni razred (Bratož, 2004). 

 

2.5. Načela inkluzivne šole 

 

Pri inkluziji mora učitelj biti pozoren na celotno socialno skupino in ne samo na učenca 

s posebnimi potrebami. Pri tem mora poskušati uveljaviti naslednja načela inkluzije: 

 načelo celostnosti oziroma celostnega pristopa k učencem, 

 načelo dajanja pomoči vsem učencem v razredu, 

 načelo enakega režima za vse učence, 
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 načelo nestigmatiziranja pri zaznavanju različnosti, 

 načelo procesnega obravnavanja učencev, ki imajo občasne ali trajne težave, 

 načelo aktivne partnerske vloge staršev, 

 načelo socialne vključenosti vseh učencev, 

 načelo oblikovanja pozitivnih odnosov med vsemi udeleženci, 

 načelo oblikovanja pozitivnih pričakovanj učiteljev do vseh učencev, 

 načelo uveljavitve različnosti kot vrednosti (Skalar, 2003).  

 

2.6. Pogoji za uspešno integracijo/inkluzijo 

 

M. Kavkler (2002) poudarja, da moramo za uspešno integracijo upoštevati nekaj 

temeljnih načel: 

 otrok ima pravico biti sprejet, biti skupaj z vrstniki, da mu je učitelj naklonjen in 

ga razume ter verjame vanj, da se izobražuje po fleksibilno zasnovanem 

kurikulumu; 

 otroci in starši morajo biti obravnavani s spoštovanjem; 

 pozitiven odnos do različnosti; 

 oblikovati je potrebno take pogoje v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki 

omogočajo upoštevanje individualnih potreb vseh otrok; 

 strategije načrtovanja inkluzije se morajo razvijati na sistemskem in 

individualnem nivoju; 

 razširitev inkluzije v prakso zahteva kolektivno odgovornost vseh strokovnjakov; 

 profesionalni razvoj osebja šol, ki vključuje poglabljanja že obstoječih znanj in 

veščin ter razvijanje novih; 

 pri vseh otrocih je potrebno optimalno upoštevati njihove vzgojno-izobraževalne 

potrebe. 

 

M. Schmidt (2001b) je ob evalvaciji integracije v Sloveniji navedla nekaj dejavnikov, ki 

pospešujejo integracijo na šoli: 

 izpolnjevanje pogojev, tako kadrovskih, prostorskih kot materialnih, ki jih 

opredeljuje naša zakonodaja predstavlja zagotovilo, da bodo OPP napredovali 

v redni šoli; 
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 pri reševanju kompleksnosti problemov OPP je potrebno poleg specialnega 

pedagoga vključiti tudi druge strokovnjake; 

 učitelji, ki delajo v intergrativnih razredih, morajo biti deležni strokovne podpore 

in morajo imeti možnost sodelovanja in timskega dela s specialnimi pedagogi in 

drugimi strokovnjaki; 

 učiteljem je potrebno omogočiti strokovno izpopolnjevanje; 

 vključevanje več strokovnjakov zahteva fleksibilnost, dinamičnost in jasno 

definiranost njihovih vlog; 

 pozitivna klima na šoli podpira integracijo. 

 

2.7. Argumenti za integracijo otrok s posebnimi potrebami v redno 

osnovno šolo 

 

Zagovorniki inkluzivno naravnanega vzgojno-izobraževalnega sistema poudarjajo tri 

argumente (Lesar, 2009): 

 inkluzivno šolanje je temeljna človekova pravica; 

 inkluzivno šolanje omogoča ponovno vzpostavljanje bolj pravičnega razmerja 

med šolo in družbo; 

 ni nedvoumnih dokazov, da se specifične kategorije učencev učijo povsem 

drugače. 

 

Poleg tega Center za študije inkluzivnega šolanja (Lesar, 2009) poudarja, da: 

 učenci v inkluzivnih okoljih bolje napredujejo tako v akademskem kot socialnem 

pogledu; 

 v segregiranih šolah metode poučevanja in ponudba drugih preskrb niso tako 

specifični, da se ne bi mogli izvajati tudi v rednih šolah; 

 v primeru sprejetja ideje inkluzije se v konkretnih praksah inkluzivno šolanje 

izkaže kot bolj učinkovito pri uporabi različnih vzgojno-izobraževalnih sredstev; 

 segregativni sistem uči učence prestrašenosti, ignorance in goji predsodke; 

 vsi učenci potrebujejo tako vzgojo in izobraževanje, v kateri bodo razvijali 

odnose, in ki jih bo pripravljala na običajno življenje; 

 inkluzija spodbuja gojenje prijateljstva, spoštovanja in razumevanja. 
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Bratož (2004) navaja naslednje argumente za integracijo: 

 otroci se počutijo manj odtujene in manj drugačne, manjša je možnost 

etiketiranja; 

 okolje redne osnovne šole deluje bolj stimulativno in spodbudno, zlasti na 

področju govora in igre; 

 v redni osnovni šoli je več možnosti za pridobivanje socialnih izkušenj; 

 večja je možnost za doseganje višje stopnje šolanja; 

 starši lažje sprejmejo vključitev v redno osnovno šolo; 

 redne osnovne šole so bližje krajem bivanja; 

 ob šolski integraciji pripravljamo tudi širše socialno okolje na sprejem oseb s 

posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. 

 

Poleg načela pravičnosti in enakosti ter boljšemu akademskemu in socialnemu 

napredku OPP v rednih oblikah šolanja pa Rovšek (2006) vidi prednost v integriranem 

izobraževanju tudi v tem, da učenec obiskuje šolo v njegovi bližini in se mu ni potrebno 

voziti v oddaljeno šolo. V njegovi soseski bivajo tudi sošolci, kar mu omogoči, da je kar 

najbolj socialno vključen. Svoje sošolce srečuje v domačem kraju in se tako ne počuti 

kot tujec. Poleg tega pa imajo sošolci vključenega učenca možnost razvijati odnos do 

oseb s posebnimi potrebami in spoznavati drugačnost.  

 

2.8. Argumenti proti integraciji otrok s posebnimi potrebami v 

redno osnovno šolo 

 

Stančič (v Schmidt, 2001) navaja naslednje argumente proti integraciji: 

 v šolah s prilagojenim programom je prilagojenost fizičnega okolja boljša; 

 šole s prilagojenim programom imajo dobro kadrovsko zasedbo, kar omogoča 

kompleksno in kontinuirano obravnavo; 

 specialni pedagogi poznajo boljše specifične potrebe teh otrok; 

 organizacija dela je v šolah s prilagojenim programom enostavnejša; 

 specialni pedagogi so za prepoznavanje in delo z otroki s posebnimi potrebami 

bolje usposobljeni; 
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 redna osnovna šola je naravnana storilnostno in po tej strani nenaklonjena 

učencem s posebnimi potrebami. Ti učenci so večinoma neuspešni, kar lahko 

negativno vliva na njihov osebnostni razvoj; 

 v redni osnovni šoli nimamo nobenega zagotovila, da bo otrok s posebnimi 

potrebami sprejet in priljubljen. Stigmatiziranju se ne moremo izogniti. 

 

Mnogi avtorji menijo, da se z integracijo izognemo stigmatiziranju, vendar kot pravi 

Skalar (2003) lahko tudi pri integraciji predpostavljamo, da posebni program, dodatni 

učitelj v razredu, posebne učne in dodatna strokovna pomoč OPP le še bolj 

izpostavljajo in poudarjajo otrokov primanjkljaj in drugačnost. Vse te oblike pomoči, 

skupaj s posebno obzirnostjo do njega, morda s posebnim režimom in z opozorili 

sošolcem, da morajo biti do njega strpni, prizanesljivi in da mu morajo pomagati in 

prizanašati s pripombami na njegov račun, so stigmatizirajoči in še bolj prispevajo k 

izključevanju, če niso vgrajeni v inkluzivno paradigmo in če niso vgrajeni v odnos 

sprejemanja in pozitivnih pričakovanj. 

 

S tem se strinja tudi Spicher (1998, v Medveš, 2003), ki pravi, da posebna pomoč pri 

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

posameznika stigmatizacijo, ker ga s posebnim tretmajem postavlja v nekakšno stanje 

izključenosti. Medveš (2003) pravi, da so najspornejše tiste oblike pomoči, ki stalno ali 

občasno delijo učence v homogene skupine ali pa stalno izločanje posameznika iz 

rednega učnega okolja. K stigmatizaciji pa po njegovem vodijo tudi oblike in pomoči 

pri pouku, ki sicer temeljijo na notranji diferenciaciji in individualizaciji in se pomoč 

posamezniku ne izvaja z izločanjem iz učne skupine, vendar se pri tem ne spremenijo 

metode dela, kultura poučevanja in medsebojni odnosi. Učitelj mora nekaterim 

učencem vedno posebej razlagati, pojasnjevati, opozarjati, dajati lažje naloge itd. Če 

so te oblike pomoči v razredu izrazito vidne, posameznika izpostavljajo in ga s tem 

označujejo. 

 

Čeprav integracija na videz ne izključuje, se stigmatiziranju težko izogne. Do teh 

rezultatov je v svoji raziskavi prišla tudi Majda Schmidt, ki je raziskovala položaj 

integriranih učencev v osnovni šoli (Schmidt, 2001a).  
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2.9. Ovire za inkluzijo 

 

V današnjem zahodnem svetu so šole preveč učno-storilnostno naravnane. 

Poudarjena je skrb za posameznikov učni uspeh ter šole kot celote, ki se nato 

primerjajo s šolami iste vrste. Ne sprašuje se, kakšno je socialno okolje šole, ali je na 

šoli veliko ali malo otrok s posebnimi potrebami. In ker učno neuspešni učenci znižujejo 

''rating'' šole, so mnoge šole nenaklonjene takim učencem. Vprašanja osebnostnega, 

emocionalnega in socialnega razvoja se umikajo šolskemu učenju in v njih ni mesta za 

otroke s posebnimi potrebami. Le-ti naj se raje izobražujejo v specialnih institucijah. In 

tako učno-storilnostno usmerjeno šolstvo, v katerem se kakovost meri po rangu učnih 

uspehov, ki jih šola in učenci dosegajo na trgu znanja, načelno ni naklonjena inkluziji. 

Učno-storilnostno naravnana šola in njena kultura je posledica političnega, 

ekonomskega in socialnega življenja oziroma dominantnih vrednot, kot so 

tekmovalnost, odgovornost, nacionalna primerljivost, tržna naravnanost … In zaradi 

tega Reynolds (v Resman, 2003) meni, da brez bistvenih sprememb v družbi ne bo 

mogoče uresničiti inkluzivne šole. Ideje inkluzivnosti se lahko v tržno usmerjeni družbi 

uresničujejo zgolj površinsko in imajo omejene možnosti za uspeh (Resman, 2003).  

 

S tem se strinja tudi Skalar (2003), ki meni, da je v današnjem razvitem svetu 

konkurenčna le visoko usposobljena delovna sila in take so smernice in zahteve tudi 

do šol. Šole naj bi si prizadevale za visoke standarde in kakovost pri učencih na vseh 

nivojih, tudi pri tistih, ki se bodo zaposlili na manj zahtevnih delovnih mestih. S tem pa 

otokom s posebnimi potrebami prej zapirajo, kot odpirajo pot v redne šole in enakega 

obravnavanja.  

 

Kavkler po Special Needs Education in Europe (2003, v Kavkler, 2008a) našteje še 

naslednje ovire za inkluzijo: 

1. finančne možnosti države, 

2. slabo razvito inkluzivno gibanje v družbi, 

3. pretirano poudarjanje pomena izobraževalne uspešnosti, 

4. obsežen vir specialnih ustanov, specialnih učiteljev in drugih virov v teh 

ustanovah, 

5. pomanjkljive razmere šolanja v rednih šolah.  
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2.10. Integracija da ali ne? 

 

Eno najmočnejših izhodišč za integracijo je stališče, da ima vsak otrok pravico 

obiskovati šolo v svojem okolju. O tem, kako to doseči, pa imajo strokovnjaki različna 

mnenja. Nekateri zagovarjajo popolno inkluzijo, kar pomeni, da se morajo vsi učenci s 

posebnimi potrebami šolati v rednih šolah, specialne šole pa se morajo ukiniti. Na drugi 

strani pa nekateri strokovnjaki zagovarjajo mnenje, da morajo praviloma učenci s 

posebnimi potrebami obiskovati šolo s svojimi vrstniki, vendar pa dopuščajo tudi 

specialne ustanove. V njih se šolajo tisti učenci, katerih narava ali raznolikost težav je 

tolikšna, da edukacija v redni šoli brez dodatne pomoči ni zadovoljiva (Resman, 2003).  

 

Če izhajamo iz političnih načel, smo vsi ljudje enakopravni, se pravi, se nam morajo 

zagotoviti enake možnosti življenja in razvoja in s tem tudi enake možnosti vzgoje in 

izobraževanja. Vendar se to ne sklada s tem, kar je primerno, pošteno in najboljše za 

posameznika. Do posameznika bo družba (država) pravična, če mu bo omogočila 

možnost izbire in mu na šolskem trgu omogočila alternative, da bo izbral, kaj je zanj 

najprimernejše. En sam šolski sistem je sicer demokratičen, ljudi ne ločuje in izključuje, 

vendar je po strokovni plati nepravičen. Večje možnosti za razvoj posameznika so, če 

imajo starši/učenci izbiro med različnimi možnostmi. Problem pa so tudi stroški šolanja, 

saj so finančna sredstva države omejena in država težko omogoči vsakemu 

posamezniku šolanje v njegovem okolju (Resman, 2003).  

 

Resman (2003) tako pravi, da bi moral biti glavni kriterij dobrobit otroka. Integracija je 

upravičena za vse učence, ki lahko v redni šoli oziroma teh socialnih skupnostih 

pridobivajo pri svojem učenju in razvoju. Če se to ugotovi, potem mu je država dolžna 

to zagotoviti na normativni ravni, učitelji in šola pa skladno z znanjem in pogoji na 

strokovni ravni. Za vsakega otroka posebej pa moramo ugotoviti, kaj je zanj bolje 

(Resman, 2003).  

 

S tem se strinja tudi Opara (2003), ki pravi, da bo presoja o integraciji vedno izhajala 

iz potencialov otroka in njegovih koristi. Kriterij za odločitev bosta morala biti vedno 

otrok in njegovo dobro. Ko se ugotovi, da ima otrok posebne potrebe, s tem še ni dana 

odločitev, da se bo otrok vzgajal in izobraževal v posebni instituciji. Tudi tak otrok ima 
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opcije vključitve v redno šolo ob ustrezni prilagoditvi in strokovni pomoči. Če pa to ne 

zadošča, bo zanj koristnejša vključitev v specializirano institucijo.  

 

Tudi M. Schmidt (2001a) meni, da mora vključitev v redni razred vsebovati mnenje o 

minimalni koristi in prednosti rednega šolanja. Pri tem je potrebno obravnavati 

učenčeve individualne potrebe (učne in socialne) ter upoštevati tudi druge prednosti 

(socializacija, govorno-komunikacijske spretnosti), ki lahko prispevajo k celostnemu 

razvoju otroka. Prav tako je potrebno upoštevati potrebe vrstnikov v razredu. Če so 

učenci s težavami zelo moteči v razredu, je to v nasprotju s pravicami drugih učencev.  

 

Nadaljnje M. Schmidt (2001a) meni, da integracija ni primerna za vse učence. V težjih 

primerih motenj in v primerih, ki zahtevajo maksimalno angažiranost strokovnjakov, je 

segregirana oblika šolanja ustreznejša.  

 

2.11. Integracija v Evropski uniji 

 

Temeljna usmeritev Evropske unije na področju vzgoje in izobraževanja je, da 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami ni razumljeno le kot vključevanje otroka v 

določeno šolo, temveč kot proces, v katerem ima učenec možnosti za najugodnejši 

razvoj in napredek, katerega končni cilj je doseganje čim višje stopnje neodvisnosti in 

socialne integracije.  

V večini držav Evropske unije je šolska politika inkluzivno usmerjena in stremi, da se 

večina OPP vključi v redne šole (prilagojen pouk z enakovrednim izobrazbenim 

standardom znotraj rednih šol), nekateri otroci pa še vedno ostajajo v posebnih šolah 

ali zavodih. V obeh primerih so tem otrokom na voljo različne oblike pomoči (Lebarič, 

Kobal Grum in Kolenc, 2006).  

Glede na formalne in vsebinske ureditve je mogoče evropske države razvrstiti v tri 

skupine (Meijer in dr., 2003 v Žolgar, 2006; Rodney, 2006 v Lebarič idr., 2006): 

 

a) Skupina držav z inkluzivno obravnavo 

Poglavitna značilnost te skupine je, da se OPP omogočajo različne oblike 

podpore med sistemoma rednega in posebnega izobraževanja. Tak šolski 

sistem imajo v Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji … 
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b) Skupina držav s popolnoma inkluzivno obravnavo 

V redne oblike vzgoje in izobraževanja so vključeni vsi otroci, na voljo pa imajo 

različne oblike podpore. Obseg in intenzivnost strokovne podpore sta odvisna 

predvsem od individualnih potreb posameznika in jo izvajajo podporni centri, ki 

so nastali iz specialnih zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Tako ureditev 

poznajo v Italiji, Španiji, Avstriji, na Norveškem … 

 

c) Države z ekskluzivno obravnavo 

V tem sistemu imajo dva ločena sistema izobraževanja z ločenimi 

zakonodajami. V splošnem se velika večina OPP ne vključuje v redni kurikulum 

skupaj z drugimi učenci. V zadnjem času se tudi v tem sistemu politična volja 

nagiba v smer inkluzivnega izobraževanja. Tako ureditev imajo v Švici in Belgiji.  

 

Kot vidimo nimamo nekega univerzalnega sistema, saj kot pravi Opara (2003) le-tega 

ni moč izdelati. Modeli integracije morajo biti prilagojeni vsakokratnim pogojem. Nova 

paradigma in nova kultura nam dajeta smer in cilje za spremembo vzgoje in 

izobraževanja OPP, mi pa si moramo sami določiti koncept, sistem in organizacijo 

vzgoje in izobraževanja teh oseb (Opara, 2003).  

 

Tako Sage (D. D. Sage 1994, v Opara, 2003) navaja naslednje dejavnike, ki jih je 

potrebno upoštevati pri vpeljavi novega sistema: 

 terminologija, 

 filozofska prepričanja – verovanja, 

 zgodovina, 

 lokalna tradicija, 

 uradni sistem ustanov, 

 finančne možnosti – omejitve.  

 

Jönssen (Jönssen, 1993 v Opara, 2003) meni, da če želimo vpeljati nov koncept vzgoje 

in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami moramo upoštevati naslednje principe: 

 priznati oziroma sprejeti moramo populacijo oseb s posebnimi potrebami v 

celoten sistem vzgoje in izobraževanja kot njen sestavni del; 

 usmerjati se v posameznikovo individualnost, ne pa v kategorijo; 
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 odpravljati fizične prepreke; 

 decentralizirati sistem; 

 integrirati – omogočiti otrokom s posebnimi potrebami, da se vzgajajo in 

izobražujejo v manj restriktivnem okolju; 

 zagotavljati fleksibilnost – gledati na vse posameznikove potrebe in možnosti 

skozi njegov razvoj; 

 sodelovati na vseh ravneh; 

 ustrezno usposobiti in pooblastiti učitelje; 

 upoštevati aktualne ekonomske, tehnične, socialne, kulturne in politične 

realnosti.  

 

2.12. Integracija v Sloveniji 

 

V Sloveniji so bili prvi zavodi in šole s prilagojenim programom ustanovljeni že pred 1. 

svetovno vojno, in sicer je bil v Ljubljani na ljudski šoli Prule leta 1911 odprt prvi 

oddelek za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju in leta 1913 v Mariboru. Šole s 

prilagojenim programom so bile namenjene otrokom, ki niso zmogli programa redne 

šole (Schmidt, 2001a). 

 

Integracija se je v Sloveniji začela v šestdesetih letih s posameznimi primeri integracije 

slepih učencev in se v sedemdesetih nadaljevala z integracijo naglušnih, gluhih in 

drugih učencev (Herlec, 2002). 

 

Po nastanku samostojne države se je obravnava OPP bistveno spremenila tudi pri 

nas. Spreminjala so se stališča in vrednote. Ljudje so postali bolj tolerantni ter so bolj 

sprejemali osebe s posebnimi potrebami. Stara zakonodaja je bila na področju 

integracije neurejena. Pred sprejemom nove zakonodaje leta 1996 smo imeli v 

Sloveniji predvsem fizično integracijo, ko so OPP vključili v redno šolo brez ustreznih 

pogojev (Bratuž, 2004).  

 

Prve konceptualne temelje za spremembe na področju vzgoje in izobraževanja je leta 

1995 prinesla Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju. Z njo je bil postavljen celoten 

koncept izobraževanja od vrtcev do visokošolskega izobraževanja. Področje vzgoje in 
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izobraževanja OPP ni bilo več posebno področje, temveč integrirano v vsa druga 

(Opara, 2005).  

 

Pri nastajanju Bele knjige in uvajanju sprememb v slovenski šolski prostor so se 

strokovnjaki obrnili na mednarodne dokumente in slovensko ustavo. Izhajali so iz 

človekovih pravic in pojma pravna država, kjer edukacija temelji na načelu 

demokratičnosti, avtonomnosti in enakih možnosti, hkrati z zahtevo po upoštevanju 

različnosti (individualnih in skupinskih razlik ter razlik v hitrosti in tempu razvoja). Vsi 

posamezniki ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno 

pripadnost, telesno in duševno konstitucijo imajo enake pravice in možnosti. Potrebna 

je diferenciacija na vseh stopnjah, ki omogoča uresničevanje pravice do izbire različnih 

izobraževalnih poti in vsebin (Bela knjiga, 1995).  

 

V Beli knjigi (1995) tako navedejo naslednje predloge: 

 razvojno procesno razvrščanje otrok s pomočjo individualnih in 

individualiziranih programov, ki so skladni z otrokovim razvojem, možnosti za 

doseganje postavljenih ciljev in pomočjo pri doseganju teh ciljev; 

 izdelava individualnega letnega programa; 

 vključevanje staršev v vse stopnje odločanja, načrtovanja, neposrednega dela 

z otroki ter evalvacijo otrokovega napredka; 

 ustrezno usposabljanje učiteljev, vzgojiteljev in defektologov. 

 

Podani so bili tudi temeljni pogoji, ki jih je treba zagotoviti šolam z integriranimi oddelki: 

 dodatno število pedagoških in svetovalnih delavcev, 

 zmanjšanje števila otrok v oddelku, v katerega je integriran otrok z motnjami v 

razvoju (prav tam). 

 

Za OPP je potrebno zagotoviti tudi dodatno uro pouka, ki je namenjena 

individualiziranim in diferenciranim oblikam dela in dodatnega strokovnega delavca na 

šoli (prav tam).  

Bela knjiga tudi uvaja naziv otroci s posebnimi potrebami (Opara, 2005). Na teh 

osnovah je leta 1996 nastala nova šolska zakonodaja, ki je naredila velik premik na 

področju integracije OPP (Bratuž, 2004). 
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3. OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V 

SLOVENIJI 

 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) vzgoja in izobraževanje 

otrok s posebnimi potrebami poteka po: 

 programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, 

 prilagojenem programu za predšolske otroke, 

 vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, 

 prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom, 

 prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom, 

 posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in 

težko motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih, 

 vzgojnih programih. 

 

Otroci s posebnimi potrebami se usmerjajo v programe glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljajev, ovir in motenj. Zakon o usmerjanju OPP pa ni predvidel le vzgojno-

izobraževalnih programov, temveč je določil tudi postopek ugotavljanja, kdo in v 

kakšen program naj se usmeri (Opara, 2000). 

 

V Sloveniji imamo enotno osnovno šolo z notranjo in minimalno zunanjo diferenciacijo. 

To pomeni, da se mora šola prilagajati učencem v tehnologiji in vsebini znotraj 

predpisanega programa. Osnovna šola naj bi sprejela čim več OPP, ki pa naj bi ob 

največji možni strokovni pomoči in prilagoditvi zmogli minimalni program. Leta 1992 

smo v Sloveniji pričeli razvijati mobilno specialno pedagoško službo, ki ima nalogo 

pomagati osnovnim šolam pri delu s temi učenci (prav tam). 

 

Za največji del populacije OPP, za učence z učnimi težavami in nadarjene učence, 

morajo šole in učitelji poskrbeti sami. Dolžni so jim zagotoviti pomoč in prilagoditve s 
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svojimi kadri ob določeni pomoči zunanjih strokovnjakov. Pri tem imajo pomembno 

vlogo šolske svetovalne službe (Bratuž, 2004). 

 

Za tisti del populacije OPP, ki zaradi izrazitejših primanjkljajev, motenj in ovir 

potrebujejo več pomoči in prilagoditev, pa Zakon o usmerjanju določa postopek, ki ga 

imenuje usmerjanje in različne programe. Usmerja se v programe in ne v šole (Opara, 

2000). 

 

Strokovna komisija za usmerjanje pouči otroka, vse dotedanje informacije o njegovem 

razvoju, dosedanjem izobraževanju ter pripravi strokovno mnenje. V njem komisija 

predlaga program, v katerega naj se otrok vključi, ter obseg in obliko dodatne 

strokovne in druge pomoči. Iz strokovnega mnenja morajo biti razvidne oblike, vrste in 

obseg pomoči, ki jih otrok potrebuje. Določiti morajo tudi elemente za pripravo 

individualiziranega programa. Strokovno skupino sestavlja več strokovnjakov, kot so 

učitelj ali vzgojitelj, zdravnik, psiholog, socialni delavec, defektolog, psiholog. Na 

podlagi strokovnega mnenja ustrezni organ izda odločbo o usmeritvi otroka v ustrezni 

program (prav tam). 

 

Nov koncept uvaja prilagodljivost oziroma prehajanje med programi, ki naj bi potekali 

med in znotraj programov. Otrok s posebnimi potrebami, ki bo vključen v prilagojeni 

program, se bo občasno ali pri določenih predmetih vključeval v bolj ali manj zahteven 

program. Podlaga za prehajanje pa bo individualiziran program, ki ga mora šola 

pripraviti za vsakega OPP ne glede na to, ali ima odločbo o usmeritvi ali ne. Ob koncu 

leta mora šola preveriti ustreznost programa in ga po potrebi preveriti in dopolniti (prav 

tam). 

 

3.1. Programi vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi 

potrebami 

 

Nov koncept vzgoje in izobraževanja OPP uvaja različne možnosti in različne 

programe na kontinuumu obeh skrajnosti, od popolne vključenosti v redno delo vrtcev 

in šol, do programov, ki jih bodo izvajale predvsem specializirane šole in zavodi, s 

čimer se zagotavlja predvsem možnost izbire (Opara, 2005). 
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V nadaljevanju bomo predstavili samo tiste programe, ki so vključeni v raziskavo.   

 

3.1.1. Vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo 

 

Ti programi so najmanjša stopnja prilagoditev učencem in dijakom s posebnimi 

potrebami. To so redni izobraževalni programi, tako po vsebini kot po izobrazbenih 

standardih. Izvajajo jih vse vrste šol v vseh izobraževalnih programih (Opara, 2005). 

 

V Izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo so usmerjeni otroci, za katere komisije za usmerjanje ocenijo, da imajo takšne 

razvojne in učne zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, dosegli vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja, določene v 

učnih načrtih za vse predmete v predmetniku osnovne šole za razred, v katerega se 

vključuje otrok s posebnimi potrebami (Navodila za izobraževanje programe …, 2003).  

 

V skladu s 27., 28., 29. in 30. členom Zakona o usmerjanju (Ur.l. RS, št. 54/00) je 

strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj, na šoli dolžna za otroka s posebnimi 

potrebami izdelati individualizirani program. Strokovno skupino sestavljajo strokovni 

delavci šole in drugi strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in 

izobraževanja. Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo tudi starši otroka. 

Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na posameznih področjih oz. 

predmetih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi ter 

potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju 

in časovni razporeditvi pouka (Navodila za izobraževanje programe …, 2003).  

 

Prilagoditve so bolj sestavljene in vezane na program ter na dosežke oziroma 

standarde. Ker je program nespremenjen, se prilagaja le način dela (Opara, 2005). 

 

Poleg prilagoditev je treba tem učencem zagotoviti dodatno strokovno pomoč. Obseg, 

vrsto ter način izvajanja dodatne strokovne pomoči določa odločba o usmeritvi (prav 

tam). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maček Tina; diplomsko delo 

-36- 
 

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot: 

 pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 

 svetovalna storitev ali  

 učna pomoč (Zakon o usmerjanju, 2011). 

 

Izvaja se individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka. Če tega ni mogoče 

izvesti, se lahko izvaja tudi na domu (prav tam). 

 

3.1.2. Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom 

 

V prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom se 

usmerijo: 

 učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, 

 otroci z več motnjami, ki imajo tudi lažje motnje v duševnem razvoju. 

 

Ti učenci zaradi zahtevnosti primanjkljaja oziroma motnje potrebujejo več pomoči in 

prilagoditev, ki jim jih lahko zagotovijo le prilagojeni programi. Za izvajanje teh 

programov morajo strokovni delavci imeti veliko specializiranega znanja, da bodo 

lahko pri delu uporabljali specifične metode dela ter nekaterim učencem posredovali 

posebne pripomočke in didaktična sredstva. Zato prilagojene programe izvajajo 

specializirane šole, oddelki oziroma zavodi. V teh programih je program manj zahteven 

po vsebini, standardi znanja pa so na nižji ravni (Opara, 2005). 

 

V prilagojenih programih z nižjim izobrazbenim standardom se lahko prilagodi: 

 predmetnik in učni načrt, 

 načini preverjanja in ocenjevanja znanja ob koncu obdobij, 

 prehajanje med nivoji v osnovni šoli (Zakon o usmerjanju, 2011). 

 

M. Schmidt (2001a) našteje naslednje značilnosti šole s prilagojenim programom: 

 V šolo s prilagojenim programom so vključeni učenci z resnejšimi in 

kombiniranimi motnjami ter izrazitimi učnimi težavami. Učenci so z 
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diagnostičnim postopkom usmerjeni v homogene skupine. Pouk v homogenih 

skupinah vodi k boljšim rezultatom kot pouk v heterogenih skupinah. 

 Število učencev v razredu je manjše, kar omogoča večjo možnost diferenciacije, 

individualizacije pouka, pa tudi sama intenzivnost poučevanja je večja. 

 Učence poučujejo posebej usposobljeni učitelji oziroma specialni pedagogi. 

 V šolah s prilagojenim programom imajo zaposlene kompletne strokovne 

skupine (psiholog, socialni delavec, fizioterapevt, logoped, delovni terapevt), 

kar omogoča kompleksno in kontinuirano obravnavo. 

 Strokovni delavci so nosilci korektivnih in kompenzacijskih programom, ki 

omogočajo razvoj učnih možnosti in veščin ter upoštevajo posebne potrebe. 

 Učni programi so skromnejši tako po obsegu kot zahtevnosti. Prilagojeni so 

sposobnostim, potrebam in drugačnemu tempu učencev. Učna vsebina je 

povezana s prakso. 

 Šole s prilagojenim programom imajo prostor, pripomočke prilagojene 

drugačnim potrebam. 

 V šolah s prilagojenim programom prevladujejo principi individualizacije, 

konkretizacije, metoda majhnih korakov, samostojno delo in človeška bližina. 

 Cilj te šole je oblikovanje bolj odgovornega odnosa učencev do dela in drugih 

vrednot, usposabljanje za čim večjo ekonomsko in socialno samostojnost ter 

uspešno življenje v družbeni skupnosti (Ulaga, 1994 v Schmidt, 2001). 
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4. SOCIALNA INTEGRACIJA 

 

V predhodnih poglavjih smo predstavili integracijo in inkluzijo, v nadaljevanju pa se 

bomo osredotočili na socialno integracijo, ki je tudi srž našega raziskovanja. Ko 

govorimo o integraciji, pogosto mislimo samo na fizično integracijo, pozabljamo pa na 

socialno integracijo.  

 

Za uspešno vključitev otroka s posebnimi potrebami ni dovolj samo vključitev v redno 

osnovno šolo z različnimi prilagoditvami in dodatno strokovno pomočjo, ampak, kot 

navaja M. Schmidt (2001a), je najbolj zanesljiv pokazatelj uspešne vzgojno-

izobraževalne integracije socialni položaj in emocionalno počutje učenca v razredu. 

 

Tudi Skalar (Skalar, 1995 v Bratuž, 2004) pravi, da se moramo zavedati, da vzgojno- 

izobraževalne integracije ne moremo izpeljati brez hkratne socialne integracije, saj sta 

le-ti enako pomembni oziroma, da vzgojno izobraževalna integracija ne more biti 

uspešna, če otrok s posebnimi potrebami ni socialno integriran.  

 

Integracijo otrok s posebnimi potrebami je tako potrebno razumeti iz dveh vidikov, iz 

izobraževalnega in z vzgojnega. Integracija se namreč nanaša tako na kognitivne 

vidike, ki so povezani s storilnostjo in z učno uspešnostjo, kot tudi na konativne vidike, 

ki se nanašajo na samodejavnost posameznega otroka in na njegovo vpletenost v 

socialne odnose (Lebarič idr., 2006).  

 

Socialna integracija je torej pogoj za inkluzijo, saj je ključni dejavnik, ki omogoča razvoj 

optimalne vključenosti otrok s posebnimi potrebami v socialno okolje (Thomas, Walker, 

Webb 1998, 2005; Topping, Maloney 2005 v Lebarič idr., 2006). Skrb za socialne 

odnose med vsemi otroki, tistimi s posebnimi potrebami in tistimi brez njih ter hkrati 

skrb za socialne odnose med vsemi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem sistemu, je 

temelj za socialno integracijo.  

 

Iz Porterjevih (1995) in Walkerjevih (Walker, Colvin, Ramsey, 1995 v Lebarič idr., 

2006) koncepcij o razlikovanju med integracijo in inkluzijo je mogoče postaviti tezo, da 

je socialna integracija most med integracijo in inkluzijo, se pravi, most, ki vodi do 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maček Tina; diplomsko delo 

-39- 
 

optimalnega vključevanja vseh otrok in drugih udeležencev vzgojno-izobraževalnega 

sistema v vsakodnevno življenje in delo. 

 

Slika 1: Odnos med integracijo, inkluzijo in socialno integracijo (Lebarič idr., 

2006, str. 18) 

 

Integracija                                               socialna integracija                                                  inkluzija 

  

Socialno integracijo je mogoče opredeliti kot koncept zagotavljanja pravic in 

ustvarjanja čim boljših razmer za razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami v družbi sovrstnikov. Koncept temelji na sprejemanju in razumevanju 

različnosti ter preprečevanju socialne izključenosti zaradi ali na podlagi okvar. Socialna 

izključenost v zgodnjem obdobju otrokovega razvoja prinese nepopravljive posledice 

za njegov nadaljnji razvoj (Lebarič idr., 2006).  

 

Socialna integracija je temelj demokratične družbe, za katero je značilno zagotavljanje 

boljših razvojnih in izobraževalnih možnosti v družbi vrstnikov, opuščanje vrednotenja 

otroka s posebnimi potrebami na podlagi motnje ter razumevanje posebnih potreb kot 

pravic do boljših možnosti za razvoj in napredovanje v rednem šolskem sistemu 

(Thomas, Walker, Webb 2005 v Lebarič idr., 2006).  

 

Socialna integracija je zrcalo učinkovitosti šolskega sistema, saj raziskave kažejo, da 

je socialna integracija otrok s posebnimi potrebami najbolj učinkovita v tistih vzgojno-

izobraževalnih sistemih, v katerih so socialno integrirani vsi otroci – tako tisti s 

posebnimi potrebami kot tisti brez njih (Guralnick, 1990; 1999 v Lebarič idr., 2006).  

 

Na ravni medosebnih odnosov to pomeni, da se bodo v učinkovitih šolskih sistemih 

pojavljale enakovredne interakcije med otroki s posebnimi potrebami in tistimi brez njih 

(Guralnick, 1990; 1999 v Lebarič idr., 2006). Poudarek ni zgolj na otrocih s posebnimi 

potrebami, temveč v enaki meri na otrocih brez posebnih potreb, ki razvijajo ustrezne 

socialne spretnosti in z njimi povezano emocionalno inteligentnost (Lebarič idr., 2006).  

 

Prav tako raziskave kažejo, da prizadevanja za učinkovito socialno vključevanje 

omogočajo boljše razmere tako za optimalnejši psihosocialni razvoj, kot tudi za 
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doseganje večje učne uspešnosti. To pomeni, da spodbujanje socialne integracije ne 

pripomore le k boljšim medosebnim odnosom, k razvoju stabilnejše samopodobe in 

samospoštovanja vseh udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu, pač pa tudi 

občutno poveča učno uspešnost (Guralnick, 1999; Jenkins, Odom, Speltz, 1989; 

Thomas, Walker, Webb, 1998 v Lebarič idr., 2006).  

 

4.1. Modeli socialne integracije 

 

a) Pasivni oziroma separatni model socialne integracije 

Ta sistem ima najdaljšo tradicijo in manj razvite oziroma manj demokratične države ga 

še vedno podpirajo. Značilnost tega modela je institucionalizacija teh otrok v posebnih 

zavodih. V teh sistemih je segregacija največja in zaradi tega ni socialne integracije. 

Institucionalizacija pa pomeni, da se bodo ti otroci v svojem nadaljnjem življenju in 

socializiranju težje vključevali v normalno družbeno življenje, saj ne doživljajo 

vsakdanjih socialnih situacij v stvarnem življenjskem okolju vrtca ali šole (Lebarič idr., 

2006). 

 

Takšen model omogoča tudi naša zakonodaja, saj v 14. členu Zakona o usmerjanju 

omogoča oddajo otrok z motnjami vedenja in osebnosti, pri katerih vključitev v program 

vzgoje in izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ni bila 

uspešna in je otrokov razvoj ogrožen, v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami (prav tam).  

 

b) Zdravorazumski-asimilacijski  model socialne integracije 

Ta model temelji bolj na zdravem razumu in ne upošteva določil obstoječe zakonodaje 

in strokovnih ugotovitev na tem področju vzgoje in izobraževanja otrok. Predpostavlja, 

da se morajo otroci s posebnimi potrebami popolnoma vključiti, asimilirati v socialno 

skupino, ki ji pripadajo, in povsem izenačiti s svojimi vrstniki brez posebnih potreb. 

Poglavitna pomanjkljivost tega modela je neupoštevanje posebnih potreb, saj jih že v 

osnovi izenačuje z vsemi drugimi. 
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Značilnosti tega modela so: 

 otroka s posebnimi potrebami, ki ima odločbo, vključijo v vrtec ali šolo, ne da bi 

za to imeli ustrezne organizacijske, kadrovske in materialne pogoje; 

 predpostavlja se, da se bo otrok s posebnimi potrebami samostojno prilagodil 

drugim, asimiliral v skupino, ne da bi zanj pripravili individualiziran program; 

 ne oblikuje se strokovni tim, ki bi otroka spremljal skozi faze vzgoje in 

izobraževanja ter program prilagajal otrokovim zmožnostim. Otrok s posebnimi 

potrebami se mora največkrat znajti sam pri vključevanju v skupino (Lebarič idr., 

2006).   

 

c) Aktivni oziroma inkluzivni model socialne integracije 

V nasprotju z zdravorazumsko-asimilacijskim modelom pa aktivni oziroma inkluzivni 

model socialne integracije temelji na znanstvenih spoznanjih psiholoških, pedagoških 

in socioloških raziskav, prav tako pa ne primerja otrok s posebnimi potrebami z otroki 

brez posebnih potreb. Izhaja iz predpostavke, da otroke najlažje socializiramo, ne da 

bi pri tem načeli prvine njegove identitete in samopodobe, tako da ga čim prej vključimo 

v resnično družbeno okolje, šolo ali vrtec. To pa seveda ne velja za tiste otroke, katerih 

rehabilitacijski potencial je nizek in katerih motnja je z vidika veljavne zakonodaje in 

predpisov takšna, da zahteva posebno obravnavo v zavodih (Lebarič idr., 2006).  

V tem modelu je pomembna aktivizacija vseh potencialnih sil otroka s posebnimi 

potrebami. Naučiti se morajo živeti s svojo motnjo, saj le-ta kljub socialni vključenosti 

ne bo izginila, prav tako pa morajo odkriti mesto v skupnosti, ki jim pripada. Namen 

socialne integracije ni popolna izenačitev otrok s posebnimi potrebami z zdravimi 

otroki, pač pa ohranjanje njihove posebne identitete, ki jih bo spremljala celo življenje. 

Naloga socialne skupine je sprejeti otroka s posebnimi potrebami skupaj z motnjo in 

mu omogočiti samostojno izbiro o tem, kdaj se bo vključeval v socialno skupino in kdaj 

ne (prav tam).   

 

4.2. Dejavniki, ki zavirajo oziroma spodbujajo socialno integracijo 

 

Lebarič idr. (2006) so v svoji študiji »Socialno integracijski vidiki vključevanja OPP v 

šolo in vrtec« skozi prakso preučevali možnosti, dejavnike in kazalce socialne 

integracije otrok s posebnimi potrebami. Ugotovili so, da je normativno in praktično 
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najbolj uporaben aktivni in inkluzivni model integracije, ki ga obstoječa zakonodaja tudi 

omogoča, vendar je v praksi težje izvedljiv. S pomočjo študije so ugotovili, kateri 

dejavniki so tisti, ki zavirajo oziroma kateri so tisti, ki prispevajo k boljši socialni 

integraciji.  

 

4.2.1. Dejavniki, ki spodbujajo socialno integracijo otrok s posebnimi 

potrebami 

 

a) Dejavnik avtentičnosti 

K boljši socialni integraciji in osebnemu napredovanju zelo pripomoreta pristen 

človeški stik in nenehna komunikacija. Se pravi, da je potrebno pri načrtovanju 

individualiziranih programov več strokovne pozornosti nameniti načrtovanju 

spodbud za zmanjševanje učenčeve pasivnosti in spodbujanju njegove 

aktivnosti pri skupinskih dejavnostih. Pri tem je zelo pomembno, da strokovnjaki 

različnih timov sodelujejo v vseh fazah oblikovanja programa ter da skupina 

prepozna in opredeli otrokove vzgojne in izobraževalne potrebe (Lebarič idr., 

2006).   

 

b) Razvijanje stabilnosti oziroma koncentracije in pozornosti ter vztrajnosti pri 

šolskih dejavnostih 

Otrok s posebnimi potrebami potrebuje nenehno spodbujanje in zaposlitev vseh 

svojih čutov. Rezultati evalvacije teh dejavnosti v praksi namreč opozarjajo, da 

sta uspešna inkluzija in doseganje višje stopnje socialne integracije v veliki meri 

odvisna od prepoznavanja, natančnega opredeljevanja posebnih razvojno 

edukacijskih potreb ter ustreznega načrtovanja individualnih spodbud (prav 

tam). 

 

c) Organizacija prostega časa 

Lebarič idr. (2006) so v svoji raziskavi ugotovili, da organiziranost prostega časa 

s telesno aktivnostjo, različnimi konjički in igro pripomore k boljši socialni 

integraciji otrok s posebnimi potrebami. V teh dejavnostih otroci začutijo, da so 

enakopravni drugim otrokom, čustveno, vrednostno, moralno in kognitivno 

dozorevajo ter osebnostno napredujejo v skupnosti vrstnikov.  
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d) Načelo kooperativnosti 

Načelo kooperativnosti oziroma sodelovanja je bistveno določilo vsake socialne 

situacije in je dejavnik razumnega in učinkovitega reševanja problemov. Prav 

tako pa je tudi pogoj uspešnega učenja in osebnostne rasti.  

Ta dejavnik je težje uvesti v prakso, saj se otroci s posebnimi potrebami težje 

zavedajo dejstva, da je potrebno sodelovati, če želimo doseči skupni cilj. Prav 

tako pa obstaja razkorak med njihovimi željami in dejanskimi zmožnostmi 

sodelovati. Zato je potrebno najti ustrezne didaktične poti in metode, da jih 

pripravimo k sodelovanju (prav tam). 

Po raziskavi Seba in Sachdev (1999, Corbett 1999, str. 130 v Resman, 2003) 

je pomoč sošolcev pri učenju bistveno povečala prijateljske odnose med njimi 

in pomagala, da so učenci premagali pretekle negativne izkušnje in občutke 

izključenosti. 

 

e) Načelo odgovornosti 

Načelo odgovornosti izhaja iz moralno-praktičnega delovanja posameznika v 

socialnih situacijah in je zelo pomembno za socialno integracijo otrok s 

posebnimi potrebami, ki so na tem področju še posebej prikrajšani. 

Odgovornost je potrebno spodbujati v vsakdanjih šolskih življenjskih situacijah. 

Naučiti jih je potrebno odgovornosti za lasten zunanji videz ter skrb za 

predmete, ki so v osebni ali skupni lasti. Učenec pri teh dejavnostih izkazuje 

svoj odnos do okolja, do predmetov, do sošolcev in do skupnih ciljev (Lebarič 

idr., 2006).    

 

f) Skupno sodelovanje strokovnjakov 

Pomembno je, da učitelji in drugi strokovni delavci skupaj sodelujejo pri izbiri 

dejavnosti, določanju ciljev in poteku socialno integracijskih dejavnosti. V 

nadaljevanju načrtovane dejavnosti izvajajo in skupaj analizirajo. Sodelovanje 

vseh strokovnjakov je pomembno, saj s tem integraciji zagotavljamo 

kontinuiteto, saj drugače integracija postane občasna in so v takem primeru 

otroci s posebnimi potrebami fizično vključeni v družbo vrstnikov, a njihovo 

socialno življenje poteka mimo njih, ne pa z njimi (prav tam).   
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g) Jezikovno-komunikacijske sposobnosti in neverbalna komunikacija 

Pri analizi socialno integracijskih dejavnikov v vrtcu in šoli (Lebarič idr., 2006) 

so ugotovili, da so za uspešno vključitev zelo pomembne jezikovno-

komunikacijske sposobnosti otroka ter neverbalna komunikacija.  

 

4.4.2. Dejavniki, ki zavirajo socialno integracijo otrok s posebnimi 

potrebami 

 

a) Egocentrizem oziroma sebičnost udeležencev  

Za otroke s posebnimi potrebami je značilno odklanjanje sodelovanja, ko so na 

vrsti, da kaj naredijo, izkazovanje jeze, če ni kaj po njihovi volji, motenje tistega, 

ki pomaga drugim, ali nepripravljenost, da kaj svojega razdelijo z drugimi. To pa 

je pogosto ovira za učenčevo dejavnejše vzpostavljanje socialnih interakcij z 

vrstniki in doseganje boljše socialne integracije (prav tam).  

 

b) Slabše razumevanje drugih 

Faktor razumevanja drugih je zelo pomemben pri uresničevanju skupnih ciljev 

in kot tak spodbudno deluje na socialno integracijo. Otroci s posebnimi 

potrebami pa imajo slabše razumevanje drugih, slabše se vživijo v občutke 

sovrstnikov in manj so pripravljeni opraviti kakšno nalogo namesto njih. Le-to 

pa jih lahko ovira pri vključevanju v skupnost (prav tam).  

 

c) Prevelika zadržanost strokovnjakov 

V redne osnovne šole strokovnjaki vključujejo predvsem otroke s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja in tiste z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi, 

manj pa otroke z višjo stopnjo naglušnosti, slabovidne in slepe, invalidne otroke, 

otroke s težjimi motnjami v duševnem razvoju itd. Ti otroci ostajajo v posebnih 

zavodih in šolah in to po pasivnem oziroma separatnem modelu (prav tam). 

 

d) Slabo sodelovanje med šolami in specialnimi šolami ali zavodi 

Lebarič idr. (2006) so v svoji raziskavi ugotovili, da je sodelovanje med šolami 

ter specialnimi šolami in zavodi zelo slabo, saj je kar 80 % učiteljev, ki so imeli 

v svojem razredu učenca s posebnimi potrebami, odgovorilo, da jim strokovnjaki 
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niso v pomoč. Avtorji menijo, da bi morale specialne šole in zavodi »redefinirati« 

svojo vlogo zlasti v smeri izboljšane skrbi za socialno integracijo otrok. Postati 

bi morala središča za strokovno podporo tako otrokom s posebnimi potrebami 

pri njihovem razvoju, izobraževanju in rehabilitaciji, kot učiteljem in drugim 

delavcem, ki jih poučujejo ter nenazadnje tudi staršem.  

 

e) Neustrezna izbira programa dela 

Eden izmed poglavitnih strokovnih problemov pri uspešnejšem uresničevanju 

nalog socialne integracije je ustrezna izbira programa dela za posameznega 

otroka. Ko se otrok vključi v šolo, izberejo program dela zanj, vendar ta ne 

upošteva otrokovih posebnih vzgojnih potreb, ker le-te predhodno niso bile 

spoznane (prav tam).  

 

4.3. Socialne sposobnosti učencev s posebnimi potrebami 

 

Avtorji Cantwell in Baker (1192, v Schmidt, 2001a) ter McConaughy s sod. (1994, v 

Schmidt, 2001a) navajajo, da je pojavnost socialnih, čustvenih in vedenjskih 

problemom pri učencih z učnimi težavami štirikrat večja kot pri učencih, ki teh težav 

nimajo.  

 

Učne težave so pogosto vezane z agresijo in slabim vedenjem v razredu (Cornwall in 

Bawden, 1992, v Schmidt, 2001a), ki je posledica slabo razvitih socialnih in čustvenih 

značilnosti (Schmidt, 2001a).  

 

Že v prvih letih izobraževanja lahko opazimo osebne težave otrok in težave v 

medsebojnih odnosih, ki pa se pojavljajo tudi pri adolescentih in odraslih. Te težave so 

posledica nizke stopnje samozavesti ter občutka manjvrednosti (Schmidt, 2001a).  

Lahko pa bi bile posledica nevrološke disfunkcije, ki povzroča motnje pri učenju (Vogel, 

Forness, 1992, v Schmidt, 2001a). 

 

Gresham in Elliot (1989, v Schmidt, 2001a) pa trdita, da so socialne težave otrok s 

posebnimi potrebami bolj posledica pomanjkanja socialnih izkušenj kot pa posledica 

nevroloških vzrokov, ki so osnova nastanka učnih težav. Otroci s posebnimi potrebami 
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so slabše sprejeti med vrstniki kot ostali otroci. Zaradi tega imajo manj možnosti za 

socialne interakcije in pridobivanje izkušenj, kar je osnova razumevanja medsebojnih 

odnosov. 

 

Različni avtorji (Conte in Andrews, 1993; Sparfford in Grosser, 1993, v Schmidt, 

2001a) trdijo, da lahko nevrološki primanjkljaj, ki povzroča težave pri razumevanju 

pisnega izražanja, povzroča tudi težave na področju neverbalne komunikacije. Otroci 

s posebnimi potrebami so manj dovzetni za socialni pomen gestikulacije, obrazne 

mimike in imajo več težav z razlikovanjem intonacije, kar lahko resno ogrozi socialno 

interakcijo.  

 

Učenci s posebnimi potrebami so nagnjeni k bolj rigidnemu reševanju situacij. Imajo 

velike težave pri prilagajanju v različne socialne položaje in niso sposobni zbirati 

ustreznih kognitivnih strategij ter uporabljati spontane, učinkovite strategije za 

doseganje socialnih ciljev (Parila-Burnstein, 1981, v Schmidt, 2001a). 

 

Derr (1986, v Schmidt, 2001a) je v svoji študiji ugotovil, da so osebe s posebnimi 

potrebami neobčutljive na socialne norme skupine in razmišljajo na bistveno nižjem 

nivoju kot vrstniki brez težav. Mladostniki s posebnimi potrebami so bili egocentrični in 

so poskušali svoje potrebe in želje uveljaviti za vsako ceno. Pravila so upoštevali samo 

v primeru, ko je bilo to v njihovem interesu. Prav tako niso razumeli skupinsko-

dinamičnih procesov, kot sta pogajanje in sklepanje kompromisov. 

 

Raziskava Kravetza in sod. (1999, v Schmidt, 2001) je nakazala, da sta slabo 

prilagajanje otrok v razredu in slabo razumevanje medsebojnih odnosov povezana z 

diagnozo učnih težav. Učenci z učnimi težavami so pokazali manj razumevanja in 

socialnega prilagajanja.  
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4.4. Socialna integracija otrok s posebnimi potrebami v različnih 

vzgojno-izobraževalnih okoljih 

 

Kot smo že v predhodnih poglavjih povedali, med najbolj zanesljive pokazatelje 

uspešne integracije sodita socialni položaj in emocionalno počutje učenca s posebnimi 

potrebami. 

 

Čim bolj je šola usmerjena na šolski uspeh in temu prilagojeno vedenje, tem nižje 

mesto na lestvici priljubljenosti zavzemajo neuspešni učenci (Petillon, 1978, v Schmidt, 

2001a).  

 

Če se učno manj uspešen učenec v heterogenem razredu nenehno sooča z boljšimi 

sošolci, se to lahko negativno odraža pri ocenjevanju lastnih sposobnosti, kar lahko 

pripelje do slabše motivacije, negativne samopodobe in postopoma do izolacije 

(Schmidt, 2001a).  

 

V mnogih raziskavah so ugotovili, da imajo učenci s posebnimi potrebami v 

heterogenih razredih povprečno nižji sociometrični položaj kot drugi učenci. Po 

prehodu v šolo s prilagojenim programom se za določen delež otrok s posebnimi 

potrebami sociometrični položaj izboljša, vendar se po izstopu iz šole ali pri delni 

integraciji poslabša (prav tam). 

 

Tudi pri nas je Sitar-Žerdinova (1981, v Schmidt, 2001a) proučevala uspešnost 

izobraževanja razvrščenih mejnih učencev in učencev z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju v redno osnovno šolo in šolo s prilagojenim programom. Raziskava je pokazala 

na neugoden položaj tako razvrščenih učencev v osnovni šoli. Učenci so bili le 

malokrat priljubljeni in dosti bolj pogosto odklonjeni.  

 

Raziskava Prosnika (1984, v Schmidt, 2001a) ugotavlja boljšo socialno prilagojenost 

otrok z znižanimi sposobnostmi na šoli s prilagojenim programom. Prav tako otroci s 

posebnimi potrebami v intelektualnem razvoju napredujejo z enakim tempom v šoli s 

prilagojenim programom kot redni osnovni šoli. 
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Švicarska raziskava Haeberlina, Blessa , Mosera, Klaghoferja (1991, v Schmidt, 

2001a) je opozorila na neugodno emocionalno in socialno integracijo otrok s posebnimi 

potrebami. Vendar dobljene rezultate avtorji ne interpretirajo v prid segregaciji, saj 

menijo, da je primerjava učencev z učnimi težavami z vrstniki v heterogeni skupini bolj 

realna in ustrezna. V posebnih razredih se učenci primerjajo le z učenci, ki imajo 

podobne težave, in je zato njihova samoocena previsoka in nerealna.  

 

Heiman (2000, v Schmidt, 2001a) je v svoji raziskavi ugotovil, da imajo učenci v šolah 

s prilagojenim programom manj prijateljev kot učenci v posebnih razredih rednih šol. 

Večina se z njimi srečuje samo v šoli, ne pa tudi v popoldanskih aktivnostih. Učenci 

šole s prilagojenim programom so izrazili občutek praznine in izolacije, pomanjkanje 

čustvene podpore in tesnega prijateljstva z vrstniki. Učenci v posebnih razredih redne 

osnovne šole so bolj samostojni, imajo boljše socialne spretnosti in več možnosti za 

socialno interakcijo v razredu kot tudi zunaj razreda.  

 

Učenci, ki so vključeni v delno obliko integracije, se učijo in posnemajo vedenje 

vrstnikov brez težav ter tako pridobijo več socialnih in čustvenih izkušenj kot učenci v 

šolah s prilagojenim programom (Schmidt, 2001a). 

 

M. Schmidt (2001a) je v svoji raziskavi ugotovila, da so učenci s posebnimi potrebami 

v heterogenem razredu redne osnovne šole opazno slabše socialno integrirani kot 

njihovi sošolci. Njihova neustrezna socialna vključenost je pogojena s številnimi 

značilnostmi, kot so npr. slabši šolski uspeh, socialne in interakcijske težave v odnosu 

do sošolcev in učiteljev, šibka samopodoba idr. Učenci šole s prilagojenim programom 

so v primerjavi z integriranimi učenci na redni osnovni šoli mnogo bolje socialno 

integrirani. Učenci v homogenih skupinah svoje dosežke primerjajo le s sebi podobnimi 

učenci, zato je njihova samoocena zmožnosti mnogo višja. Prav tako konceptualne in 

organizacijske značilnosti šole s prilagojenim programom pomembno oblikujejo 

pozitivno samopodobo otrok s posebnimi potrebami. Najvišjo stopnjo socialne 

integracije so v raziskavi pokazali učenci brez učnih težav.  
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

1. PROBLEM 

 

Učenci v današnjem času preživijo veliko časa v šoli, veliko svojega časa namenjajo 

učenju in druženju s sošolci. Med njimi je vse več otrok s posebnimi potrebami. Če jih 

želimo integrirati ni dovolj, da so samo fizično navzoči v razredu, ampak je pomembno, 

da lahko drug z drugim razvijejo prijateljstvo, sodelovanje in medsebojno pomoč 

(Resman, 2003). 

Po drugi strani pa šole v tržno naravnani družbi postajajo čedalje bolj storilnostne, vse 

več je tekmovalnosti znotraj šol in med šolami in čedalje manj se šole posvečajo 

odnosom in vzgoji. Šole se tako posvečajo predvsem lokacijski in izobraževalni 

integraciji, manj pozornosti pa namenijo socialni integraciji, ki je ključnega pomena 

tako za optimalni psihosocialni razvoj otrok, kot tudi za doseganje večje učne 

uspešnosti.  

Zato želimo v diplomskem delu ugotoviti, kako se učenci v šoli počutijo ter kakšne 

odnose imajo s svojim sošolci oziroma, kako so socialno integrirani. 

 

2. CILJI 

 

V skladu s problemom diplomskega dela smo si zastavili naslednje cilje: 

 ugotoviti, kakšen odnos do šole imajo učenci v osnovni šoli; 

 ugotoviti, kakšen odnos s sošolci imajo učenci ter koliko in na kakšen način se 

družijo med seboj oziroma, koliko so socialno integrirani v šolsko okolje; 

 ugotoviti, ali pri tem obstajajo statistično pomembne razlike glede na spol, 

starost in šolski program, v katerega so učenci vključeni (redna osnovna šola, 

vzgojno izobraževalni program s prilagojenim programom in dodatno strokovno 

pomočjo, prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom); 

 ugotoviti, ali obstaja povezava med odnosom do šole in socialno integracijo. 
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3. HIPOTEZE 

 

H1: Učenci 1. triade imajo boljši odnos do šole od učencev 3. triade. 

 

H2:  Dekleta imajo boljši odnos do šole od fantov. 

 

H3: Učenci, ki obiskujejo redno osnovno šolo in prilagojeni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, imajo boljši odnos do šole od učencev, ki so vključeni v  

vzgojno izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. 

 

H4: Učenci 1. triade imajo boljši odnos s sošolci ter se z njimi več družijo oziroma 

so bolje socialno integrirani od učencev 3. triade. 

 

H5: Dekleta imajo boljši odnos s sošolci ter se z njimi več družijo oziroma so bolje 

socialno integrirane od fantov. 

 

H6: Učenci, ki obiskujejo redno osnovno šolo in prilagojeni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, imajo boljši odnos s sošolci oziroma so bolje socialno 

integrirani od učencev, ki so vključeni v  vzgojno izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

H7: Učenci, ki obiskujejo redno osnovno šolo, so bolje socialno integrirani v šolsko 

okolje od učencev, ki obiskujejo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 

standardom. 

 

H8: Učenci, ki so bolje socialno integrirani, imajo boljši odnos do šole. 
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4. METODE DELA 

 

Raziskava je potekala po deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi. 

 

4.1. Vzorec 

 

V raziskavo je vključenih 131 učencev 1. in 3. triade osnovne šole.  

 

Tabela 5: Struktura vzorca glede na osnovnošolski program 

 

Kakor je iz tabele razvidno, je v raziskavo vključenih največ učencev, ki imajo dodatno 

strokovno pomoč (v nadaljevanju DSP), in sicer 39,7%. Učencev redne osnovne šole 

(v nadaljevanju OŠ) in učencev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim 

standardom (v nadaljevanju NIS)je približno enako (30,5 % oziroma 29,8 %). 

 

Učenci redne OŠ prihajajo iz OŠ Spodnja Šiška, Ljubljana, učenci prilagojenega 

programa z nižjim izobrazbenim standardom so iz Centra Janez Levec Ljubljana, enota 

Levstikov trg, učenci, ki imajo dodatno strokovno pomoč pa so iz različni osnovnih šol 

v Ljubljani. 

 

 

 

 

 

PROGRAM f f % 

Redna osnovna šola (OŠ) 40 30,5 

Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 
standardom (PP NIS) 

39 29,8 

Izobraževalni program s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovna pomočjo 
(DSP) 

52 39,7 

skupaj 131 100,0 
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a) spol učencev 

 

Tabela 6: Struktura vzorca glede na spol in osnovnošolski program 

 učenci učenke skupaj 

f f % f f % f f % 

P
R

O
G

R
A

M
 

OŠ 24 18,3 16 12,2 40 30,5 

 NIS 21 16,0 18 13,7 39 29,8 

DSP 33 25,2 19 14,5 52 39,7 

 
SKUPAJ 78 59,5 53 40,5 131 100,0 

 

 

Graf 2: Porazdelitev učencev po programih glede na spol 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Iz tabele in grafa lahko razberemo, da je v vzorcu več fantov, in sicer 78, kar 

predstavlja 59,5% vseh anketirancev. Deklet je 53, kar predstavlja 40,5% 

anketirancev. Največje razlike med spoloma so v skupini učencev, ki imajo DSP, in 

sicer je tam 33 fantov in le 19 deklet. 
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b) porazdelitev učencev po triadah 

 

Tabela 7: Struktura vzorca po triadah 

 1. triada 3. triada skupaj 

f f % f f % f f % 

P
R

O
G

R
A

M
 

OŠ 20 15,3 20 15,3 40 30,5 

NIS 20 15,3 19 14,5 39 29,8 

DSP 25 19,1 27 20,6 52 39,7 

 
SKUPAJ 65 49,6 66 50,4 131 100,0 

 

 

Graf 3: Porazdelitev učencev po triadah 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz zgornjih podatkov je razvidno, da je porazdelitev po triadah sorazmerna, saj je v 

vzorcu 49,6 % učencev 1. triade ter 50,4 % učencev 3. triade. 
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c) porazdelitev učencev po starosti 

 

Tabela 8: Starost učencev v 1. triadi 

 1. razred 2.  razred 3. razred SKUPAJ 

f f f f M 

P
R

O
G

R
A

M
 

OŠ 0 20 0 20 7,60 

NIS 3 5 12 20 8,55 

DSP 5 10 10 25 8,16 

 
SKUPAJ 8 35 22 65 8,10 

 

Iz tabele je razvidno, da so učenci 1. triade v povprečju stari 8,10 let. Najstarejši so 

učenci prilagojenega programa z NIS, ki so v povprečju stari 8,55 leta. Najmlajši so 

učenci redne OŠ, ki so v povprečju stari 7,60 leta. 

 

Graf 4: Porazdelitev učencev 1. triade po razredih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi učenci redne OŠ prihajajo iz 2. razreda. Največ učencev prilagojenega 

programa z NIS je iz 3. razreda in najmanj iz 1. razreda. Učencev, ki imajo DSP, je 

iz 2. in 3. razreda po 10 in 5 iz 1. razreda.  
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Tabela 9: Starost učencev v 3. triadi 

 1. razred 8.  razred 9.  razred SKUPAJ 

f f f f M 
P

R
O

G
R

A
M

 

OŠ 0 20 0 20 13,45 

NIS 12 7 0 19 14,00 

DSP 13 8 6 27 13,52 

 
SKUPAJ 25 35 6 66 13,67 

 

 

Graf 5: Porazdelitev učencev 3. triade po razredih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi učenci redne OŠ prihajajo iz 8. razreda in so v povprečju stari 13,45 leta. Učenci 

prilagojenega programa z NIS prihajajo iz 7. in 8. razreda. Iz 7. razreda je 12 

učencev, iz 8. razreda je 7 učencev. V povprečju so stari 14 let in so tako 

najstarejša skupina v naši raziskavi. Učenci, ki imajo DSP, prihajajo iz vseh 3 

razredov 3. triade. Največ jih je iz 7. razreda in so v povprečju stari 13,52 leta. 
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4.2. Spremenljivke 

 

V raziskavi imamo odvisne in neodvisne spremenljivke. 

 

Neodvisne spremenljivke so: 

 spol, 

 triada, 

 starost, 

 šolski program. 

 

Odvisni spremenljivki sta: 

 odnos do šole, 

 socialna integracija. 

 

4.3. Merski instrument 

 

Za zbiranje podatkov sta bila sestavljena 2 vprašalnika, ki sta vsebovala enaka 

vprašanja oziroma trditve. Prilagojena sta bila starosti in sposobnosti učencev. 

Vprašalnika sta bila predhodno preverjena na manjši skupini učencev. 

 

Vprašalnika sta razdeljena na 3 dele. V prvem delu smo spraševali o tem, kdo so 

anketiranci (spol, starost, razred). V drugem delu je 20 trditev, vezanih na odnos do 

šole in sošolcev. Za vsako trditev so učenci označili, ali se z njo strinjajo, delno strinjajo 

oziroma ne strinjajo. Trditve so bile oblikovane na podlagi vprašalnika, ki so ga v svoji 

raziskavi uporabili Haeberlin idr. (1990) ter na podlagi lastnih delovnih izkušenj. V 

tretjem delu pa so tri vprašanja odprtega tipa, ki so vezana na njihovo preživljanje 

prostega časa s sošolci. 
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4.4. Postopek izvedbe testiranj 

 

Raziskavo smo izvajali meseca maja in junija 2015, in sicer v več fazah.  

 

Anketiranje na šoli s prilagojenim izvajanjem in nižjim izobrazbenim standardom smo 

izvedli sami. Učencem 3. triade smo razdelili vprašalnik, jim ga razložili ter 

demonstrirali način reševanja. Nato so vprašalnik reševali samostojno. Z učenci 1. 

triade smo individualno oziroma v manjših skupinah reševali vprašalnik. Prebrali smo 

jim trditve, preverili razumevanje ter jim pomagali pri zapisu odgovora. Tistim učencem, 

ki še niso bili opismeni, smo sami zapisali odgovor.  

 

Anketiranje na osnovni šoli je potekalo podobno kot na šoli s prilagojenim programom. 

Učencem smo v razredu razdelili vprašalnike, ki so jih nato samostojno reševali.  

 

Učenci, ki imajo dodatno strokovno pomoč, so vprašalnike reševali individualno s 

svojimi učiteljicami, katere smo predhodno prosili za pomoč in jim posredovali 

vprašalnike. 

 

4.5. Statistična obdelava podatkov 

 

Podatki so bili analizirani s pomočjo računalniškega programa za statistično analizo 

IBM SPSS Statistics. Prikazani so opisno ter v obliki grafov in tabel. 

 

Pri obdelavi podatkov je bila uporabljena deskriptivna statistika, izračun absolutnih 

frekvenc (f) in odstotnih frekvenc (f %). Hipoteze so bile preverjene s χ2 - testom 

(preizkusom hipoteze neodvisnosti) oziroma Kullbackovim 2Î preizkusom, kjer ni bilo 

možno izračunati χ2 – testa zaradi prenizkih vrednosti teoretičnih frekvenc. Kot kriterij 

statistične pomembnosti je bila upoštevana stopnja tveganja P ≤ 0,05. Stopnjo 

povezanosti med spremenljivkami pa smo izračunali s pomočjo Cramerjevefa 

koeficienta (CCR). 
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5. PODATKI Z INTERPRETACIJO 

 

Rezultati raziskave so glede na zastavljene raziskovalne cilje predstavljeni v naslednjih 

sklopih: 

 odnos do šole; 

 socialna integracija; 

 povezava socialne integracije z odnosom do šole. 

 

5.1. Odnos do šole 

 

Odnos do šole smo preverjali z naslednjimi trditvami: 

 Rad hodim v šolo. 

 V šoli mi je zelo všeč.  

 Po počitnicah se veselim šole. 

 Brez šole bi bilo lepše. 

 V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč. 

 

Učenci so označili, ali se s trditvijo strinjajo, delno strinjajo oziroma ne strinjajo. 

 

Zanimalo nas je, ali so v odnosu pomembne razlike glede na spol, starost in program, 

v katerega so učenci vključeni. 
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a) starost v povezavi z odnosom do šole 

 

Tabela 10: Odnos do šole po triadah  

 
1. triada 3. triada 

drži delno drži ne drži drži delno drži ne drži 

TRDITEV f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Rad hodim v 
šolo. 

44 67,7 16 24,6 5 7,7 10 15,2 40 60,6 16 24,2 

V šoli mi je 
zelo všeč.  

45 69,2 15 23,1 5 7,7 16 24,2 38 57,6 12 18,2 

Po 
počitnicah 
se veselim 
šole. 

39 60,0 17 26,2 9 13,8 8 12,1 22 33,3 36 54,5 

Brez šole bi 
bilo lepše. 

6 9,2 16 24,6 43 66,2 16 24,2 29 43,9 21 31,8 

V šoli je 
veliko stvari, 
ki so mi 
všeč. 

43 66,2 18 27,7 4 6,2 23 34,8 38 57,6 5 7,6 

 

Graf 6: Prikaz odnosa do šole po triadah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iz zgornjih podatkov lahko vidimo, da imajo mlajši učenci boljši odnos do šole, saj so 

na vse trditve odgovorili bolj pozitivno. 
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Na trditev, ali radi hodijo v šolo, je 44 učencev 1. triade odgovorilo pritrdilno, kar 

predstavlja 67,7 % anketirancev, medtem ko je na to trditev odgovorilo pritrdilno samo 

10 učencev oziroma 15,2 % učencev 3. triade. Kar 24,2 % učencev 3. triade je 

odgovorilo, da ne mara hoditi v šolo.  

Na trditev, ali jim je v šoli všeč, je pritrdilno odgovorilo 45 oziroma 69,2 % učencev 1. 

triade in 16 oziroma 24,2 % učencev 3. triade. Več kot polovica učencev (54,5 %) 3. 

triade se po počitnicah ne veseli šole. Prav tako se po počitnicah veseli šole več 

učencev 1. triade, in sicer 60,0 %, medtem ko se šole po počitnicah veseli 12,1 % 

učencev 3. triade.  

S trditvijo, da bi bilo brez šole lepše, se ne strinja 43 učencev (66,2 %) 1. triade in 16 

(24,2 %) učencev 3. triade.  

Več kot polovica učencev (66,2 %) 1. triade pravi, da je v šoli veliko stvari, ki so jim 

všeč. V 3. triadi je takih učencev 34,8 %.  

 

b) spol v povezavi z odnosom do šole 

 

Tabela 11: Odnos do šole glede na spol  

 

 
fantje dekleta 

drži delno drži ne drži drži delno drži ne drži 

TRDITEV f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Rad hodim v 
šolo. 

31 39,7 30 38,5 17 21,8 23 43,4 26 49,1 4 7,5 

V šoli mi je 
zelo všeč.  

33 42,3 34 43,6 11 14,1 28 52,8 19 35,8 6 11,3 

Po počitnicah 
se veselim 
šole. 

25 32,1 18 23,1 35 44,9 22 41,5 21 39,6 10 18,9 

Brez šole bi 
bilo lepše. 

18 23,1 23 29,5 37 47,4 4 7,5 22 41,5 27 50,9 

V šoli je veliko 
stvari, ki so mi 
všeč. 

37 47,4 35 44,9 6 7,7 29 54,7 21 39,6 3 5,7 
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Graf 7: Prikaz odnosa do šole po spolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na trditev ''Rad hodim v šolo'' je pritrdilno odgovorilo 39,7 % fantov in 43,4 % deklet. 

Malo večja razlika je pri tistih, ki so odgovorili, da ne marajo hoditi v šolo. In sicer je 

takih 17 fantov, kar nanese 21,88 % fantov in 4 dekleta, kar nanese 7,5 % deklet. 

Na drugo trditev, ali jim je v šoli zelo všeč, je pritrdilno odgovorilo nekoliko več deklet, 

in sicer 28, kar je 52,8 % vzorca. 33 fantov ali 42,3 % se je strinjalo s to trditvijo. S to 

trditvijo se ni strinjalo okoli 10 % fantov in deklet. 

Iz tabele lahko vidimo, da se več deklet po počitnicah veseli šole. Šole se veseli 41,5 

% deklet, medtem ko se šole veseli samo 32,1 % fantov. Velika razlika je tudi med 

učenci, ki se ne veselijo šole. Skoraj polovica fantov (44,9 %) se po počitnicah ne veseli 

šole. Takih je 10 deklet oziroma 18,9 %. 

Polovica deklet (50,9 %) in fantov (47,7 %) se s trditvijo, da bi bilo brez šole lepše, ne 

strinja. S trditvijo pa se strinja več fantov (23,1 %) kot deklet (7,5 %). 

Na zadnjo trditev ''V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč'' so fantje in dekleta odgovarjali 

podobno. S trditvijo se je strinjalo 47,7 % fantov in 54,7 % deklet. S trditvijo pa se ni 

strinjalo 7,7 % fantov in 5,7 % deklet. 
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c) šolski program v povezavi z odnosom do šole 

 

Tabela 12: Odnos osnovnošolcev do šole  

 
Redna osnovna šola 

drži delno drži ne drži 

TRDITEV f f % f f % f f % 

Rad hodim v šolo. 11 27,5 24 60,0 5 12,5 

V šoli mi je zelo všeč.  17 42,5 18 45,0 5 12,5 

Po počitnicah se veselim šole. 11 27,5 15 37,5 14 35,0 

Brez šole bi bilo lepše. 5 12,5 18 45,0 17 42,5 

V šoli je veliko stvari, ki so mi 
všeč. 

19 47,5 21 52,5 0 0 

 

Iz tabele lahko vidimo, da so učenci osnovnošolskega programa na vsa vprašanja 

največ odgovarjali s trditvijo delno drži. Tako 60 % učencev pravi, da srednje rado hodi 

v šolo, 27,5 % učencev radi hodijo v šolo ter 12,5 % učencev pravi, da v šolo ne mara 

hoditi. Okoli 40 % vprašanih učencev pravi, da jim je v šoli zelo všeč oziroma, da je v 

šoli veliko takih stvari, ki so jim všeč. Po počitnicah se šole veseli 27,5 % učencev, 

medtem ko se je ne veseli 35 %. S trditvijo, da bi bilo brez šole lepše, se strinja 5 

učencev (12,5 %), nasprotuje pa ji 17 (42,5 %) učencev. 

 

 
Tabela 13: Odnos osnovnošolcev do šole po triadah 

 
1. triada 3. triada 

drži delno drži ne drži drži delno drži ne drži 

TRDITEV f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Rad hodim v 
šolo. 

11 55,0 9 45,0 0 0,0 0 0,0 15 75,0 5 25,0 

V šoli mi je 
zelo všeč.  

14 70,0 6 30,0 0 0,0 3 15,0 12 60,0 5 25,0 

Po počitnicah 
se veselim 
šole. 

11 55,0 9 45,0 0 0,0 0 0,0 6 30,0 14 70,0 

Brez šole bi 
bilo lepše. 

0 0,0 7 35,0 13 65,0 5 25,0 11 55,0 4 20,0 

V šoli je veliko 
stvari, ki so mi 
všeč. 

14 70,0 6 30,0 0 0,0 5 25,0 15 75,0 0 0,0 
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Če primerjamo odnos do šole po triadah, lahko vidimo, da imajo učenci 1. triade OŠ 

izrazito boljši odnos do šole, kot učenci 3. triade. Učenci 1. triade so pri vseh trditvah 

v večini, nad 50 %, izrazili pozitivni odnos do šole. Prav noben učenec 1. triade ni 

izrazil negativnega odnosa do šole. Pri učencih 3. triade pa je opaziti zelo slab odnos 

do šole, saj se noben ni strinjal s trditvama ''Rad hodim v šolo'' in ''Po počitnicah se 

veselim šole''. Po počitnicah se ne veseli šole 70 % učencev, medtem ko večina 

učencev (75 %) srednje rado hodi v šolo. Tudi pri ostalih trditvah je večina učencev 3. 

triade izbralo delno drži. 
 
 
Tabela 14: Odnos učencev prilagojenega programa z NIS do šole  

 
Prilagojeni program z NIS  

drži delno drži ne drži 

TRDITEV f f % f f % f f % 

Rad hodim v šolo. 24 61,5 9 23,1 6 15,4 

V šoli mi je zelo všeč.  23 59,0 12 30,8 4 10,3 

Po počitnicah se veselim šole. 20 51,3 7 17,9 12 30,8 

Brez šole bi bilo lepše. 5 12,8 8 20,5 26 66,7 

V šoli je veliko stvari, ki so mi 
všeč. 27 69,2 10 25,6 2 5,1 

 

Učenci prilagojenega programa z NIS imajo v povprečju pozitiven odnos do šole, saj 

je pri vseh vprašanjih več kot polovica vprašanih učencev odgovorila pritrdilno. 24 

učencev (61,5 %) radi hodijo v šolo, 23 učencev (59 %) pravi, da jim je v šoli zelo všeč. 

Po počitnicah se veseli šole 20 učencev (51,3 %). S trditvijo, da bi bilo brez šole lepše, 

se ne strinja 26 učencev (66,7 %). V šoli je všeč veliko stvari 27 učencem (69,2 %). 

Negativni odnos je nakazalo okoli 5 učencev, edino pri trditvi ''Po počitnicah se veselim 

šole'' je negativno odgovorilo 12 učencev (30,8 %). 
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Tabela 15: Odnos učencev prilagojenega programa z NIS do šole po triadah 

 
1. triada 3. triada 

drži delno drži ne drži drži delno drži ne drži 

TRDITEV f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Rad hodim v 
šolo. 

19 95,0 1 5,0 0 0,0 5 26,3 8 
42,
1 

6 
31,
6 

V šoli mi je 
zelo všeč.  

17 85,0 3 15,0 0 0,0 6 31,6 9 
47,
4 

4 
21,
1 

Po 
počitnicah se 
veselim šole. 

17 85,0 3 15,0 0 0,0 3 15,8 4 
21,
1 

12 
63,
2 

Brez šole bi 
bilo lepše. 

0 0,0 2 10,0 
1
8 

90,0 5 26,3 6 
31,
6 

8 
42,
1 

V šoli je 
veliko stvari, 
ki so mi 
všeč. 

17 85,0 3 15,0 0 0,0 10 52,6 7 
36,
8 

2 
10,
5 

 

Tudi če primerjamo odnos do šole po triadah v prilagojenem programu z NIS, lahko 

vidimo, da imajo učenci 1. triade izrazito boljši odnos do šole kot učenci 3. triade. 

Učenci 1. triade so pri vseh trditvah v večini, nad 80 %, izrazili pozitivni odnos do šole. 

Prav noben učenec 1. triade ni izrazil negativnega odnosa do šole. Pri učencih 3. triade 

pa je opaziti slabši odnos do šole. V šolo rado hodi 26,3 % učencev, delno se strinja s 

to trditvijo 42,1 % učencev ter 31,6 % učencev pravi, da ne mara hoditi v šolo. Večina 

učencev (47,7 %) pravi, da jim je v šoli delno všeč, 31,6 % učencem je v šoli všeč, 

21,1 % učencem pa ni všeč. Po počitnicah se šole ne veseli 63,2 % učencev. 8 

učencev (42,1 %) pravi, da bi bilo brez šole lepše. V šoli pa je večini učencev (52,6 %) 

všeč veliko stvari. 
 

Tabela 16: Odnos učencev, ki imajo DSP do šole  

 
DSP  

drži delno drži ne drži 

TRDITEV f f % f f % f f % 

Rad hodim v šolo. 19 36,5 23 44,2 10 19,2 

V šoli mi je zelo všeč.  21 40,4 23 44,2 8 15,4 

Po počitnicah se veselim šole. 16 30,8 17 32,7 19 36,5 

Brez šole bi bilo lepše. 12 23,1 19 36,5 21 40,4 

V šoli je veliko stvari, ki so mi 
všeč. 

20 38,5 25 48,1 7 13,5 
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Iz zgornje tabele lahko vidimo, da je največ učencev (44 %) prilagojenega programa z 

NIS obkrožilo pri 1. trditvi ''Rad hodim v šolo'' delno drži. Sledi ji skupina, ki rada hodi 

v šolo (36,5 %). 19,2 % učencev ne mara hoditi v šolo. Približno enak odstotek učencev 

je obkrožil, da jim je v šoli zelo všeč (40,4 %) oziroma, da se delno strinjajo z 2. trditvijo 

(44,2 %). Tretjina vprašanih učencev se po počitnicah šole veseli, tretjina se je delno 

veseli ter tretjina se je ne veseli. Največ učencev (40,4 %) meni, da brez šole ne bi bilo 

lepše. S to trditvijo se strinja 23,1 % učencev. Največja skupina učencev (48,1 %) se 

delno strinja, da je v šoli veliko stvari, ki so jim všeč. S to trditvijo se ne strinja 13,5 % 

učencev. 

 
Tabela 17: Odnos učencev, ki imajo DSP do šole po triadah 

 
1. triada 3. triada 

drži delno drži ne drži drži delno drži ne drži 

TRDITEV f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Rad hodim v 
šolo. 

14 56,0 6 24,0 5 20,0 5 18,5 17 63,0 5 18,5 

V šoli mi je 
zelo všeč.  

14 56,0 6 24,0 5 20,0 7 25,9 17 63,0 3 11,1 

Po počitnicah 
se veselim 
šole. 

11 44,0 5 20,0 9 36,0 5 18,5 12 44,4 10 37,0 

Brez šole bi 
bilo lepše. 

6 24,0 7 28,0 12 48,0 6 22,2 12 44,4 9 33,3 

V šoli je veliko 
stvari, ki so mi 
všeč. 

12 48,0 9 36,0 4 16,0 8 29,6 16 59,3 3 11,1 

 
Iz zgornje tabele lahko vidimo, da imajo učenci 1. triade, ki so vključeni v DSP, 

malenkost boljši odnos do šole kot učenci 3. triade. Če te rezultate primerjamo z 

rezultati učencev redne OŠ in prilagojenega programa z NIS, lahko opazimo, da je 

med učenci 1. triade in 3. triade manjša razlika v odnosu do šole. 
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5.2. Socialna integracija 

 

Odnos do sošolcev oziroma socialno integracijo smo preverjali z naslednjimi trditvami: 

 V razredu smo vsi prijatelji. 

 Sošolci me povabijo v pogovor ali igro. 

 Rad pomagam svojim sošolcem. 

 V razredu imam veliko prijateljev. 

 Sošolci mi pogosto nagajajo. 

 S sošolci se družim med odmori. 

 S sošolci se družim popoldne po pouku. 

 Sošolci mi pogosto pomagajo. 

 V razredu se počutim osamljenega. 

 S sošolci se pogosto kregam. 

 Pogosto sem jezen na svoje sošolce. 

 Sošolci me zafrkavajo. 

 

V vprašalnik so bile vključene tudi naslednje trditve: 

 S sošolci se rad družim. 

 Sošolcem posodim šolske potrebščine. 

 V razredu sem raje sam kot s sošolci. 

Le-te pri analizi podatkov niso predstavljene, saj se je izkazalo, da pri nobeni povezavi 

niso pomembne za socialno integracijo. 

 

Učenci so označili, ali se s trditvijo strinjajo, delno strinjajo oziroma ne strinjajo. 

 

Nadalje smo učence povprašali, kaj najraje počnejo s svojimi sošolci, kaj počnejo med 

odmori in kaj popoldne ter ali obiskujejo kakšen krožek. 

 

Zanimalo nas je, ali obstajajo pri socialni integraciji pomembne razlike glede na spol, 

starost in program, v katerega so učenci vključeni. 
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a) starost v povezavi s socialno integracijo 

 

Tabela 18: Socialna integracija v 1. in 3. triadi 

  

 
 
 

 

 

 

 

 
1. triada 3. triada 

drži delno drži ne drži drži delno drži ne drži 

TRDITEV f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

V razredu 
smo vsi 
prijatelji. 

20 30,8 29 44,6 16 24,6 41 62,1 20 30,3 5 7,6 

Sošolci me 
povabijo v 
pogovor, 
igro. 

43 66,2 17 26,2 5 7,7 46 69,7 14 21,2 6 9,1 

Rad 
pomagam 
svojim 
sošolcem. 

56 86,2 9 13,8 0 0,0 49 74,2 14 21,2 3 4,5 

V razredu 
imam veliko 
prijateljev. 

51 78,5 12 18,5 2 3,1 44 66,7 16 24,2 6 9,1 

Sošolci mi 
pogosto 
nagajajo. 

8 12,3 27 41,5 30 46,2 7 10,6 25 37,9 34 51,5 

S sošolci se 
družim med 
odmori. 

56 86,2 7 10,8 2 3,1 49 74,2 14 21,2 3 4,5 

S sošolci se 
družim 
popoldne po 
pouku. 

31 47,7 6 9,2 28 43,1 25 37,9 19 28,8 22 33,3 

Sošolci mi 
pogosto 
pomagajo. 

45 69,2 18 27,7 2 3,1 42 63,6 19 28,8 5 7,6 

V razredu se 
počutim 
osamljenega. 

1 1,5 17 26,2 47 72,3 4 6,1 4 6,1 58 87,9 

S sošolci se 
pogosto 
kregam 

9 13,8 16 24,6 40 61,5 3 4,5 18 27,3 45 68,2 

Pogosto sem 
jezen na 
svoje 
sošolce. 

9 13,8 23 35,4 33 50,8 1 1,5 21 31,8 44 66,7 

Sošolci me 
zafrkavajo. 

4 6,2 20 30,8 41 63,1 3 4,5 17 25,8 46 69,7 
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Graf 8: Prikaz socialne integracije v 1. in 3. triadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na prvo trditev, ali so v razredu vsi prijatelji, je 62,1 % učencev 3. triade odgovorilo 

pritrdilno. S to trditvijo se ni strinjalo 7,6 % učencev 3. triade. Med učenci 1. triade je 

bilo več takih, ki se niso strinjali s to trditvijo, in sicer 24,6 % učencev. Največ učencev 

1. triade (44,6 %) se je delno strinjalo s to trditvijo.  

Večina učencev 1. triade (66,2 %) in 3. triade (69,7 %) je povedala, da jih sošolci 

povabijo v igro oziroma pogovor. Manj kot 10 % učencev v obeh triadah sošolci ne 

povabijo v pogovor ali igro. 

Večina učencev 1. in 3. triade rada pomaga svojim sošolcem, in sicer 86,2 % učencev 

1. triade ter 74,2 % učencev 3. triade. 

V razredu ima veliko prijateljev 78,5 % učencev 1. triade in 66,7 % učencev 3. triade. 

Nekoliko več učencev 3. triade v razredu nima prijateljev, in sicer 9,1 %, medtem ko je 

takih v 1. triadi 3,1 %. 
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S trditvijo, da jim sošolci nagajajo, se obe triadi v večini nista strinjali (46,2 % 1. triada, 

51,5 % 3. triada). Velik del odgovorov je bil tudi, da se s trditvijo delno strinjajo. Da jim 

sošolci nagajajo, pravi 8 učencev (12,3 %) 1. triade ter 7 učencev (10,6 %)  3. triade. 

Večina učencev obeh triad se med odmori druži s sošolci.  

S sošolci se po pouku druži 47,7 %, občasno druži 9,2 % in ne druži 43,1 % učencev 

1. triade. S sošolci pa se po pouku druži 37,9 %, občasno druži 28,2 % in ne druži 33,3 

% učencev 3. triade. 

Večini učencem 1. in 3. triade sošolci pomagajo. Samo 2 učenca 1. triade in 5 učencev 

3. triade so dejali, da jim sošolci ne pomagajo. 

Večina učencev 1. in 3. triade se v razredu ne počuti osamljenega. V 1. triadi je 

nekoliko večji delež učencev, ki so se s to trditvijo delno strinjali, in sicer je takih 

učencev 17 (26,2 %). V prvi triadi je osamljen 1 učenec, v 3. triadi pa so taki 4 učenci. 

S sošolci se v razredu krega nekoliko več učencev 1. triade, in sicer 13,8 %. V 3. triadi 

je takih 4,5 %. Večina učencev 1. in 3. triade se s sošolci ne krega. 

Večina učencev 1. in 3. triade pravi, da niso pogosto jezni na svoje sošolce. Tretjina 

učencev obeh triad pravi, da so občasno jezni na sošolce, medtem ko nekaj več 

učencev 1. triade (13,8 %) pravi, da so pogosto jezni na svoje sošolce. V 3. triadi je 

podal tak odgovor samo 1 učenec. 

Tudi pri trditvi ''Sošolci me zafrkavajo'' ni bistvenih razlik med triadama. Dve tretjini 

učencev se s trditvijo ne strinjata, malo manj kot tretjina se jih delno strinja ter okoli 5 

% učencev obeh triad se s trditvijo strinja. 
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b) spol v povezavi s socialno integracijo 

 

Tabela 19: Povezava med spolom in socialno integracijo  

 
fantje dekleta 

drži delno drži ne drži drži delno drži ne drži 

TRDITEV f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

V razredu smo 
vsi prijatelji. 

37 47,4 26 33,3 15 19,2 24 45,3 23 43,3 6 11,3 

Sošolci me 
povabijo v 
pogovor, igro. 

53 67,9 18 23,1 7 9,0 36 67,9 13 24,5 4 7,5 

Rad pomagam 
svojim 
sošolcem. 

56 71,8 19 24,4 3 3,8 49 92,5 4 7,5 0 0,0 

V razredu 
imam veliko 
prijateljev. 

56 71,8 18 23,1 4 5,1 39 73,6 10 18,9 4 7,5 

Sošolci mi 
pogosto 
nagajajo. 

11 14,1 24 30,8 43 55,1 4 7,5 28 52,8 21 39,6 

S sošolci se 
družim med 
odmori. 

61 78,2 14 17,9 3 3,8 44 83,0 7 13,2 2 3,8 

S sošolci se 
družim 
popoldne po 
pouku. 

33 42,3 13 16,7 32 41,0 23 43,4 12 22,6 18 34,0 

Sošolci mi 
pogosto 
pomagajo. 

47 60,3 25 32,1 6 7,7 40 75,5 12 22,6 1 1,9 

V razredu se 
počutim 
osamljenega. 

3 3,8 13 16,7 62 79,5 2 3,8 8 15,1 43 81,1 

S sošolci se 
pogosto 
kregam 

8 10,3 24 30,8 46 59,0 4 7,5 10 18,9 39 73,6 

Pogosto sem 
jezen na svoje 
sošolce. 

9 11,5 26 33,3 43 55,1 1 1,9 18 34,0 34 64,2 

Sošolci me 
zafrkavajo. 

7 9,0 17 21,8 54 69,2 0 0,0 20 37,7 33 62,3 
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Graf 9: Primerjava socialne integracije med spoloma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iz tabele lahko preberemo, da tako fantje kot dekleta v večini mislijo, da so v razredu 

vsi prijatelji. Fantje so se s to trditvijo strinjali v 47,4 %, dekleta v 45,3 %. Nekoliko več 
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pogovor ali igro sošolci ne povabijo 9 % fantov in 7,5 % deklet. 
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fantje in dekleta pravijo, da v razredu nimajo veliko prijateljev. 

Več kot polovica fantov (55,1 %) pravi, da jim sošolci ne nagajajo, več kot polovica 

deklet (52,8 %) pa pravi, da jim sošolci občasno nagajajo. Nekoliko več fantov kot 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

V razredu smo vsi prijatelji.

Sošolci me povabijo v pogovor, igro.

Rad pomagam svojim sošolcem.

V razredu imam veliko prijateljev.

Sošolci mi pogosto nagajajo.

S sošolci se družim med odmori.

S sošolci se družim popoldne po pouku.

Sošolci mi pogosto pomagajo.

V razredu se počutim osamljenega.

S sošolci se pogosto kregam

Pogosto sem jezen na svoje sošolce.

Sošolci me zafrkavajo.

V razredu smo vsi prijatelji.

Sošolci me povabijo v pogovor, igro.

Rad pomagam svojim sošolcem.

V razredu imam veliko prijateljev.

Sošolci mi pogosto nagajajo.

S sošolci se družim med odmori.

S sošolci se družim popoldne po pouku.

Sošolci mi pogosto pomagajo.

V razredu se počutim osamljenega.

S sošolci se pogosto kregam

Pogosto sem jezen na svoje sošolce.

Sošolci me zafrkavajo.

drži delno drži ne drži

d 
e 
k 
l 
e 
t 
a 
 

f 
a 
n 
t 
j 
e 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maček Tina; diplomsko delo 

-72- 
 

deklet pravi, da jim sošolci pogosto nagajajo, in sicer tako pravi 14,1 % fantov in 7,5 % 

deklet. 

Večina fantov (78,2 %) in deklet (83,0 %) se druži s sošolci med odmorom. Med odmori 

se ne druži 3,8 % fantov in deklet. 

Po pouku se s sošolci druži 42,3 % fantov in 43,4 % deklet. Občasno se druži 16,7 % 

fantov in 22,6 % deklet. Po pouku se s sošolci ne druži 41,0 % fantov in 34,0 % deklet. 

60,3 % fantov in 75,5 % deklet pravi, da jim sošolci pogosto pomagajo. 6 fantov in 1 

dekle pravi, da jim sošolci ne pomagajo. 

Največji delež našega vzorca deklet in fantov se v šoli ne počuti osamljenega. In sicer 

tako pravi 81,1 % deklet in 79,5 % fantov. V šoli se počuti osamljeno 3,8 % fantov in 

deklet. 

Iz tabele lahko vidimo, da se s sošolci krega manj deklet, in sicer 73,6 % proti 59 % 

fantom. Občasno se krega 30,8 % fantov in 18,9 % deklet. Ne krega se 10,3 % fantov 

in 7,5 % deklet. 

Na svoje sošolce je pogosto jeznih 11,5 % fantov in 1,9 % deklet. Največji delež vzorca 

deklet in fantov pravi, da niso pogosto jezni na svoje sošolce. Tako pravi 55,1 % fantov 

in 64,2 % deklet. 

Nobeno dekle v vzorcu ne pravi, da jo sošolci zafrkavajo. Da jih sošolci zafrkavajo, 

pravi 7 fantov. 20 deklet (37,7 %)  in 17 fantov (21,8 %) pravi, da jih sošolci občasno 

zafrkavajo, medtem ko 54 fantov (69,2 %) in 33 deklet (62,3 %) pravi, da jih sošolci ne 

zafrkavajo. 
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c) šolski program v povezavi s socialno integracijo 

 

Tabela 20: Socialna integracija osnovnošolcev  

 
Redna osnovna šola 

drži delno drži ne drži 

TRDITEV f f % f f % f f % 

V razredu smo vsi prijatelji. 12 30,0 21 52,5 7 17,5 

Sošolci me povabijo v 
pogovor, igro. 26 65,0 14 35,0 0 0,0 

Rad pomagam svojim 
sošolcem. 29 72,5 10 25,0 1 2,5 

V razredu imam veliko 
prijateljev. 32 80,0 8 20,0 0 0,0 

Sošolci mi pogosto nagajajo. 6 15,0 15 37,5 19 47,5 

S sošolci se družim med 
odmori. 38 95,0 1 2,5 1 2,5 

S sošolci se družim popoldne 
po pouku. 29 72,5 9 22,5 2 5,0 

Sošolci mi pogosto 
pomagajo. 27 67,5 12 30,0 1 2,5 

V razredu se počutim 
osamljenega. 

0 0,0 8 20,0 32 80,0 

S sošolci se pogosto kregam. 2 5,0 9 22,5 29 72,5 

Pogosto sem jezen na svoje 
sošolce. 4 10,0 9 22,5 27 67,5 

Sošolci me zafrkavajo. 1 2,5 8 20,0 31 77,5 
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Tabela 21: Socialna integracija učencev prilagojenega programa z NIS 

 
Prilagojeni program z NIS 

drži delno drži ne drži 

TRDITEV f f % f f % f f % 

V razredu smo vsi prijatelji. 32 82,1 7 17,9 0 0,0 

Sošolci me povabijo v 
pogovor, igro. 33 84,6 2 5,1 4 10,3 

Rad pomagam svojim 
sošolcem. 35 89,7 4 10,3 0 0,0 

V razredu imam veliko 
prijateljev. 34 87,2 2 5,1 3 7,7 

Sošolci mi pogosto nagajajo. 4 10,3 12 30,8 23 59,0 

S sošolci se družim med 
odmori. 36 92,3 3 7,7 0 0,0 

S sošolci se družim popoldne 
po pouku. 3 7,7 5 12,8 31 79,5 

Sošolci mi pogosto 
pomagajo. 30 76,9 7 17,9 2 5,1 

V razredu se počutim 
osamljenega. 1 2,6 6 15,4 32 82,1 

S sošolci se pogosto kregam. 4 10,3 14 35,9 21 53,8 

Pogosto sem jezen na svoje 
sošolce. 3 7,7 10 25,6 26 66,7 

Sošolci me zafrkavajo. 2 5,1 12 30,8 25 64,1 
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Tabela 22: Socialna integracija učencev z dodatno strokovno pomočjo 

 
Dodatna strokovna pomoč 

drži delno drži ne drži 

TRDITEV f f % f f % f f % 

V razredu smo vsi prijatelji. 17 32,7 21 40,4 14 26,9 

Sošolci me povabijo v 
pogovor, igro. 30 57,7 15 28,8 7 13,5 

Rad pomagam svojim 
sošolcem. 41 78,8 9 17,3 2 3,8 

V razredu imam veliko 
prijateljev. 29 55,8 18 34,6 5 9,6 

Sošolci mi pogosto nagajajo. 5 9,6 25 48,1 22 42,3 

S sošolci se družim med 
odmori. 31 59,6 17 32,7 4 7,7 

S sošolci se družim popoldne 
po pouku. 24 46,2 11 21,2 17 32,7 

Sošolci mi pogosto 
pomagajo. 30 57,7 18 34,6 4 7,7 

V razredu se počutim 
osamljenega. 4 7,7 7 13,5 41 78,8 

S sošolci se pogosto kregam. 6 11,5 11 21,2 35 67,3 

Pogosto sem jezen na svoje 
sošolce. 3 5,8 25 48,1 24 46,2 

Sošolci me zafrkavajo. 4 7,7 17 32,7 31 59,6 
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Graf 10: Prikaz socialne integracije po različnih šolskih programih 
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S sošolci se družim med odmori.

S sošolci se družim popoldne po pouku.

Sošolci mi pogosto pomagajo.

V razredu se počutim osamljenega.

S sošolci se pogosto kregam

Pogosto sem jezen na svoje sošolce.

Sošolci me zafrkavajo.

drži delno drži ne drži

OŠ 
 

PP  NIS 
 

DSP 
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prilagojenega programa z NIS ni nasprotoval tej trditvi. Okoli 10 % učencev OŠ in DSP-

ja je dejalo, da ta trditev ne drži. 

Velika večina učencev vseh programov rada pomaga svojim sošolcem. S trditvijo se 

je strinjalo 89,7 % učencev prilagojenega programa z NIS, 78,8 % učencev, ki imajo 

DSP, ter 72,5 % učencev OŠ. 

V razredu ima veliko prijateljev 87,2 % učencev prilagojenega programa z NIS in 80,0 

% učencev OŠ. S to trditvijo se je strinjalo najmanj učencev, ki imajo DSP, saj 55,8 % 

učencev, ki imajo DSP, pravi, da imajo v razredu veliko prijateljev. 

S trditvijo ''Sošolci mi nagajajo'' se je strinjalo največ učencev OŠ, in sicer 15 %. S 

trditvijo pa se ni strinjalo največ učencev prilagojenega programa z NIS, in sicer 59,0%.  

Pri trditvi, ki je spraševala, ali se učenci družijo s sošolci med odmori, lahko opazimo, 

da obstaja razlika med programi. Večina učencev OŠ (95 %) in učencev prilagojenega 

programa z NIS (92,3 %) se med odmorom druži s sošolci, medtem ko se druži samo 

59,6 % učencev, ki imajo DSP. 

Po pouku se s sošolci največ družijo učenci OŠ, in sicer 72,5 % učencev. Sledijo jim 

učenci, ki imajo DSP (46,2 %). Večina učencev prilagojenega programa z NIS (79,5 

%) se po pouku ne druži s svojimi sošolci.  

Večina učencev vseh treh programov v našem vzorcu pravi, da jim sošolci pomagajo. 

S trditvijo se je strinjalo 76,9 % učencev prilagojenega programa z NIS, 67,5 % 

učencev OŠ in 57,7 % učencev DSP-ja. Zelo majhen odstotek vseh učencev pravi, da 

jim sošolci ne pomagajo. 

Pri vseh treh programih lahko vidimo, da se okoli 80 % učencev v šoli ne počuti 

osamljenega. Ta odgovor je podal 1 učenec prilagojenega programa z NIS in 4 učenci, 

ki imajo DSP.  

Večina učencev pravi, da se s svojimi sošolci ne kregajo. Da se občasno kregajo, 

poroča največ učencev prilagojenega programa z NIS, in sicer 35,9 %. Okoli 20 % 

učencev OŠ in učencev, ki imajo DSP, pravi, da se s sošolci občasno kregajo. 

Največ učencev, ki imajo DSP, je občasno jeznih na svoje sošolce, in sicer 48,1 % 

učencev. Nekaj manj kot 50 % (46,2 %) učencev, ki imajo DSP, pravi, da niso pogosto 

jezni na svoje sošolce. Nad 65 % učencev OŠ in prilagojenega programa z NIS pravi, 

da niso jezni na svoje sošolce. 

Večina učencev vseh programov pravi, da jih sošolci ne zafrkavajo. S to trditvijo se ne 

strinja največ učencev OŠ, in sicer 77,5 %. Da jih sošolci zafrkavajo, pravi največ 

učencev, ki imajo DSP, in sicer 4 (7,7 %). 
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Tabela 23: Dejavnosti učencev različnih šolskih programov med šolskimi odmori 

 

 OŠ NIS DSP 

DEJAVNOST f f % f f % f f % 

pogovarjam, hecam se 23 57,5 19 48,7 23 44,2 

igram se 13 32,5 16 41,0 16 30,8 

športne aktivnosti 0 0,0 2 5,1 0 0,0 

učim se 3 7,5 0 0,0 7 13,5 

nič 1 2,5 2 5,1 6 11,5 

 

Graf 11: Prikaz dejavnosti učencev med odmori po šolskih programih 

 

 

 
Kot lahko iz tabele in grafa razberemo, se največ učencev vseh šolskih programov 

med odmori pogovarja oziroma heca. Največ učencev redne OŠ se med odmori 

pogovarja, in sicer 57,5 %, najmanj pa učencev, ki imajo DSP, in sicer 44,2 %. 

Igra je druga najbolj pogosta dejavnost učencev med odmori v vseh treh skupinah. 

Največ se med odmori igrajo učenci NIS programa, in sicer v 41 % primerih, najmanj 

pa učenci, ki imajo DSP, in sicer 30,8 % učencev.  

Med odmori samo 2 učenca prilagojenega programa z NIS izvajata različne športne 

aktivnosti. V populaciji redne OŠ in DSP-ja tega ni opaziti.  

Med odmori se uči 7,5 % učencev OŠ in 13,5 % učencev DSP-ja. Učenci prilagojenega 

programa z NIS se med odmori ne učijo. 
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Največ učencev, ki imajo DSP, je odgovorilo, da med odmori nič ne počnejo (11,5 %). 

Med temi odgovori sta 2 učenca odgovorila, da ne počneta nič, 1 učenec gleda skozi 

okno, 1 učenec počiva ter 2 sedita. Dva učenca NIS programa sta odgovorila, da med 

odmori ne počneta nič, en je dejal, da leži na blazini, drugi pa, da ne dela nič. En 

učenec redne OŠ je dejal, da med odmorom ne počne nič. 

 

Tabela 24: Dejavnosti učencev različnih šolskih programov po pouku 

 

 OŠ NIS DSP 

DEJAVNOST f f % f f % f f % 

pogovarjam, hecam se 10 27,8 6 100,0 8 23,5 

igram se 14 38,9 0 0,0 15 44,1 

športne aktivnosti 10 27,8 0 0,0 8 23,5 

drugo 2 5,6 0 0,0 3 8,8 

 
Graf 12: Prikaz dejavnosti učencev po pouku glede na šolske programe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz tabel 20, 21 in 22 lahko vidimo, da se po pouku druži največ učencev redne OŠ, in 

sicer 72,5 %. Učenci, ki imajo DSP, se s sošolci popoldan družijo v 46,2 % primerih, 

medtem ko se večina učencev prilagojenega programa z NIS s sošolci popoldan ne 
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druži (79,5 %). Druži se samo 7,7 % učencev NIS programa. Vsi ti učenci so iz 3. triade 

in se popoldan pogovarjajo in hecajo s svojimi prijatelji. 

Največ učencev OŠ (38,9 %) in DSP-ja (44,1 %), ki se popoldan družijo, se igra. Enak 

odstotek učencev pa pravi, da se popoldan s prijatelji pogovarjajo ali pa počnejo druge 

stvari.  

  

Tabela 25: Ali obiskuješ kakšen krožek? 

 

 OŠ NIS DSP 

Krožek f f % f f % f f % 

da  21 52,5 16 41,0 22 42,3 

ne  19 47,5 23 59,0 30 57,7 

 
Graf 13: Prikaz obiska krožkov po šolskih programih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Krožek obiskujejo v največji meri učenci redne OŠ, in sicer ga obiskuje 52,5 %. Več 

kot polovica učencev prilagojenega programa z NIS (59,0 %) ter učencev, ki imajo 

DSP (57,7 %), ne obiskuje nobenega krožka.  
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5.3. Socialna integracija v povezavi z odnosom do šole 

 

Zaradi količine trditev smo pri povezavi med socialno integracijo upoštevali samo 

trditve, ki so se pri predhodnih izračunih pokazale kot pomembne. 

 

Trditve s področja socialne integracije: 

 V razredu smo vsi prijatelji. 

 Sošolci me povabijo v pogovor ali igro. 

 V razredu imam veliko prijateljev. 

 S sošolci se družim med odmori. 

 

Trditvi s področja odnosa do šole: 

 Rad hodim v šolo. 

 V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč. 

 

Tabela 26: Povezava med trditvijo ''Rad hodim šolo'' ter trditvijo ''V razredu smo 

vsi prijatelji'' 

TRDITEV 
V razredu smo vsi prijatelji 

drži delno drži ne drži 
f f % f f % f f % 

Rad 
hodim v 
šolo. 

drži 33 25,2 16 12,2 5 3,8 

delno drži 26 19,8 24 18,3 6 4,6 

ne drži 2 1,5 9 6,9 10 7,6 

 
 
Iz zgornje tabele lahko vidimo, da največ učencev pravi, da so v razredu vsi prijatelji 

ter da radi hodijo v šolo. In sicer je takih učencev 25,2 %. Najmanj učencev, 1,5 %, 

pravi, da ne marajo hoditi v šolo, ter da so v razredu vsi prijatelji. 
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Tabela 27: Povezava med trditvijo '' Rad hodim v šolo'' ter trditvijo ''Sošolci me 

povabijo v igro ali pogovor'' 

TRDITEV 
Sošolci me povabijo v igro ali pogovor 

drži delno drži ne drži 
f f % f f % f f % 

Rad 
hodim v 
šolo. 

drži 41 31,3 9 6,9 4 3,1 

delno drži 40 30,5 12 9,2 4 3,1 

ne drži 8 6,1 10 7,6 3 2,3 

 
 
Iz zgornje tabele lahko vidimo, da največ učencev pravi, da radi hodijo v šolo ter jih 

sošolci povabijo v pogovor ali igro. Takih je 31,3 % učencev. Sledijo jim s 30,5 % 

učenci, ki pravijo, da jih sošolci povabijo v pogovor in srednje radi hodijo v šolo. 

Najmanj učencev pravi, da ne mara hoditi v šolo in da jih sošolci ne povabijo v pogovor 

ali igro. Takih je 2,3 %. 

 

Tabela 28: Povezava med trditvijo '' Rad hodim v šolo'' ter trditvijo ''V razredu 

imam veliko prijateljev'' 

TRDITEV 
V razredu imam veliko prijateljev 

drži delno drži ne drži 
f f % f f % f f % 

Rad 
hodim v 
šolo. 

drži 40 30,5 10 7,6 4 3,1 

delno drži 42 32,1 12 9,2 2 1,5 

ne drži 13 9,9 6 4,6 2 1,5 

 

Iz zgornje tabele lahko vidimo, da približno tretjina učencev pravi, da radi hodijo v šolo 

ter imajo v razredu veliko prijateljev. Ena tretjina učencev pa pravi, da ima v razredu 

veliko prijateljev ter srednje rado hodi v šolo. Štirje učenci so dejali, da v razredu nimajo 

prijateljev. Od tega dva ne marata hoditi v šolo, dva pa srednje rada hodita v šolo. 
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Tabela 29: Povezava med trditvijo '' Rad hodim v šolo'' ter trditvijo ''S sošolci se 

družim med odmori'' 

TRDITEV 
S sošolci se družim med odmori. 

drži delno drži ne drži 
f f % f f % f f % 

Rad 
hodim v 
šolo. 

drži 47 35,9 6 4,6 1 0,8 

delno drži 45 34,4 8 6,1 3 2,3 

ne drži 13 9,9 7 5,3 1 0,8 

 

Iz tabele 29 lahko vidimo, da največ učencev pravi, da radi hodijo v šolo ter se s sošolci 

družijo med odmori. Takih je 35,9 % učencev. Sledijo jim s 34,4 % učenci, ki pravijo, 

da se s sošolci družijo med odmori in srednje radi hodijo v šolo. Samo dva učenca 

pravita, da se s sošolci ne družita med odmorom. Od tega en rad hodi v šolo in en ne 

mara hoditi v šolo. 

 

Tabela 30: Povezava med trditvijo '' V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč''  ter 

trditvijo ''V razredu smo vsi prijatelji'' 

TRDITEV 
V razredu smo vsi prijatelji 

drži delno drži ne drži 
f f % f f % f f % 

V šoli je 
veliko stvari, 
ki so mi 
všeč. 

drži 39 29,8 20 15,3 7 5,3 

delno drži 22 16,8 23 17,6 11 8,4 

ne drži 0 0,0 6 4,6 3 2,3 

 

Iz zgornje tabele lahko vidimo, da največ učencev pravi, da je v šoli veliko stvari, ki so 

jim všeč ter da so v razredu vsi prijatelji. Tako misli skoraj tretjina vprašanih učencev, 

in sicer 29,8 %. Noben učenec ni dejal, da mu v šoli ni všeč veliko stvari ter da so v 

razredu vsi prijatelji. 

 

Tabela 31: Povezava med trditvijo '' V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč''  ter 

trditvijo ''Sošolci me povabijo v pogovor ali igro'' 

TRDITEV 
Sošolci me povabijo v pogovor ali igro 

drži delno drži ne drži 
f f % f f % f f % 

V šoli je 
veliko stvari, 
ki so mi 
všeč. 

drži 49 37,4 10 7,6 7 5,3 

delno drži 38 29,0 16 12,2 2 1,5 

ne drži 2 1,5 5 3,8 2 1,5 
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Iz zgornje tabele lahko vidimo, da je največ učencev odgovorilo, da je v šoli veliko 

stvari, ki so jim všeč ter da jih sošolci povabijo v pogovor ali igro. Takih je 37,4 % 

učencev. Velik odstotek učencev, 29,0 % učencev, je odgovorilo, da jim je v šoli všeč 

srednje veliko stvari ter da jih sošolci povabijo v pogovor oziroma igro. Kar pri treh 

kombinacijah odgovorov sta po 2 učenca odgovorila enako. In sicer dva učenca sta 

dejala, da jima v šoli ni všeč veliko stvari in ju sošolci povabijo v pogovor. Štirje učenci 

so dejali, da jih sošolci ne povabijo v pogovor ali igro. Od tega je dvema v šoli všeč 

srednje veliko stvari, dvema pa v šoli ni všeč veliko stvari. 

 

Tabela 32: Povezava med trditvijo '' V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč''  ter 

trditvijo ''V razredu imam veliko prijateljev'' 

TRDITEV 
V razredu imam veliko prijateljev. 

drži delno drži ne drži 
f f % f f % f f % 

V šoli je 
veliko stvari, 
ki so mi 
všeč. 

drži 44 33,6% 17 13,0 5 3,8 

delno drži 44 33,6% 10 7,6 2 1,5 

ne drži 7 5,3 1 0,8 1 0,8 

 

Iz tabele 32 lahko vidimo, da dve tretjini učencev pravi, da ima v razredu veliko 

prijateljev. Od tega jih tretjina pravi, da je v šoli veliko stvari, ki so jim všeč, tretjina pa 

pravi, da je v šoli srednje veliko stvari, ki so jim všeč. Dva učenca sta dejala, da jima v 

šoli ni všeč veliko stvari in pravita, da v razredu nimata veliko prijateljev oziroma, da jih 

imata srednje veliko. 

 
Tabela 33: Povezava med trditvijo '' V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč''  ter 

trditvijo ''S sošolci se družim med odmori'' 

TRDITEV 
S sošolci se družim med odmori. 

drži delno drži ne drži 
f f % f f % f f % 

V šoli je 
veliko stvari, 
ki so mi 
všeč. 

drži 51 38,9 12 9,2 3 2,3 

delno drži 48 36,6 6 4,6 2 1,5 

ne drži 6 4,6 3 2,3 0 0,0 

 
 
Velika večina učencev se med odmori druži s svojimi sošolci. Od tega je 38,9 % 

učencev v šoli všeč veliko stvari, ter 36,6 % učencem je všeč v šoli srednje veliko 
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stvari. Noben učenec ni dejal, da se med odmori ne druži s sošolci ter mu v šoli ni všeč 

veliko stvari. 

 

 

5.4. Preverjanje hipotez 

 

H1: Učenci 1. triade imajo boljši odnos do šole od učencev 3. triade. 

 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili podatke iz tabele 10, iz katere lahko razberemo, 

da imajo učenci 1. triade boljši odnos do šole, saj ima po odgovorih sledeč pozitivni 

odnos do šole čez 60,0 % vseh učencev 1. triade. Pozitivni odnos do šole nakazuje 

med 12,1 % in 34,8 % učencev 3.triade. Največ učencev 3. triade je pri vseh trditvah, 

razen tretji, podalo, da se s trditvami delno strinjajo. V večini pa so učenci 3. triade pri 

3. trditvi rekli, da se po počitnicah šole ne veselijo (54,5 %), medtem ko je takih samo 

13,8 % učencev 1. triade. 

 

V nadaljevanju smo s pomočjo χ2-testa preverjali, ali so razlike v starosti glede na 

odnos do šole statistično pomembne. S pomočjo Cramerjevega koeficienta pa smo 

izračunali stopnjo povezanosti med danima spremenljivkama. 

 

Tabela 34: Povzetek rezultatov χ2-testa (razlika med 1. in 3. triado v odnosu do 

šole) 

TRDITEV Χ2 df P CCR 

Rad hodim v šolo. 37,450 2 0,001 0,535 

V šoli mi je zelo všeč.  26,644 2 0,001 0,451 

Po počitnicah se veselim šole. 37,282 2 0,001 0,533 

Brez šole bi bilo lepše.  15,857 2 0,001 0,348 

V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč. 13,564 2 0,001 0,319 
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S tveganjem manjšim od α =0,05 lahko trdimo da: 

 starost vpliva na to, ali učenci radi hodijo v šolo (χ2(2) = 37,450; p ≤0,001); 

 starost vpliva na to, ali je učencem v šoli všeč ali ne (χ2(2) = 26,644; p ≤0,001); 

 starost vpliva na to, ali se učenci po počitnicah veselijo šole (χ2(2) = 37,282;  

p ≤0,001); 

 starost vpliva na to, ali učenci mislijo, da bi bilo brez šole lepše (χ2(2) = 15,857;  

p ≤0,001); 

 starost vpliva na to, ali je učencem v šoli všeč veliko stvari (χ2(2) = 13,564;  

p ≤0,001). 

 

Med trditvama ''Rad hodim v šolo'' in ''Po počitnicah se veselim šole'' ter starostjo je 

močna povezava (CCR>0,50). Med ostalimi trditvami in starostjo pa obstaja srednje 

močna povezava (0,30 < CCR > 0,50). 

 

Hipotezo 1 lahko potrdimo, saj je več učencev 1. triade izrazilo boljši odnos do šole v 

primerjavi z učenci 3. triade. Prav tako pa smo s pomočjo χ2- testa dokazali povezavo 

med vplivom starosti na odnos do šole pri vseh postavljenih trditvah.  

 

Tako lahko trdimo, da učenci 1. triade raje hodijo v šolo, jim je v šoli bolj všeč oziroma 

je v šoli več stvari, ki so jim všeč ter se po počitnicah bolj veselijo šole. Prav tako se 

ne strinjajo, da bi bilo brez šole lepše. 

 

 

H2: Dekleta imajo boljši odnos do šole od fantov. 

 

Iz tabele 11 lahko razberemo, da imajo dekleta samo malenkostno boljši odnos do 

šole, saj so pri vseh trditvah podala nekoliko več pozitivnih odgovorov.   

 

Največja razlika med odgovori je bila pri trditvi ''Po počitnicah se veselim šole'', kjer se 

44,9 % fantov ni strinjalo s trditvijo, medtem ko se šole ne veseli 18,9 % deklet. Šole 

se po počitnicah veseli 32,1 % fantov in 41,5 % deklet. 
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Povezavo med spolom in odnosom do šole smo preverili tudi s pomočjo χ2-testa.  

 

Tabela 35: Povzetek rezultatov χ2-testa (razlika med spoloma v odnosu do šole) 

TRDITEV Χ2 df P 

Rad hodim v šolo. 4,927 2 0,085 

V šoli mi je zelo všeč.  1,406 2 0,495 

Po počitnicah se veselim šole. 9,901 2 0,007 

Brez šole bi bilo lepše.  5,939 2 0,051 

V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč. 0,728 2 0,695 

 

Drugo hipotezo, ki pravi, da imajo dekleta boljši odnos do šole, tako lahko na podlagi 

deskriptivne analize in χ2- testa zavrnemo, saj kot vidimo iz tabele 11 pri večini trditev 

ni statistično pomembne povezave.  

 

Pri računanju χ2-testa smo potrdili povezavo med spolom in odnosom do šole samo 

pri 3. trditvi, ki pravi ''Po počitnicah se veselim šole'' (χ2(2) = 9,901; p ≤0,007). Stopnja 

povezanosti je nizka (CCR = 0,28). Šole se po počitnicah veseli največ deklet v našem 

vzorcu, in sicer 41,9 %, medtem ko se šole po počitnicah ne veseli večina fantov 44,9 

%.  
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H3: Učenci, ki obiskujejo redno osnovno šolo in prilagojeni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, imajo boljši odnos do šole od učencev, ki so 

vključeni v  vzgojno izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. 

 

Graf 14: Prikaz odnosa do šole glede na šolski program 

 
 
 
Iz primerjave programov lahko vidimo, da v šolo najraje hodijo učenci programa z NIS, 

saj so na 1. trditev pritrdilno odgovorili v 61,5 %. Učenci z DSP so na to trditev 

odgovorili pritrdilno v 36,5 %, medtem ko v šolo rado hodi 27,5 % učencev redne OŠ. 

Večina učencev (60,0 %) redne OŠ se je s to trditvijo delno strinjala. Najmanj radi 

hodijo v šolo učenci, ki imajo DSP, in sicer je na to trditev negativno odgovorilo 19,2 % 

učencev. 

Tudi pri naslednji trditvi, ki je spraševala po tem, ali je učencem v šoli všeč, lahko 

vidimo, da je učencem programa z NIS v šoli najbolj všeč. Na to vprašanje je pritrdilno 

odgovorilo 59,0 % učencev. Učenci redne OŠ in učenci, ki so vključeni v DSP, so na 

to vprašanje odgovorili podobno. Okoli 40 % se je s to trditvijo strinjalo, okoli 45 % se 
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je s to trditvijo delno strinjalo. S to trditvijo se je najmanj strinjala skupina učencev, ki 

imajo DSP, in sicer v 15,4 %. 

Po počitnicah se veseli šole največ učencev s programa NIS (51,3 %). Učenci redne 

OŠ in učenci, ki imajo DSP, so zopet podobno odgovorili. In sicer se šole veseli 27,5 

% učencev redne OŠ in 30,8 % učencev, ki imajo DSP, ter šole se po počitnicah ne 

veseli 35 % učencev redne OŠ in 36,5 % učencev, ki imajo DSP. 30,8 % učencev 

prilagojenega programa z NIS se po počitnicah ne veseli šole.  

S trditvijo ''Brez šole bi bilo lepše'' se ne strinja največ učencev, ki so vključeni v 

prilagojeni program z NIS (66,7 %). S to trditvijo se ne strinja 42,5 % učencev OŠ in 

40,4 % učencev, ki imajo DSP. S to trditvijo se strinja 23,1 % učencev DSP-ja, kar je 

največ v našem vzorcu. 

Pri trditvi, ali je učencem v šoli všeč veliko stvari, so zopet najbolj pozitiven odnos do 

šole pokazali učenci prilagojenega programa z NIS, saj je na to vprašanje pritrdilno 

odgovorilo kar 27 učencev (69,2 %). Učenci redne OŠ so na to vprašanje odgovorili 

pritrdilno v 47,5 %, učenci DSP-ja pa v 38,5 %. Učenci, ki imajo DSP, so na to trditev 

odgovorili najbolj negativno, in sicer je na to trditev negativno odgovorilo 7 učencev 

(13,5 %). 

 

 

Tabela 36: Povzetek rezultatov χ2-testa (razlika med šolskimi programi v odnosu 

do šole) 

TRDITEV Χ2 df P CCR 

Rad hodim v šolo. 13,004 4 0,011 0,223 

V šoli mi je zelo všeč.  3,612 4 0,461 0,117 

Po počitnicah se veselim šole. 6,746 4 0,150 0,160 

Brez šole bi bilo lepše.  9,222 4 0,056 0,188 

V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč. 14,397 4 0,006 0,234 
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Po računanju χ2-testa in Cramerjevega koeficienta lahko potrdimo šibko povezavo 

(CCR< 0,30) med šolskim programom in trditvama ''Rad hodim v šolo'' in ''V šoli je veliko 

stvari, ki so mi všeč'', in sicer s tveganjem manjšim od α =0,05 lahko trdimo, da: 

 šolski program vpliva na to, ali učenci radi hodijo v šolo (χ2(4) = 13,004;  

p ≤ 0,011); 

 šolski program vpliva na to, ali je učencem v šoli všeč veliko stvari  

(χ2(4) = 14,397; p ≤0,006). 

 

Pri ostalih trditvah ni statistično pomembne povezave. 

 

V šolo najraje hodijo učenci prilagojenega programa z NIS, najmanj pa učenci, ki imajo 

DSP. Prav tako je največ stvari v šoli všeč učencem prilagojenega programa z NIS, 

najmanj pa učencem, ki imajo DSP. 

 

Nadalje smo  primerjali povezavo med programi in odnosom do šole v posamezni 

triadi. V 3. triadi med programi in odnosom do šole ni bistvenih razlik. V 1. triadi pa so 

med programi velike razlike. Rezultati odgovorov so prikazani v tabelah 13, 15 in 17.  

 

Tabela 37: Povzetek rezultatov χ2-testa  (razlika med učenci 1. triade različnih 

šolskih programov v odnosu do šole) 

TRDITEV Χ2 df P CCR 

Rad hodim v šolo. 19,924 4 0,001 0,369 

V šoli mi je zelo všeč.  11,937 4 0,018 0,282 

Po počitnicah se veselim šole. 24,054 4 0,001 0,408 

Brez šole bi bilo lepše.  17,520 4 0,002 0,343 

V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč. 12,055 4 0,017 0,285 

 

Po računanju χ2-testa lahko s tveganjem, manjšim od α =0,05, trdimo, da šolski 

program v 1. triadi vpliva na to: 

 ali učenci radi hodijo v šolo (χ2(4) = 19,924; p ≤0,001); 

 ali je učencem v šoli všeč (χ2(4) = 11,937; p ≤0,018); 
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 ali se učenci po počitnicah veselijo šole (χ2(4) = 24,054; p ≤0,001); 

 ali učenci mislijo, da bi bilo brez šole lepše (χ2(4) = 17,520; p ≤0,002); 

 ali je učencem v šoli všeč veliko stvari (χ2(4) = 12,055; p ≤0,017). 

 

Med trditvami in programom je srednje močna povezava. 

 

V 1. triadi lahko potrdimo tretjo hipotezo, saj smo dokazali statistično pomembno 

povezavo med programom in odnosom do šole. Najboljši odnos do šole imajo učenci 

prilagojenega programa z NIS, najslabši pa učenci, ki imajo DSP. 

 

H4: Učenci 1. triade imajo boljši odnos s sošolci ter se z njimi več družijo 

oziroma so bolje socialno integrirani od učencev 3. triade. 

 

Iz podatkov iz tabele 18 in nadaljnjega primerjanja povezave med starostjo in socialno 

integracijo s pomočjo χ2-testa lahko vidimo, da pri večini trditev med starostjo in 

socialno integracijo ni povezave.  

 

Tabela 38: Povzetek rezultatov χ2-testa (razlika med 1. in 3. triado v socialni 

integraciji) 

TRDITEV Χ2 df P 

Sošolci me povabijo v pogovor, igro. 0,475 2 0,788 

Rad pomagam svojim sošolcem. 5,714 2 0,057 

V razredu imam veliko prijateljev. 3,175 2 0,204 

Sošolci mi pogosto nagajajo. 0,386 2 0,824 

S sošolci se družim med odmori. 3,039 2 0,219 

Sošolci mi pogosto pomagajo. 1,451 2 0,484 

S sošolci se pogosto kregam 3,404 2 0,182 

Sošolci me zafrkavajo. 0,667 2 0,717 
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Večina učencev 1. in 3. triade je pri teh trditvah nakazala dober odnos s svojimi sošolci, 

saj je več kot 60 % vseh vprašanih učencev povedalo, da jih sošolci povabijo v igro in 

jim pomagajo. Prav tako več kot 70 % učencev obeh triad pravi, da radi pomagajo 

svojim sošolcem. Več kot 60 % učencev pravi, da imajo v razredu veliko prijateljev, da 

se med odmori z njimi družijo ter da se z njimi ne kregajo in jih sošolci ne zafrkavajo. 

Manjši odstotek je samo pri trditvi ''Sošolci mi pogosto nagajajo'', s katero se ni strinjalo 

51,5 % učencev 3. triade ter 46,2 % učencev 1. triade. Okoli 40 % učencev obeh triad 

pravi, da jim sošolci občasno nagajajo. 

Zelo majhen je odstotek učencev, ki imajo slab odnos s svojimi sošolci, saj je pri vseh 

trditvah takih učencev okoli 10 %. 

 

Pri naslednjih trditvah pa smo s pomočjo χ2- testa dokazali povezavo med starostjo in 

socialno integracijo. 

 

Tabela 39: Povzetek rezultatov χ2-testa (povezava med starostjo in socialno 

integracijo) 

TRDITEV Χ2 df P CCR 

V razredu smo vsi prijatelji. 14,638 2 0,001 0,334 

S sošolci se družim popoldan po 
pouku. 

8,116 2 0,017 0,249 

V razredu se počutim osamljenega. 11,736 2 0,003 0,290 

Pogosto sem jezen na svoje 
sošolce. 

9,021 2 0,011 0,248 

 
S tveganjem manjšim od α =0,05 lahko trdimo, da: 

 starost vpliva na to, ali učenci mislijo, da so v razredu vsi prijatelji  

(χ2(2) = 14,638; p ≤ 0,001); 

 starost vpliva na to, ali se učenci popoldan družijo s svojimi sošolci  

(χ2(2) = 8,116; p ≤ 0,017); 

 starost vpliva na to, ali se učenci v razredu počutijo osamljenega  

(χ2(2) = 11,736; p ≤0,003); 

 starost vpliva na to, ali so učenci pogosto jezni na svoje sošolce  

(χ2(2) = 9,021; p ≤0,011). 
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Pri vseh trditvah, razen prvi, obstaja šibka povezava (CCR < 0,30), pri trditvi ''V razredu 

smo vsi prijatelji'' in starostjo pa obstaja srednje močna povezava CCR >50). 

 

Tako lahko iz tabele 18 vidimo, da samo 30,8 % učencev 1. triade misli, da so v razredu 

vsi prijatelji, medtem ko tako misli 62,1 % učencev 3. triade. S sošolci se po pouku 

druži sicer več učencev 1. triade, vendar je pri tej trditvi tudi večji odstotek učencev, ki 

se po pouku s svojimi sošolci ne družijo. Med poukom se občasno počuti osamljene 

več učencev 1. triade, in sicer 26,2 %. Več učencev 1. triade je jeznih na svoje sošolce, 

in sicer 13,8 %, medtem ko je takih v 3. triadi samo 1,5 %. 

 

Na podlagi analize lahko našo 4. hipotezo zavrnemo, saj pri večini trditev starost ne 

vpliva na socialno integracijo. Pri trditvah, kjer smo dokazali povezavo, pa lahko 

vidimo, da imajo učenci 3. triade s svojimi sošolci boljši odnos, saj se na njih manj 

jezijo, manjkrat se počutijo osamljenega, po pouku se več družijo s svojimi sošolci ter 

v večji večini mislijo, da so v razredu vsi med seboj prijatelji. 

 

 

H5: Dekleta imajo boljši odnos s sošolci ter se z njimi več družijo oziroma so 

bolje socialno integrirane od fantov. 

 

Iz podatkov iz tabele 19 in nadaljnjega primerjanja povezave med spolom in socialno 

integracijo s pomočjo χ2-testa lahko vidimo, da pri večini trditev med spolom in socialno 

integracijo ni povezave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maček Tina; diplomsko delo 

-94- 
 

Tabela 40: Povzetek rezultatov χ2-testa (razlika med spoloma v socialni 

integraciji) 

TRDITEV Χ2 df P 

V razredu smo vsi prijatelji. 2,117 2 0,347 

Sošolci me povabijo v pogovor, igro. 0,105 2 0,949 

V razredu imam veliko prijateljev. 0,576 2 0,750 

S sošolci se družim med odmori. 0,544 2 0,762 

S sošolci se družim popoldan po pouku. 1,012 2 0,603 

Sošolci mi pogosto pomagajo. 4,392 2 0,111 

V razredu se počutim osamljenega. 0,060 2 0,970 

S sošolci se pogosto kregam 3,076 2 0,215 

Pogosto sem jezen na svoje sošolce. 5,078 2 0,079 

 

Fantje in dekleta imajo tako v razredu podobne odnose s sošolci. Enako število deklet 

in fantov meni, da so v razredu prijatelji. Znotraj skupine ima večina fantov in deklet 

veliko prijateljev, s katerimi se druži med odmori. Polovica fantov in deklet se s sošolci 

druži tudi popoldan. Dve tretjini deklet in fantov sošolci povabijo v igro, slabo tretjino 

občasno. V razredu se počuti osamljeno 3,8 % deklet in fantov. Večina fantov in deklet 

se s svojimi sošolci ne krega in na njih niso jezni. 
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Pri naslednjih trditvah pa smo s pomočjo χ2- testa dokazali povezavo med spolom in 

socialno integracijo. 

 

Tabela 41: Povzetek rezultatov χ2-testa (razlika med spoloma v socialni 

integraciji) 

TRDITEV Χ2 df P CCR 

Rad pomagam svojim sošolcem. 10,457 2 0,005 0,259 

Sošolci mi pogosto nagajajo. 6,606 2 0,037 0,225 

Sošolci me zafrkavajo. 10,267 2 0,006 0,244 

 
 
S tveganjem manjšim od α =0,05 lahko trdimo, da: 

 spol vpliva na to, ali učenci radi pomagajo sošolcem (χ2(2) = 10,457; p ≤ 0,005); 

 spol vpliva na to, ali jim sošolci nagajajo (χ2(2) = 6,606; p ≤ 0,037); 

 spol vpliva na to, ali jih sošolci zafrkavajo (χ2(2) = 10,267; p ≤0,006). 

Pri vseh trditvah je šibka povezava (CCR < 0,30). 

 

Iz tabele 19 lahko razberemo, da več deklet rado pomaga svojim sošolcem. Na to 

trditev je pritrdilno odgovorilo kar 92,5 % deklet in 71,8 % fantov. Nobeno dekle ni 

dejalo, da ne mara pomagati. Dekleta v večji meri menijo, da jim sošolci občasno 

nagajajo, in sicer je to možnost obkrožilo 52,8 % deklet in 30,8 % fantov. Več kot 

polovica fantov pravi, da jim sošolci ne nagajajo. Prav tako meni večji delež deklet, da 

jih sošolci zafrkavajo. 37,7 % deklet je dejalo, da jih sošolci občasno zafrkavajo. 

Na podlagi analize lahko našo 5. hipotezo zavrnemo, saj pri večini trditev spol ne vpliva 

na socialno integracijo. Pri trditvah, kjer smo dokazali povezavo, pa lahko vidimo, da 

imajo fantje boljši odnos s sošolci, saj več deklet meni, da jim sošolci občasno nagajajo 

in zafrkavajo. 
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H6: Učenci, ki obiskujejo redno osnovno šolo in prilagojeni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, imajo boljši odnos s sošolci oziroma so bolje 

socialno integrirani od učencev, ki so vključeni v  vzgojno izobraževalni program 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

Tabela 42: Povzetek rezultatov χ2-testa (razlika med šolskimi programi v socialni 

integraciji) 

TRDITEV Χ2 df P CCR 

V razredu smo vsi prijatelji. 31,715 4 0,001 0,348 

Sošolci me povabijo v pogovor, igro. 21,369 4 0,001 0,247 

Rad pomagam svojim sošolcem. 5,503 4 0,239 0,133 

V razredu imam veliko prijateljev. 20,079 4 0,001 0,249 

Sošolci mi pogosto nagajajo. 3,632 4 0,458 0,119 

S sošolci se družim med odmori. 25,597 4 0,001 0,300 

S sošolci se družim popoldan po 
pouku. 50,181 4 0,001 0,438 

Sošolci mi pogosto pomagajo. 4,901 4 0,298 0,133 

V razredu se počutim osamljenega. 5,441 4 0,245 0,129 

S sošolci se pogosto kregam. 4,432 4 0,351 0,130 

Pogosto sem jezen na svoje 
sošolce. 8,260 4 0,083 0,178 

Sošolci me zafrkavajo. 3,845 4 0,427 0,119 

Kaj počneš med odmori? 17,229 8 0,028 0,235 

Kaj počneš popoldne po pouku? 15,613 6 0,016 0,312 

Ali obiskuješ kakšen krožek? 1,310 2 0,519 0,100 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maček Tina; diplomsko delo 

-97- 
 

Iz podatkov iz tabel 20–24 in nadaljnjega primerjanja povezave med šolskim 

programom in socialno integracijo s pomočjo χ2-testa lahko vidimo, da pri naslednjih 

trditvah med programom in socialno integracijo ni povezave: 

 Rad pomagam svojim sošolcem. 

 Sošolci mi pogosto nagajajo. 

 Sošolci mi pogosto pomagajo. 

 V razredu se počutim osamljenega. 

 S sošolci se pogosto kregam. 

 Pogosto sem jezen na svoje sošolce. 

 Sošolci me zafrkavajo. 

 Ali obiskuješ kakšen krožek? 

 

Velika večina vseh učencev rada pomaga svojim sošolcem. Najraje pomagajo učenci 

prilagojenega programa z NIS. 

Okoli polovica učencev vseh programov pravi, da jim sošolci ne nagajajo. Najmanj 

nagajajo sošolci učencem NIS programa. Okoli 10 % učencev je dejalo, da jim sošolci 

nagajajo. Največ učencev, ki ima DSP, je dejalo, da jim sošolci občasno nagajajo, in 

sicer je tako trdilo 48,1 % učencev. 

 Več kot polovica učencev pravi, da jim sošolci pomagajo. Tudi pri tej trditvi so najbolj 

pozitivno odgovorili učenci NIS programa (76,9 %) in najmanj učenci, ki imajo DSP 

(57,7 %). Manj kot 8 % učencev vseh programom pravi, da jim sošolci ne pomagajo. 

Velika večina učencev se v šoli ne počuti osamljeno. Tako se počuti 2,6 % učencev 

prilagojenega programa z NIS ter 7,7 % učencev, ki imajo DSP. 

Več kot polovica učencev se s sošolci ne krega. Najmanj se kregajo učenci redne OŠ. 

Največ učencev NIS programa se s sošolci občasno krega. 

Na svoje sošolce so najmanj jezni učenci redne OŠ ter NIS programa. Učenci, ki imajo 

DSP, so na sošolce največkrat občasno jezni. 

Več kot polovica učencev vseh treh programov pravi, da jih sošolci ne zafrkavajo. Med 

njimi je največ učencev redne OŠ (77,5 %), najmanj pa učencev, ki imajo DSP. Tretjina 

učencev, ki imajo DSP, in tretjina učencev NIS programa pravi, da jih sošolci občasno 

zafrkavajo. 

Iz tabele 25 lahko razberemo, da približno polovica učencev obiskuje krožke v šoli. 

Krožke obiskuje največ učencev redne OŠ. 
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S tveganjem manjšim od α =0,05 lahko trdimo da: 

 šolski program vpliva na to, ali učenci mislijo, da so v razredu vsi prijatelji  

(χ2(2) = 31,715; p ≤ 0,001); 

 šolski program vpliva da jih sošolci povabijo v pogovor, igro 

(χ2(4) = 21,369; p ≤ 0,001); 

 šolski program vpliva na to, ali imajo v razredu veliko prijateljev (χ2(4) = 20, 079; 

p ≤ 0,001); 

 šolski program vpliva na to, ali se s sošolci družijo med odmori (χ2(4) = 25, 597; 

p ≤ 0,001); 

 šolski program vpliva na to, ali se s sošolci družijo popoldan po pouku 

(χ2(4) = 50,181; p ≤ 0,001); 

 šolski program vpliva na to, kaj počnejo med odmori (χ2(8) = 17,229; p ≤ 0,028); 

 šolski program vpliva na to, kaj počnejo popoldan po pouku  

(χ2(6) = 15,613; p ≤ 0,016). 

 

Iz tabel 20, 21 in 22 lahko vidimo, da največ učencev NIS programa misli, da so v 

razredu vsi prijatelji. Takih je kar 32 učencev oziroma 82,1 %. Večina učencev DSP-ja 

in redne OŠ se s to trditvijo delno strinja. S to trditvijo so se najmanj strinjali učenci, ki 

imajo DSP. Med šolskim programom in mnenjem, da so v razredu vsi prijatelji, je 

srednje močna povezava (CCR = 0,348). 

Največ učencev prilagojenega programa z NIS sošolci povabijo v pogovor ali igro. S 

to trditvijo so se najmanj strinjali učenci, ki imajo DSP. Med šolskim programom in tem, 

ali jih sošolci povabijo v pogovor ali igro, je šibka povezava (CCR = 0,247). 

V razredu ima največ prijateljev učencev prilagojenega programa z NIS, in sicer 87,2 

%. Tudi velika večina učencev redne OŠ ima v razredu veliko prijateljev, in sicer 80,0 

%. V razredu ima veliko prijateljev 55,8 % učencev, ki imajo DSP. Med šolskim 

programom in tem, ali imajo učenci v razredu veliko prijateljev, je šibka povezava  

(CCR = 0,249). 

Skoraj vsi učenci redne OŠ in prilagojenega programa se družijo s sošolci med odmori. 

S sošolci se druži med odmorom 59,6 % učencev, ki imajo DSP. Med šolskim 

programom in tem, ali se učenci družijo med odmorom, je srednje močna povezava 

(CCR = 0,300). 
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Po pouku se s sošolci najbolj družijo učenci redne OŠ, in sicer 72,5 % in najmanj 

učenci NIS programa (7,7 %). Skoraj polovica učencev, ki imajo DSP, se druži s sošolci 

po pouku. Med šolskim programom in tem, ali se učenci družijo popoldan po pouku, je 

srednje močna povezava (CCR = 0,438). 

Med odmori se največ učencev vseh programov pogovarja oziroma heca s svojimi 

sošolci. Med odmori se uči 13,5 % učencev, ki imajo DSP. Med šolskim programom in 

tem, kaj počnejo učenci med odmori, je šibka povezava (CCR = 0,235). 

Po pouku se s sošolci druži zelo malo učencev NIS programa, ki pa prosti čas 

preživljajo s pogovarjanjem. Največ učencev OŠ in DSP-ja se popoldan igra ali pa se 

s prijatelji hecajo oziroma so športno aktivni. Med šolskim programom ter tem, kaj 

učenci počnejo popoldan, je srednje močna povezava (CCR = 0,312). 

 

Na podlagi analize podatkov lahko našo hipotezo, da so učenci, ki obiskujejo redno 

OŠ in prilagojeni program z NIS, bolje socialno integrirani od učencev, ki imajo DSP, 

delno potrdimo. Več učencev NIS programa meni, da so v razredu vsi prijatelji od 

učencev, ki imajo DSP. Ti učenci se s to trditvijo najmanj strinjajo. Prav tako največ 

učencev prilagojenega programa z NIS sošolci povabijo v pogovor ali igro. S to trditvijo 

so se najmanj strinjali učenci, ki imajo DSP.  

Več učencev NIS programa in redne OŠ ima v razredu prijatelje v primerjavi z učenci, 

ki imajo DSP. Med odmori se skoraj vsi učenci redne OŠ in prilagojenega programa z 

NIS družijo s sošolci. Najmanj se družijo učenci, ki imajo DSP. Največ učencev DSP-

ja se med odmori uči. 
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H7: Učenci, ki obiskujejo redno osnovno šolo, so bolje socialno integrirani v 

šolsko okolje od učencev, ki obiskujejo prilagojeni program z nižjim 

izobrazbenim standardom. 

 

Tabela 43: Povzetek rezultatov χ2-testa (razlika v socialni integraciji med učenci 

redne OŠ in učenci prilagojenega programa z NIS) 

TRDITEV Χ2 df P CCR 

V razredu smo vsi prijatelji. 26,450 2 0,001 0,541 

Sošolci me povabijo v pogovor, igro. 16,489 2 0,001 0,418 

Rad pomagam svojim sošolcem. 4,594 2 0,101 0,228 

V razredu imam veliko prijateljev. 8,062 2 0,018 0,290 

Sošolci mi pogosto nagajajo. 1,106 2 0,575 0,118 

S sošolci se družim med odmori. 2,474 2 0,290 0,161 

S sošolci se družim popoldan po 
pouku. 47,748 2 0,001 0,777 

Sošolci mi pogosto pomagajo. 1,817 2 0,403 0,151 

V razredu se počutim osamljenega. 1,660 2 0,436 0,127 

S sošolci se pogosto kregam. 3,048 2 0,218 0,196 

Pogosto sem jezen na svoje 
sošolce. 0,202 2 0,904 0,051 

Sošolci me zafrkavajo. 1,777 2 0,411 0,149 

Kaj počneš med odmori? 7,951 4 0,093 0,276 

Kaj počneš popoldne po pouku? 13,280 3 0,004 0,520 

Ali obiskuješ kakšen krožek? 1,044 1 0,307 0,115 

 
Po analizi podatkov s pomočjo χ2-testa lahko vidimo, da pri naslednjih trditvah med 

učenci redne OŠ in učenci prilagojenega programa z NIS ter socialno integracijo ni 

povezave: 

 Rad pomagam svojim sošolcem. 

 Sošolci mi pogosto nagajajo. 
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 S sošolci se družim med odmori. 

 Sošolci mi pogosto pomagajo. 

 V razredu se počutim osamljenega. 

 S sošolci se pogosto kregam. 

 Pogosto sem jezen na svoje sošolce. 

 Sošolci me zafrkavajo. 

Prav tako ni povezave med tem, ali učenci obiskujejo krožek ter tem, kaj počnejo med 

odmori. 

 

Velika večina, nad 70 % učencev obeh programov, rada pomaga svojim sošolcem. 

Okoli 50 % učencev obeh programov pravijo, da jim sošolci ne nagajajo, tretjina jih 

pravi, da jim sošolci občasno nagajajo. S sošolci se med odmori družijo skoraj vsi 

učenci obeh programov. Nekoliko več učencev NIS programa pravi, da jim sošolci 

pomagajo, in sicer 76,9 %. 67,5 % učencev redne OŠ pravi, da jim sošolci pomagajo. 

V razredu se ne počuti osamljeno okoli 80 % učencev obeh programov. Ostali se 

počutijo osamljeno občasno. S sošolci se ne krega več kot polovica učencev obeh 

programov. Med učenci redne OŠ je takih 72,5 %, med učenci NIS programa pa 53,8 

%. Nekoliko več učencev NIS programa se s sošolci krega vsaj občasno. Na trditev 

''Pogosto sem jezen na svoje sošolce'' so učenci obeh programov odgovorili zelo 

podobno. Dve tretjini učencev na sošolce niso nikoli jezni, okoli 20 % učencev pa le 

občasno. Pri trditvi ''Sošolci me zafrkavajo'' so nekoliko bolj pozitivne odgovore podali 

učenci redne OŠ. 77,5 % učencev redne OŠ pravi, da jih sošolci ne zafrkavajo, v 

prilagojenem programu z NIS je takih 64,1 % učencev. 

Med odmori se največ učencev obeh programov pogovarja ali igra. Krožek obiskuje 

nekoliko več učencev redne OŠ. 

 

S tveganjem manjšim od α =0,05 lahko trdimo, da: 

 učenci prilagojenega programa z NIS v večji meri trdijo, da so v razredu vsi 

prijatelji v primerjavi z učenci redne OŠ (χ2(2) = 26,450; p ≤ 0,001); 

 učence prilagojenega programa z NIS v večji meri sošolci povabijo v pogovor 

ali igro v primerjavi z učenci redne OŠ  (χ2(2) = 16,489; p ≤ 0,001); 

 imajo v razredu več prijateljev učenci prilagojenega programa z NIS v primerjavi 

z učenci redne OŠ  (χ2(2) = 8,062; p ≤ 0,018); 
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 se učenci redne OŠ po pouku v večji meri družijo s svojimi sošolci  

(χ2(2) = 47,748; p ≤ 0,001); 

 obstaja statistično pomembna povezava med programom in tem, kaj učenci 

počnejo popoldan po pouku (χ2(3) = 13,280; p ≤ 0,004). 

 

Kot lahko vidimo iz tabel 20 in 21 več učencev prilagojenega programa z NIS misli, da 

so v razredu vsi prijatelji. Takih je kar 82,1 % vprašanih učencev NIS programa, 

medtem ko je na to vprašanje pritrdilno odgovorilo 30 % učencev redne OŠ. Večina 

učencev redne OŠ se je s to trditvijo delno strinjala.  

V obeh skupinah so učenci v večini dejali, da jih sošolci povabijo v pogovor ali igro. 

Vendar je odstotek tistih učencev, ki so se popolnoma strinjali, višji pri učencih 

prilagojenega programa z NIS, in sicer 84,6 %. 

V razredu ima več prijateljev učencev prilagojenega programa z NIS, in sicer 87,2 %. 

Prav tako ima veliko prijateljev večina učencev redne OŠ, in sicer 80 %. 

Velika razlika med skupinami je v tem, ali se učenci družijo popoldan po pouku. Po 

pouku se druži 72,5 % učencev redne OŠ in le 7,7 % učencev NIS programa. Le-ti se 

v večini s sošolci po pouku ne družijo. Učenci prilagojenega programa se po pouku s 

sošolci pogovarjajo in hecajo, medtem ko se učenci redne OŠ s prijatelji pogovarjajo 

ali igrajo. 

 

Na podlagi analize lahko našo 7. hipotezo, ki pravi, da so učenci, ki obiskujejo redno 

osnovno šolo, bolje socialno integrirani v šolsko okolje od učencev, ki obiskujejo 

prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, zavrnemo. Kot lahko vidimo 

obe skupini nakazujeta dober odnos s sošolci. Velika večina učencev rada pomaga 

svojim sošolcem in veliko sošolcev pomaga njim. Prav tako velika večina pravi, da jim 

sošolci ne nagajajo in zafrkavajo ter da se z njimi ne kregajo in nanje niso jezni. S 

svojimi sošolci skoraj vsi preživljajo odmor in se v razredu ne počutijo osamljene. 

V nasprotju z našo domnevo, pa so pri nekaterih trditvah učenci prilagojenega 

programa z NIS izkazali boljši odnos s sošolci. Več učencev NIS programa meni, da 

so vsi v razredu prijatelji. Prav tako ima več učencev prilagojenega programa z NIS v 

razredu prijatelje in le-ti jih v večji meri povabijo v pogovor ali igro. Le po pouku se druži 

s svojimi sošolci več učencev redne OŠ v primerjavi z učenci prilagojenega programa 

z NIS. 
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H8: Učenci, ki so bolje socialno integrirani, imajo boljši odnos do šole. 

 

Tabela 44: Povzetek rezultatov χ2-testa (razlika med socialno integracijo in 

odnosom do šole) 

TRDITEV Χ2 df P CCR 

Rad hodim v šolo. / V razredu smo vsi 
prijatelji. 24,417 4 0,001 0,313 

Rad hodim v šolo. / Sošolci me povabijo 
v pogovor ali igro. 10,050 4 0,040 0,202 

Rad hodim v šolo. / V razredu imam 
veliko prijateljev. 2,260 4 0,688 0,093 

Rad hodim v šolo. / S sošolci se družim 
med odmori. 6,295 4 0,178 0,163 

V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč. / V 
razredu smo vsi prijatelji. 16,998 4 0,002 0,227 

V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč. / 
Sošolci me povabijo v pogovor ali igro. 13,524 4 0,009 0,228 

V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč. / V 
razredu imam veliko prijateljev. 3,275 4 0,513 0,110 

V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč. /S 
sošolci se družim med odmori. 3,859 4 0,425 0,120 

 

Po analizi podatkov s pomočjo χ2-testa lahko vidimo, da ni povezave med naslednjimi 

trditvami: 

 Rad hodim v šolo. / V razredu imam veliko prijateljev. 

 Rad hodim v šolo. / S sošolci se družim med odmori. 

 V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč. / V razredu imam veliko prijateljev. 

 V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč. / S sošolci se družim med odmori. 

 

Število prijateljev in druženje med odmori ne vplivata na to, ali učenci radi hodijo v šolo 

in koliko stvari jim je v šoli všeč.  

 
S tveganjem manjšim od α =0,05 lahko trdimo, da: 

 učenci, ki radi hodijo v šolo, mislijo, da so v razredu vsi prijatelji OŠ (χ2(4) = 

24,417; p ≤ 0,001); 
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 učence, ki radi hodijo v šolo, sošolci v večji meri povabijo v pogovor ali igro  

(χ2(4) = 10,050; p ≤ 0,040); 

 učenci, ki jim je v šoli všeč veliko stvari, v večji meri mislijo, da so v razredu vsi 

prijatelji (χ2(4) = 16,998; p ≤ 0,002); 

 učence, ki jim je v šoli všeč veliko stvari, sošolci v večji meri povabijo v pogovor 

ali igro (χ2(2) = 13,524; p ≤ 0,009). 

 

Učenci, ki radi hodijo v šolo in jim je v šoli všeč veliko stvari, v večji meri mislijo, da so 

v razredu vsi prijatelji ter jih sošolci pogosteje povabijo v pogovor ali igro. 

 
Na podlagi analize lahko našo 8. hipotezo, ki pravi, da učenci, ki so bolje socialno 

integrirani, imajo boljši odnos do šole, delno potrdimo. S pomočjo χ2-testa smo 

ugotovili, da obstaja povezava med tem, ali učenci radi hodijo v šolo in jim je v šoli 

všeč veliko stvari in tem, ali jih sošolci povabijo v pogovor ali igro ter mislijo, da so v 

razredu vsi prijatelji.  
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6. RAZPRAVA 

 
V današnjem času otroci veliko svojega časa preživijo v šoli, s svojimi vrstniki. Zato 

smo v diplomskem delu želeli raziskati, kakšen odnos imajo do šole in svojih vrstnikov. 

Preverjali smo, ali obstajajo statistično pomembne razlike med spolom, starostjo in 

šolskim programom ter odnosom do šole oziroma socialno integracijo. 

 

Na podlagi analize smo ugotovili, da učenci 1. triade raje hodijo v šolo, jim je v šoli bolj 

všeč oziroma jim je v šoli všeč več stvari ter se po počitnicah bolj veselijo šole. Učenci 

1. triade nakazujejo zelo pozitiven odnos do šole, saj so na vse trditve odgovorili čez 

60 %. S starostjo pa se odnos do šole slabša. Tako samo še okoli 20 % učencev 3. 

triade izkazuje pozitiven odnos do šole. Učenje v 1. triadi v večji meri poteka preko igre 

z veliko konkretnega materiala. Tak način učenja je otrokom bližji, zato so za delo in 

učenje bolj motivirani. V višjih razredih pa delo poteka frontalno, učitelj večino časa 

učencem predava in posreduje informacije, ki se jih morajo naučiti. Manj pa je 

problemsko usmerjenega pouka, kjer so učenci bolj aktivni v učnem procesu. Prav tako 

je v višjih razredih več domačih nalog, učenja ter kontrolnih nalog. Učenci se v 3. triadi 

tudi bolj zavedajo svoje uspešnosti in neuspešnosti in doživljajo več pritiskov s strani 

staršev. Slabši odnos do šole v 3. triadi pa je po vsej verjetnosti tudi posledica 

pubertete.  

 

Dekleta so nakazala malenkost boljši odnos do šole, vendar ni mogoče določiti 

statistično pomembne povezave med spolom in odnosom do šole. Glede na to, da so 

dekleta v povprečju v šoli uspešnejša, predvidevam, da imajo zato tudi malenkostno 

boljši odnos do šole.  

 

V naši raziskavi smo ugotavljali tudi povezavo med šolskim programom in odnosom 

do šole. Ugotovili smo, da najraje v šolo hodijo učenci prilagojenega programa z NIS, 

najmanj pa učenci, ki imajo DSP. Prav tako je največ stvari v šoli všeč učencem 

prilagojenega programa z NIS, najmanj pa učencem, ki imajo DSP. Predvidevam, da 

so rezultati posledica uspešnosti učencev v šoli. Učenci, brez učnih težav in učenci s 

posebnimi potrebami, ki obiskujejo prilagojeni program z NIS, so vključeni v program, 

kjer so snov in standardi znanja primerni njihovim sposobnostim. Učenci, ki imajo 

dodatno strokovno pomoč, pa morajo v svoje šolske dosežke vključiti veliko več časa 
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in truda. Prav tako Schmidt (2001a) pravi, da se lahko nenehno soočanje z boljšimi 

učenci negativno izraža pri ocenjevanju lastnih sposobnosti, kar lahko pripelje do 

slabše motivacije in negativne samopodobe. Po drugi strani pa kot pravijo  Haeberlin, 

Bless, Moser, Klaghofer (1991, v Schmidt, 2001a) učenci, ki obiskujejo prilagojeni 

program z NIS, primerjajo le s sebi enakimi in je zato njihova samoocena previsoka in 

nerealna. In ker se primerjajo samo s sebi enakimi, se lažje počutijo uspešnejše ter 

imajo posledično boljši odnos do šole.  

 

Zanimala nas je tudi socialna integracija učencev. Pri primerjavi socialne integracije 

po triadah smo ugotovili, da ni bistvene razlike. Večina učencev obeh triad ima s 

sošolci dobre odnose, saj jih sošolci povabijo v igro ali pogovor, jim pomagajo ter se z 

njimi družijo med odmori. Nekoliko več učencev pravi, da jim sošolci občasno nagajajo. 

Zelo majhen je odstotek učencev, ki ima slab odnos s svojimi sošolci, saj je pri vseh 

trditvah takih učencev okoli 10 %. Pri trditvah, kjer smo dokazali povezavo, pa lahko 

vidimo, da imajo učenci 3. triade s svojimi sošolci boljši odnos, saj se na njih manj 

jezijo, manjkrat se počutijo osamljenega, po pouku se več družijo s svojimi sošolci ter 

v večji meri mislijo, da so v razredu vsi med seboj prijatelji. Mlajši učenci so bolj 

egocentrično naravnani, težje sklepajo kompromise, težje sodelujejo z drugimi ter 

imajo več težav pri reševanju konfliktov. Z leti pa se naučijo boljše komunikacije in 

pridobijo več izkušenj na socialnem področju. Učenci se v razredu z leti tudi bolj 

povežejo in stkejo globlje prijateljske vezi. Vse to vpliva na malenkost boljše rezultate 

pri socialni integraciji v 3. triadi.  

 

Pri analizi socialne integracije po spolu smo ugotovili, da več deklet meni, da jim sošolci 

občasno nagajajo in zafrkavajo. Zdi se, da imajo dekleta bolj razvito empatijo, saj so v 

naši raziskavi v večji meri odgovorile, da so pripravljene pomagati svojim sošolcem. 

 

Ugotovili smo, da šolski program vpliva na to, ali jih sošolci povabijo v pogovor ali igro, 

ali imajo učenci v razredu veliko prijateljev, ali se s sošolci družijo med odmori in 

popoldan po pouku. Prav tako šolski program vpliva na to, ali učenci mislijo, da imajo 

v razredu veliko prijateljev. Najboljši odnos s sošolci imajo učenci prilagojenega 

programa z NIS, najslabšega pa učenci, ki imajo DSP. Rezultati naše raziskave se 

skladajo z raziskavami, opisanimi v teoretičnem delu. Tako je Sitar-Žerdinova (1981, v 

Schmidt, 2001a) prišla do ugotovitev, da so učenci s posebnimi potrebami v redni 
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osnovni šoli le malokrat priljubljeni in pogosto bolj odklonjeni. Raziskava Prosnika 

(1984, v Schmidt, 2001a) ugotavlja boljšo socialno prilagojenost otrok z znižanimi 

sposobnostmi na šoli s prilagojenim programom. M. Schmidt (2001a) pa je v svoji 

raziskavi ugotovila, da so učenci s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli opazno 

slabše socialno integrirani kot njihovi sošolci, ter da so  učenci šole s prilagojenim 

programom v primerjavi z integriranimi učenci na redni osnovni šoli mnogo bolje 

socialno integrirani. Do enakih zaključkov so prišli tudi v švicarski raziskavi Haeberlina, 

Blessa, Mosera, Klaghoferja (1991, v Schmidt, 2001a).   

 

Avtorji Cantwell in Baker (1992, v Schmidt, 2001a) ter McConaughy s sod. (1994, v 

Schmidt, 2001a) navajajo, da je pojavnost socialnih, čustvenih in vedenjskih 

problemom pri učencih z učnimi težavami štirikrat večja kot pri učencih, ki teh težav 

nimajo. Učne težave so pogosto povezane z agresijo in slabim vedenjem v razredu 

(Cornwall in Bawden, 1992, v Schmidt, 2001a).  

 

Razloge za slabšo socialno integracijo učencev s posebnimi potrebami lahko iščemo 

v tem, da so učenci s posebnimi potrebami bolj nagnjeni k rigidnemu reševanju situacij. 

Imajo velike težave pri prilagajanju v različne socialne položaje in niso sposobni zbirati 

ustreznih kognitivnih strategij ter uporabljati spontane, učinkovite strategije za 

doseganje socialnih ciljev (Parila-Burnstein, 1981, v Schmidt, 2001a). 

 

Prav tako Skalar (1999) pravi, da imajo otroci s posebnimi potrebami težave pri 

komuniciranju s socialnim okoljem, bolj so socialno izključeni ter stigmatizirani.  

 

Različni avtorji (Conte in Andrews, 1993; Sparfford in Grosser, 1993, v Schmidt, 

2001a) pa menijo, da so otroci s posebnimi potrebami manj dovzetni za socialni pomen 

gestikulacije, obrazne mimike in imajo več težav z razlikovanjem intonacije, kar lahko 

resno ogrozi socialno interakcijo.  

 

Derr (1986, v Schmidt, 2001a) je v svoji študiji ugotovil, da so mladostniki s posebnimi 

potrebami bolj egocentrični in poskušajo v večji meri svoje potrebe in želje uveljaviti za 

vsako ceno. Pravila so v njegovi raziskavi upoštevali samo v primeru, ko je bilo to v 

njihovem interesu. Prav tako niso razumeli skupinsko-dinamičnih procesov, kot sta 

pogajanje in sklepanje kompromisov. 
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Gresham in Elliot (1989, v Schmidt, 2001a) pa trdita, da so socialne težave otrok s 

posebnimi potrebami posledica pomanjkanja socialnih izkušenj, saj so otroci s 

posebnimi potrebami slabše sprejeti med vrstniki kot ostali otroci. Zaradi tega imajo 

manj možnosti za socialne interakcije in pridobivanje izkušenj, kar je osnova 

razumevanja medsebojnih odnosov. 

 

Po pouku se s sošolci druži najmanj učencev prilagojenega programa, kar je najbrž 

posledica, da ne živijo v svojem šolskem okolišu. To je opazno predvsem pri mlajših 

učencih, ki se popoldan ne družijo. 

 

Do enakih zaključkov je prišel tudi Heiman (2000, v Schmidt, 2001a), ki je v svoji 

raziskavi ugotovil, da večina učencev šole s prilagojenim programov srečuje sošolce 

samo v šoli, ne pa tudi v popoldanskih aktivnostih.  

 

Pri primerjavi socialne integracije z odnosom do šole smo ugotovili, da učenci, ki v večji 

meri mislijo, da so v razredu vsi prijatelji ter jih sošolci pogosteje povabijo v pogovor ali 

igro, raje hodijo v šolo in jim je v šoli všeč več stvari. 
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7. SKLEP 

 

Glede na zastavljen problem so nas rezultati pozitivno presenetili. Predvsem nas je 

razveselil pozitiven odnos med učenci. V veliki meri so vsi dejali, da so s sošolci 

prijatelji in se z njimi radi družijo. Prav tako so učenci 1. triade izrazili zelo dober odnos 

do šole.  

 

Raziskavo bi lahko izboljšali, če bi vanjo zajeli več učencev in naredili večstopenjsko 

lestvico. Tri stopenjska lestvica je bila postavljena zaradi učencev 1. triade, kar pa je 

oviralo boljšo analizo pri učencih 3. triade. V prihodnosti bi lahko izvedli podobno 

raziskavo, vendar bi jo naredili samo v eni triadi in z večjim vzorcem.  

 

V raziskavi se je pokazal predvsem slabši odnos do šole učencev 3. triade oziroma 

izrazito poslabšanje odnosa od 1. do 3. triade. Koristno bi bilo odkriti, ali je to samo 

posledica pubertetniškega vedenja ali pa so razlogi drugje.  

 

Prav tako so učenci, ki imajo DSP, izkazali nekoliko slabši odnos do šole in sošolcev 

kot učenci drugih dveh programov. Predvsem učenci 1. triade, ki imajo DSP, izkazujejo 

slabši odnos do sošolcev. Ugotovili smo, da v določeni meri socialna integracija vpliva 

na odnos do šole. V prihodnosti pa bi lahko raziskali, ali na odnos do šole v večji meri 

vpliva učna uspešnost ali socialna integracija.  

 

Kot smo že v uvodnem delu povedali, prave integracije ni brez socialne integracije, 

zato smo vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa dolžni omogočiti in 

pomagati učencem, ki imajo težave na področju socializacije. Šola namreč ni samo 

izobraževanje, ampak je tudi vzgajanje otrok v samozavestne, samostojne in 

odgovorne odrasle, ki bodo sposobni na primeren način komunicirati in sodelovati z 

okoljem. 
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9. PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašalnik za učence 1. triade 

 

Pozdravljen! 

Sem absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike in pripravljam diplomsko delo. V 

diplomskem delu želim raziskati počutje in odnos učencev do šole ter vključenost učencev s 

posebnimi potrebami v šolsko okolje. Prosim te, da mi natančno izpolniš vprašalnik, ker 

podatke nujno potrebujem za raziskovalni del diplomske naloge.  

Podatki so anonimni in bodo uporabljeni zgolj za izdelavo diplomskega dela. 

Hvala za sodelovanje! 

 

 

SPOL: 

 

 

STAROST: _______________ 

RAZRED: ________________ 

 

NAVODILO:   

V VPRAŠALNIKU SO NAVEDENE RAZLIČNE TRDITVE O TVOJEM POGLEDU IN 

OBČUTKIH GLEDE ŠOLE IN SOŠOLCEV. PRI VSAKI TRDITVI OBKROŽI 1 

ODGOVOR. 

 

1. RAD HODIM V ŠOLO.     DA SREDNJE NE 

2. V RAZREDU SMO VSI 
PRIJATELJI. 

DA SREDNJE NE 

3. V ŠOLI MI JE ZELO VŠEČ. DA SREDNJE NE 

4. S SOŠOLCI SE RAD DRUŽIM. DA SREDNJE NE 
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5. PO POČITNICAH SE VESELIM 
ŠOLE. 

DA SREDNJE NE 

6. V RAZREDU IMAM VELIKO 
PRIJATELJEV. 

DA SREDNJE NE 

7. V ŠOLI JE VELIKO STVARI, KI 
SO MI VŠEČ. 

DA SREDNJE NE 

8. VELIKOKRAT SEM JEZEN NA 
SVOJE SOŠOLCE. 

DA VČASIH NE 

9. V RAZREDU SEM RAJE SAM 
KOT S SOŠOLCI.  

DA VČASIH NE 

10. SOŠOLCI ME POVABIJO V 
IGRO. 

DA VČASIH NE 

11. RAD POMAGAM SVOJIM 
SOŠOLCEM. 

DA VČASIH NE 

12. SOŠOLCI MI POGOSTO 
NAGAJAJO. 

DA VČASIH NE 

13. S SOŠOLCI SE DRUŽIM MED 
ODMORI. 

DA VČASIH NE 

14. S SOŠOLCI SE DRUŽIM PO 
POUKU. 

DA VČASIH NE 

15. SOŠOLCI MI VELIKOKRAT 
POMAGAJO. 

DA VČASIH NE 

16. S SOŠOLCI DELIM SVOJE 
IGRAČE IN ŠOLSKE 
POTREBŠČINE. 

DA VČASIH NE 
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17. BREZ ŠOLE BI BILO LEPŠE. DA VČASIH NE 

18. V RAZREDU SE POČUTIM 
OSAMLJENEGA. 

DA VČASIH NE 

19. S SOŠOLCI SE VELIKO 
KREGAM. 

DA VČASIH NE 

20. SOŠOLCI ME ZAFRKAVAJO. DA VČASIH NE 

 

NAVODILO:   

OBKROŽI USTREZEN ODGOVOR OZIROMA NA ČRTO NAPIŠI ODGOVOR. 

 

1. KAJ POČNEŠ MED ODMORI? NAPIŠI 1 STVAR. 

 

 

2. ALI V ŠOLI OBISKUJEŠ KAKŠEN KROŽEK? KATERI? 

a) DA,   ______________________________________________ 

b) NE 

 
3. ALI SE DRUŽIŠ S SVOJIMI SOŠOLCI TUDI PO POUKU? KAJ 

POČNETE? 

a) DA,  ______________________________________________ 

b) NE 
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Priloga 2: Vprašalnik za učence 3. triade 

 

Pozdravljen! 

Sem absolventka specialne in rehabilitacijske pedagogike in pripravljam diplomsko delo. V 

diplomskem delu želim raziskati počutje in odnos učencev do šole ter vključenost učencev s 

posebnimi potrebami v šolsko okolje. Prosim te, da mi natančno izpolniš vprašalnik, ker 

podatke nujno potrebujem za raziskovalni del diplomske naloge.  

Podatki so anonimni in bodo uporabljeni zgolj za izdelavo diplomskega dela. 

Hvala za sodelovanje! 

 
SPOL:       M        Ž 

STAROST:  

RAZRED:  

 

NAVODILO:   

Obkroži ustrezen odgovor ali na črto napiši odgovor.  

 

1. Kaj počneš med odmori? Napiši 1 stvar.  

 

 

2. Obiskuješ kakšen krožek? Kateri? 

c) Da _________________________________________________________ 

d) Ne 

 

3. Ali se družiš s svojimi sošolci tudi po pouku? Kaj počnete? 

c) Da _________________________________________________________ 

d) Ne  
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NAVODILO:   

V  vprašalniku  so navedene različne trditve o tvojem pogledu in občutkih glede šole  in 

sošolcev. S križcem označi v kolikšni meri trditev drži zate.  

Ocena 1 pomeni, da trditev zate  popolnoma drži, ocena 2 pomeni, da trditev zate delno drži 

in ocena 3 pomeni, trditev zate ne drži. 

Pri vsaki trditvi naredi samo en križec. Odgovori na vsa vprašanja. Če česa ne razumeš prosi 

učiteljico naj ti razloži. 

 V kolikšni meri se 
strinjaš z navedeno 

trditvijo? 

 P
o

p
o

ln
o

m

a
 d

rž
i 

D
e

ln
o

 d
rž

i 

N
e

 d
rž

i 

TRDITEV 1 2 3 

1. Rad hodim v šolo.    

2. V razredu smo vsi prijatelji.    

3. Sošolci me povabijo v pogovor ali igro.    

4. V šoli mi je zelo všeč.    

5. S sošolci se rad družim.    

6. Rad pomagam svojim sošolcem.    

7. Po počitnicah se veselim šole.    

8. V razredu imam veliko prijateljev.    

9. Sošolci mi pogosto nagajajo.    

10. S sošolci se družim med odmori.    

11. S sošolci se družim popoldan po pouku.    

12. Sošolci mi pogosto pomagajo.    

13. Sošolcem posodim šolske potrebščine.    

14. Brez šole bi bilo lepše.    

15. V razredu se počutim osamljenega.    

16. S sošolci se pogosto kregam.    

17. V šoli je veliko stvari, ki so mi všeč.    

18. Pogosto sem jezen na svoje sošolce.    
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19. V razredu sem raje sam kot s sošolci.    

20. Sošolci me zafrkavajo.    

 

 


