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 POVZETEK 

Disleksija je ena izmed oblik specifičnih učnih težav, za katero so značilne težave v 

specifičnih jezikovnih veščinah, ki so najizrazitejše pri branju. Težave so posledica 

primanjkljajev na področju fonološkega zavedanja jezika ter se kažejo tudi v 

natančnosti in/ali tekočnosti prepoznave glasov (fonemov) in besed, v črkovanju in 

sposobnostih dekodiranja besed, kar vpliva na usvajanje in avtomatizacijo branja in 

pisanja. Tem težavam pa se pogosto pridružijo tudi težave na čustveno-socialnem 

področju delovanja. Za mladostnike z disleksijo je značilno, da so bolj nagnjeni k 

uporabi manj učinkovitih strategij spoprijemanja s stresnimi situacijami, zaradi česar 

obstaja večja možnost za njihov negativni življenjski izid, kot so npr. prezgodnji izstop 

iz šole, mladostniško prestopništvo, nezaposlenost in socialna izolacija. Največjo 

vlogo pri preprečevanju takšnega izida imajo prav aktivni načini spoprijemanja z 

različnimi življenjskimi stresnimi situacijami. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, katere stresne situacije v vsakdanjem življenju in 

odzive nanje različni ocenjevalci prepoznavajo pri mladostniku z disleksijo in ali se 

njihove zaznave med seboj razlikujejo ter kakšno pomoč mladostniki pri reševanju 

težav prejemajo. V raziskavi smo uporabili polstrukturiran intervju in analize 

individualiziranih programov. Da bi dobili bolj poglobljen vpogled v zaznavanje stresa 

pri mladostnikih, smo uporabili triangulacijo virov (o sebi so poročali mladostniki z 

disleksijo, zanje pa matere in razredni učitelji). Rezultati so pokazali, da je za 

mladostnike z disleksijo v šolskem okolju najbolj stresno ocenjevanje znanja, v 

domačem okolju pa konflikti zaradi hišnih opravil in šolskih zadolžitev. Ugotovitve 

kažejo, da so starši in učitelji precej bolj pozorni na mladostnikovo doživljanje stresa 

v situacijah, vezanih na težave z branjem in/ali pisanjem, učenje in pridobivanje ocen, 

medtem ko mladostniki poročajo o doživljanju stresa pri ocenjevanjih, učenju, 

domačem delu, odnosih z vrstniki ali učitelji, zelo malo pa v situacijah, ki zahtevajo 

branje. Ugotovili smo tudi, da nudijo mladostniku učitelji, starši in specialni pedagogi 

v večji meri pomoč in podporo pri predelavi učne snovi, manj pa na drugih področjih 

psihosocialnega delovanja, vendar so pogosto prepoznani kot vir čustvene podpore. 



  

 

Pričujoče delo je lahko izhodišče za pripravo intervencijskih tehnik mladostnikom z 

disleksijo pri njihovem odzivanju na stresne situacije tako v družinskem okolju kot tudi 

v šolskem, ob tem pa se lahko upošteva zaznavo mladostnikovih težav s strani 

mladostnika samega, njegove matere in razrednega učitelja. 

Ključne besede: disleksija, mladostniki, stres, spoprijemanje s stresom, šola, dom 



  

 

ABSTRACT  

Dyslexia is one type of specific learning disabilities which results in difficulties in 

specific language skills that are the most explicit in reading. These difficulties are due 

to deficit in phonology awareness of the language and they also resut in accuracy or 

/and fluency of phoneme recognition, as well as words, in spelling and ability of word 

decoding, what influences the automatisation of reading and writing. These problems 

are often accompained by problems on social-emotional basis. The common 

characteristic of these children is that they use a less effective strategy coping 

stressful situations, so they are more likely to achieve negative achievements, such 

as dropping out of school, delinquency, unemployment, social isolation. The most 

important role fighting against such things are active ways of facing different stressful 

situations. 

Our research has found out what stressful situations and what reactions in everyday 

life different examiners see with adolescents with dyslexia and if their perception 

differs, as well as what help adolescents get. The research was carried out with the 

help of half-structured interviews and analysis of individualized education programs. 

To go even deeper in the problem we have used triangulation (adolescents, mothers, 

teachers). The results have shown that for dyslectic adolescents assessment is the 

most stressful situation in the school environment and conflicts connected with 

chores and school work are on the first place at home. The findings have shown that 

teachers pay more attention on stressful situations connected with writing and 

reading, learning and ways of assessment, whereas adolescents feel more stress 

about assessment, learning, housework, peer relation, teacher-relation and very little 

tension with reading. It has also been estimated that teachers, parents and special 

education teachers mainly offer their help with accessing school topic, on the other 

hand they offer less help on the emotional and social basis, although they can be a 

source of emotional support.  

This work can be the starting point for further preparation of different techniques that 

would help dyslectic students with their response in stressful situations at home, as 

well as at school. It can also be counted as perception of students’ difficulties from 

the side of themselves, parents and teachers. 
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UVOD 

Za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) so značilne 

zmerne, hujše ali najhujše oblike specifičnih učnih težav (Kavkler in Magajna, 2008). 

V magistrskem delu se posvečamo predvsem učencem z disleksijo, ki je ena izmed 

oblik PPPU in vpliva na to, da ima posameznik izrazite težave pri usvajanju ter 

avtomatizaciji branja in pisanja (Magajna, 2002).  

Primanjkljaji šolskih veščin lahko posameznika ovirajo v prilagajanju na različne 

zahteve domačega, šolskega in širšega okolja ter povzročajo dodatne obremenitve in 

stiske na čustvenem in socialnem področju (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, 

Pečjak in Bregar Golobič, 2008), kar lahko vodi v težave na socialnem, čustvenem 

in/ali vedenjskem področju delovanja (Magajna, 2008a). Zato je zelo pomembno, 

kako se posameznik in okolje, v katerem posameznik deluje, odzivata na 

posameznikove stiske in izzive. Za mladostnike s specifičnimi učnimi težavami je 

značilno, da se na stiske pogosto odzivajo z manj učinkovitimi strategijami 

spoprijemanja s stresom (Firth, Frydenberg, Steeg in Bond, 2013; Geisthardt in 

Munsch, 1996, v Phillip, 2009; Magajna, 2004). Prav aktivni načini spoprijemanja s 

stresnimi situacijami pa imajo največjo vlogo pri preprečevanju negativnega 

življenjskega izida mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami (npr. Margalit, 2003), 

ki je zaradi težav na različnih področjih delovanja zelo verjeten (Firth, Greaves in 

Frydenberg, 2010).  

Raziskave smo se lotili, ker nas je zanimalo, katere situacije so poleg situacij, 

vezanih na primarne težave z branjem in/ali pisanjem, za učence z disleksijo tudi 

stresne, tako v šolskem kot domačem okolju. Želeli smo ugotoviti, kaj v teh situacijah 

doživljajo in kako se nanje odzivajo ter kako situacije in odzivanja zaznavajo njihove 

matere in razredni učitelji. V slovenskem prostoru nismo zasledili podobnih raziskav, 

zato smo želeli poglobiti razumevanje in delovanje učencev s specifičnimi učnimi 

težavami na različnih življenjskih področjih ter prispevati k poglobljenemu 

razumevanju strokovnih delavcev o psihosocialnem delovanju učencev z disleksijo. 
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Z našim delom želimo poudariti pomembnost dela z učenci s specifičnimi učnimi 

težavami na področju učenja reševanja različnih težav, s katerimi se posameznik v 

vsakdanjem življenju lahko sreča.  
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1 OPREDELITEV UČNIH TEŽAV  

Učne težave so raznovrsten in kompleksen pojav, ki vpliva na posameznikovo 

učno neuspešnost, poklicno izobrazbo in s tem tudi na uspešnost 

vseživljenjskega izida. Vzroki učnih težav so različni, lahko jih najdemo v 

učenčevem okolju (zunanji dejavniki) ali pa v posamezniku samem (notranji 

dejavniki). Zunanji dejavniki nastanejo kot posledica kulturne in ekonomske 

prikrajšanosti, pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja in prikritega kurikula, 

večjezičnosti in večkulturnosti ali trajnejših stresnih dražljajev v otrokovem okolju.  

Notranji dejavniki pa so posledica nevroloških motenj, razvojnih ali motivacijskih 

posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja ipd. Nekatere učne težave pa 

nastanejo kot posledica delovanja zunanjih, torej tistih, ki so odvisni od okolja, in 

notranjih dejavnikov, ki so odvisni od posameznikovih značilnosti. Težave se 

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

manj do dlje časa prisotnih, pri nekaterih posameznikih lahko trajajo tudi vse življenje 

(Magajna idr., 2008). Učenci s specifičnimi učnimi težavami se namreč ne glede na 

izurjenost, veščine in znanja učitelja pogosto srečujejo s težavami pri usvajanju 

osnovnih šolskih veščin ali znanja (Raskind, Goldberg, Higgins, Herman, 1999, v 

Firth idr., 2010; Reiff, Ginsberg, Gerber, 1995, v Firth idr., 2010). Posledica učnih 

težav pa je pri učencih pogosto učna neuspešnost. Le-ta je lahko relativna ali 

absolutna. O relativni učni neuspešnosti govorimo takrat, ko učenec sicer lahko 

napreduje v višji razred, vendar so njegovi dosežki nižji, kot bi jih pričakovali glede na 

njegove intelektualne sposobnosti. Kadar pa učne težave pripeljejo učenca do 

negativnih ocen in ponavljanja razreda, govorimo o absolutni učni neuspešnosti 

(Magajna idr., 2008). L. Magajna (2004) ugotavlja, da so mladostniki s specifičnimi 

učnimi težavami pri učenju lahko manj učinkoviti in uspešni – kar v njih zbuja 

nelagodje – tudi zato, ker ne verjamejo v to, da vlaganje truda lahko izboljša 

usvajanje šolskih veščin in vsebin.  

Skupina učencev z učnimi težavami je zato zelo raznolika. Učne težave delimo na (1) 

splošne (nespecifične) in (2) specifične učne težave. Obe skupini učnih težav 

opredeljujejo določene ključne značilnosti, ki jih bomo v nadaljevanju opisali in 

natančneje opredelili. Nekateri učenci imajo lahko samo splošne učne težave, drugi 
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imajo samo specifične učne težave, številni učenci pa imajo tako splošne kot tudi 

specifične učne težave (Magajna idr., 2008). 

1.1 SPLOŠNE ALI »NESPECIFIČNE« UČNE TEŽAVE 

Učenci, ki imajo splošne ali »nespecifične« učne težave, imajo pri usvajanju znanj 

in spretnosti pri enem ali več šolskih predmetih pomembno večje težave kot njihovi 

vrstniki. Pri predmetih, kjer imajo težave, so učenci z izrazitejšimi težavami pogosto 

manj uspešni, celo neuspešni (Magajna idr., 2008). Narava in intenzivnost pojavljanja 

težav sta odvisni od interaktivnih vplivov različnih neugodnih notranjih in zunanjih 

dejavnikov. Učenčevi potenciali namreč niso okrnjeni zaradi specifičnih motenj ali 

posebnosti v procesiranju različnih informacij (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

Notranji dejavniki, ki lahko vplivajo na pojav splošnih učnih težav, so naslednji: 

motnje pozornosti in hiperaktivnosti, podpovprečne in mejne intelektualne 

sposobnosti, ovire v socialno-emocionalnem prilagajanju, pomanjkanje motivacije ter 

slabše razvite samoregulacijske sposobnosti (Magajna idr., 2008). 

Zunanji dejavniki, ki lahko neodvisno od notranjih dejavnikov ali pa v interakciji z 

nekaterimi notranjimi dejavniki vplivajo na pojav splošnih učnih težav, so naslednji: 

drugojezičnost, socialno-kulturna drugačnost, socialno-ekonomska oviranost 

(Magajna idr., 2008).  

Neugoden vpliv zunanjih in notranjih dejavnikov pa lahko zasledimo pri tistih učencih, 

ki imajo učne težave zaradi neustreznih in neprilagojenih načinov poučevanja ter ovir 

prikritega kurikuluma, ki težave še poglabljajo (Magajna idr., 2008). Preko ravnanja 

učiteljev in vzgojiteljev, na katera vplivajo njihove vrednote in pričakovanja v zvezi s 

predstavami o "pridnem otroku", "primernem učenju", otroci dobijo sporočila o sebi in 

drugih. Ravnanja odraslih pogosto dajejo prednost večinski kulturi in jeziku (O'Hagan 

in Smith, 1993, v Movrin, 2010). Prikriti kurikulum pa se nanaša tudi na organizacijo 

pouka, šolskega reda in dnevne rutine, metod in oblik dela z učenci, možnosti izbire, 

možnosti umika iz skupinske rutine ipd. (Magajna idr., 2008).  
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1.2 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE (SUT) 

Drugo skupino učnih težav predstavljajo specifične učne težave (v nadaljevanju 

SUT). »Specifične učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od 

izoliranih do bolj kompleksnih« (Magajna, 2002, str. 20). Težjo obliko SUT v 

slovenskem prostoru imenujemo 'primanjkljaji na posameznih področjih učenja'. 

Celotna skupina SUT predstavlja od 2 do 3 % otrok v populaciji (Magajna, 2002). 

Pri učencih s SUT se pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in 

računanju. Zaznati je mogoče tudi zaostanke v razvoju in/ali primanjkljaje 

pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije (jezika in govora), 

socialne kompetentnosti ter čustvenega dozorevanja. Ti primanjkljaji vplivajo na 

predelovanje informacij – tako besednih kot tudi nebesednih – in ovirajo usvajanje ter 

avtomatizacijo osnovnih šolskih veščin (branja, pisanja, računanja), učenje in vedenje 

posameznika (Magajna idr., 2008; Magajna idr., 2011).  

KRITERIJI ZA PREPOZNAVANJE SUT 

Za učence z učnimi težavami je značilen učni neuspeh. Prav ta je sicer nujen, ne pa 

zadosten kriterij za prepoznavanje specifičnih učnih težav.  

SUT moramo dokazati z naslednjimi petimi kriteriji (Magajna idr., 2008, str. 12):  

1. kriterij: Neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in 

njegovo dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja (branje, pisanje, 

računanje in pravopis). 

Neskladje nastane zaradi vztrajnih in izrazitih specifičnih težav pri učenju. Kljub 

povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim dosegajo učenci nižje 

izobraževalne dosežke na posameznih področjih učenja. 

2. kriterij: Obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali 

računanju, ki so izražene do te mere, da učencu izrazito otežujejo 

napredovanje pri učenju.  

Težave vplivajo na učenje, usvajanje ter rabo bralne in/ali matematične pismenosti. 
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3. kriterij: Učenčeva slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih 

in/ali metakognitivnih strategij ter motenega tempa učenja.  

Učenci s SUT imajo zaradi težav v hitrosti in kapaciteti predelovanja vidnih in slušnih 

informacij moten tempo učenja. Pogosto imajo tudi pomanjkljive metakognitivne 

strategije, kar se kaže predvsem v slabši organizaciji dela in učenja. 

4. kriterij: Motenost enega ali več psiholoških procesov (predelovanja informacij), 

kot so npr. pozornost, spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, 

percepcija, koordinacija, časovna in prostorska orientacija ter organizacija 

informacij. 

Primanjkljaji na področjih zaznavanja, pozornosti, pomnjenja in jezika pomembno 

vplivajo na težave pri usvajanju znanja, primanjkljaji na socialnem področju pa 

pomembno vplivajo tako na učenčevo šolsko kot tudi socialno delovanje. Neustrezna 

ali pomanjkljiva pomoč in podpora pri premagovanju tovrstnih primanjkljajev povečata 

možnosti za razvoj čustvenih in vedenjskih težav. 

5. kriterij: Izključenost okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in 

vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot 

glavnega povzročitelja težav pri učenju.  

Primanjkljaji pri učencih s SUT so notranje narave in ne posledica vidnih, slušnih ali 

motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, vedenjskih in čustvenih motenj/težav 

ali drugih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi. 

DELITEV SUT 

SUT lahko glede na vrsto primanjkljaja delimo v dve glavni skupini, v katerih so 

prisotni: (1) specifični primanjkljaji na ravni slušno-vidnih procesov, ki med 

drugim povzročajo tudi motnje branja oz. disleksijo, ter (2) specifični primanjkljaji 

na ravni vidno-motoričnih procesov (Magajna idr., 2011). 

Ne glede na stopnjo in vrsto primanjkljaja je potrebno učencem ponuditi in zagotoviti 

ustrezne oblike poučevanja in pomoči, da lahko težave kompenzirajo in so lahko 



 7  

 

uspešni. V prvi vrsti so tu seveda šolski strokovni delavci, ki morajo poskrbeti, da so 

učenci s SUT tudi pravočasno prepoznani. 

1.3 PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH 
UČENJA (PPPU) 

Kot smo predhodno že omenili, težje oblike SUT imenujemo primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU). V skupino učencev s PPPU 

spada del učencev z zmernimi, v večini pa učenci s hujšimi in najhujšimi oblikami 

SUT (Magajna idr., 2008). Učenci, ki imajo težje oblike SUT, so upravičeni do 

usmerjanja v program prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo, ki 

omogoča intenzivnejše oblike pomoči ter prilagajanja organizacije, načinov 

preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja in časovne razporeditve pouka 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000, 7. člen). Do usmerjanja so 

upravičeni le tisti učenci, katerih težav kljub vsej pomoči in prilagoditvam v prvih treh 

korakih t. i. petstopenjskega modela, ki ga bomo podrobneje predstavili v zaključnem 

poglavju teoretičnega dela, ni bilo mogoče odpraviti in ki so učenca onemogočale pri 

doseganju minimalnih standardov stanja (Magajna idr., 2011). 

Ker so od stopnje primanjkljaja odvisne tudi vrste pomoči in pravice, je zelo 

pomembno, da strokovni delavci, ki z učenci s SUT delajo in jim pomagajo pri 

premagovanju težav, poznajo razlike v funkcioniranju posameznikov in jih pri učencih 

tudi prepoznajo.  

Razlike med lažjimi ali zmernimi specifičnimi učnimi težavami (SUT) in težjimi 

specifičnimi učnimi težavami (PPPU) pri učencih smo zbrali in jih predstavili v tabeli 1 

(po Magajna idr., 2008). 



 8  

 

Tabela 1: Razlikovanje med značilnostmi »specifičnih učnih težav« in »primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja« pri učencih 

NIŽJA STOPNJA TEŽAVNOSTI SUT VIŠJA STOPNJA TEŽAVNOSTI SUT ali 
PPPU 

Na enem ali več področjih kurikuluma 
(branje, pisanje, računanje) je učenčevo 
obvladovanje nižje od pričakovanega. 

Učenčevo obvladovanje temeljnih 
spretnosti je pomanjkljivo ter otežuje 
njegovo sledenje in napredovanje na 
širših področjih kurikuluma. 

Znanje specifičnih temeljnih veščin (npr. 
pri branju, pisanju, štetju, računanju) pri 
učencu dosega raven, ki še zadostuje za 
doseganje predpisanih standardov 
znanja, vendar ne omogoča njegovega 
napredovanja v skladu z zmožnostmi in 
drugimi dosežki. 

Kljub alternativnim pristopom in 
poskusom kompenziranja primanjkljajev 
ter drugim ciljno usmerjenim oblikam 
pomoči učenec ne zmore napredovati v 
okviru zahtev kurikuluma ter ne 
napreduje na področjih specifičnih 
primanjkljajev. 

Potrebne so druge individualne ali 
skupinske oblike pomoči učencu, saj 
samo metode »dobre poučevalne 
prakse« pri rednem in dopolnilnem 
pouku ne zadostujejo za učenčevo 
premagovanje težav. 

Za premagovanje učenčevih težav je 
potrebna dodatna specialna strokovna 
pomoč. 

Opazno je učenčevo izogibanje 
obveznostim in doživljanje frustracij pri 
rabi šibkega področja, vendar se je 
pripravljen lotiti reševanja drugih nalog. 

Frustracija in oškodovano 
samospoštovanje lahko privedeta do 
učenčeve splošne nemotiviranosti za 
učenje, izostajanja od pouka, pojava 
čustvenih in/ali vedenjskih težav. 

1.4 BRALNO-NAPISOVALNE TEŽAVE (DISLEKSIJA) 

Disleksija, opredeljena tudi kot bralno-napisovalne težave, je ena izmed oblik SUT. 

IDA – International Dyslexia Association (2012) jo uvršča med specifične jezikovne 

učne težave. Za disleksijo so značilne težave v specifičnih jezikovnih veščinah, 

najizrazitejše pa so pri branju. Težave zaradi disleksije se kažejo tudi v natančnosti 

in/ali tekočnosti prepoznave glasov (fonemov) in besed, v črkovanju in sposobnostih 

dekodiranja besed. Te težave so običajno posledica primanjkljajev na področju 

fonološkega zavedanja jezika (IDA – International Dyslexia Association, 2012). Ker 

učenčevo branje in/ali pisanje ni avtomatizirano, mora biti učenec zavestno 
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pozoren na tehniko branja in pisanja. To ga še dodatno obremenjuje, še posebej v 

stresnih okoliščinah in ko je utrujen (Magajna idr., 2008).  

Zaradi primarnih težav se lahko pojavijo tudi sekundarne, ki se manifestirajo v 

težavah pri bralnem razumevanju in pomanjkljivih bralnih izkušnjah, kar pomembno 

ovira širjenje besednega zaklada in temeljnega znanja (IDA - International Dyslexia 

Association, 2012). 

Disleksija se pojavlja pri osebah vseh starosti, inteligentnosti ter v družinah z 

različnimi socialno-ekonomskimi statusi. Znano je, da je disleksija do določene mere 

genetsko pogojena. To pomeni, da če imajo starši disleksijo, je večja verjetnost, da jo 

bodo imeli tudi njihovi otroci (IDA – International Dyslexia Association, 2012).  

Tako kot je to značilno za SUT, se tudi disleksija razprostira na kontinuumu od lažjih 

specifičnih jezikovnih težav do zmernih in težjih, ki smo njih predhodno že omenili 

(Magajna idr., 2008). 

PREVALENCA 

Približno od 13 do 14 % celotne svetovne šolske populacije predstavljajo učenci, ki 

potrebujejo najrazličnejše oblike dodatne pomoči. Od 6 do 7 % teh učencev je 

prepoznanih kot skupina učencev s SUT. Kar 85 % učencev s SUT naj bi primarne 

težave imelo na področjih branja in jezikovnega procesiranja. Nekateri podatki 

kažejo, da naj bi imelo kar od 15 do 20 % celotnega prebivalstva določene 

pokazatelje disleksije, kot so npr. počasno branje, nenatančno branje, težave s 

pisanjem, težave s črkovanjem (IDA – International Dyslexia Association, 2012).  

ZNAKI DISLEKSIJE 

Osebe z disleksijo se lahko med seboj razlikujejo po vrstah težav, ki se pri njih lahko 

izrazijo pri učenju govora, učenju črk in glasov, organizaciji govorjenega in 

zapisanega, hitrem branju, bralnem razumevanju, vztrajanju pri daljših bralnih 

nalogah, črkovanju, učenju tujega jezika ali pri reševanju matematičnih problemov in 

računskih operacij (IDA – International Dyslexia Association, 2012). 
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Reid (2007) težave/značilnosti oseb z disleksijo podrobneje opiše. Te opise 

predstavljamo v tabeli 2. 

Tabela 2: Znaličnosti/težave oseb z disleksijo po posameznih področjih, pomembnih 

za branje/pisanje/govor 

PODROČJE ZNAČILNOSTI/TEŽAVE 

Branje - težave pri prepoznavanju glasov v besedah 
- težave pri ustvarjanju rim 
- težave s pravilnim zaporedjem glasov ter črk v besedah 
- odpor do branja 
- težave z navajanjem zaporedja črk v abecedi 
- težave z izgovorjavo posameznih glasov v besedi 

Črkovanje - težave z zapomnitvijo pravil črkovanja 
- delanje fonoloških napak pri črkovanju 
- napačen vrstni red črk v besedi 
- težave s končnicami 

Pisanje - nedosleden stil pisanja 
- počasnost pri pisanju 
- nedosledna raba velikih in malih začetnic 
- odpor do pisanja daljših odsekov 

Spomin - težave s kratkotrajnim spominom 
- težave z dolgotrajnim spominom 

Organizacija - težave z organizacijskimi sposobnostmi 
- težave z organizacijskimi veščinami pri pisanju 
- težave z organizacijo dela, učenja idr. 

Gibanje - možne težave s koordinacijo 

Razvoj govora - manj razumljiva izgovorjava 
- težave pri povezovanju glasov v besede 
- težave pri poimenovanju predmetov idr. 

 

Osnovne težave otrok z disleksijo se kažejo predvsem na področjih branja in 

črkovanja (Singer, 2005). Posamezniki z disleksijo imajo lahko težave s 

kratkotrajnim spominom, fonološko zavedanje je počasnejše in šibkejše (osebe 

počasneje berejo, se zmedejo), zanje so značilne tudi težave z delovnim spominom, 

težave pri poimenovanju predmetov idr., prevladovanje vizualnega razmišljanja ter 

težave v psihomotoričnem delovanju, na področju organizacije dela in v učinkovitem 
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presojanju časa (Magajna, 2002). Poleg tega imajo osebe z disleksijo tudi težave s 

priklicem formul, pri nekaterih se lahko kažejo težave s fino motoriko. Zaradi 

navedenih težav so učenci z disleksijo v šoli zelo ranljivi, saj vse težave zahtevajo 

veliko energije za njihovo premagovanje in ovirajo optimalno izkazovanje znanja 

(Alexander-Passe, 2007; Heiman in Kariv, 2004). Zaradi težav v hitrosti predelovanja 

informacij imajo osebe z disleksijo tudi težave z razumevanjem prebranega. Pri 

branju izpuščajo, dodajajo ali pa si izmišljajo besede. Največja odstopanja se pri 

učencih z disleksijo kažejo kot razkorak v izkazovanju znanja med različnimi 

predmeti, največ težav pa imajo pri usvajanju slovnice in pri učenju tujih jezikov 

(Pačnik, 2006). 

Kognitivni primanjkljaji, značilni za specifične bralno-napisovalne motnje, so prisotni 

že od rojstva, vendar pa posameznika v različnih starostnih obdobjih različno ovirajo 

(Magajna idr., 2008).  

V tabeli 3 so prikazane težave, s katerimi se otroci/mladostniki z disleksijo soočajo pri 

različnih starostih (Reid, 2007). 
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Tabela 3: Težave otrok/mladostnikov z disleksijo po posameznih področjih glede na 

njihovo starost 

 5–8 LET 9–13 LET 14–18 LET 

JEZIK - učenje abecede 
- prepoznavanje in 
iskanje rim 
- ponavljanje za 
nekom 
- vzdrževanje 
pozornosti 
- učenje govora 

- rimanje besed 
- pravilna 
izgovorjava besed 
- tekoč govor 
- razumevanje 
navodil 
- razumevanje 
slovničnih pravil 
- besedni zaklad 

- tekoč govor 
- širok besedni zaklad 
- uporaba pravopisnih 
pravil 
- prepoznavanje 
razlik med besedami, 
ki se podobno 
zapisujejo ali 
podobno izgovarjajo 
- hitrost dojemanja 
bistva 

BRANJE - poimenovanje črk 
- povezovanje črk s 
pravimi glasovi 
- učenje branja ob 
običajni starosti 
- vizualno 
pomnjenje besed 

 

- branje, primerno 
starosti 
- uživanje v branju 
- razumevanje 
prebranih besed 
- učenje in 
pomnjenje novih 
besed 
- razumevanje 
matematičnih 
besednih problemov 

- branje, primerno 
starosti (bralno 
razumevanje in 
tekočnost branja) 
- tekoče glasno 
branje 
- uživanje v branju 
- samozavestno 
branje 

PISANJE - učenje pisanja in 
prepisovanje pri 
običajni starosti 
- zapisovanje črk in 
števil v pravilnem 
zaporedju 
- pravilno črkovanje 
- čitljivo pisanje 

- razumevanje 
pravopisnih pravil 
- pravilno in 
dosledno 
črkovanje/zapis 
besed 
- zapisovanje črk in 
števil v pravilnem 
vrstnem redu 
- čitljivo pisanje 
- poslušanje in 
sočasno beleženje 

- dosledno in pravilno 
zapisovanje in 
črkovanje besed 
- razvijanje idej 
- priprava točnega in 
razumljivega načrta 
- popravljanje 
pisnega 
dela/samokontrola 
- organizacijske 
veščine in logično 
mišljenje 
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ČUSTVOVA
NJE 

- samozavest 
- samopodoba 
- socialne veščine 
(navezovanje in 
ohranjanje stikov s 
prijatelji) 
- vzkipljivost (nizek 
frustracijski prag) 

- samozavestno 
vključevanje v 
družbo sovrstnikov 
- vzdrževanje 
socialnega statusa 
- vzdrževanje 
naravnanosti 
- interpretacija 
informacij, ki so 
podane v neverbalni 
obliki 
- izražanje jeze 

- prepoznavanje 
močnih in šibkih 
lastnosti pri 
vzdrževanju socialnih 
vezi 
- soočanje z 
zbadanjem vrstnikov 
- sklepanje in 
vzdrževanje 
prijateljstev 
- soočanje z 
nepričakovanimi izzivi 
- razumevanje čustev 
drugih 

 

Kljub ustreznim načinom in oblikam poučevanja, povprečnim ali nadpovprečnim 

intelektualnim sposobnostim, motiviranosti in sociokulturnemu okolju, ki zagotavlja 

ustrezne možnosti in priložnosti, imajo učenci z disleksijo lahko izrazite težave pri 

usvajanju in avtomatizaciji branja in pisanja. Ti primanjkljaji so namreč lahko ovira 

tako pri usvajanju in avtomatizaciji zapletenih šolskih veščin kot tudi pri izkazovanju 

znanja in obvladovanju teh veščin (Magajna, 2002). Z različnimi kompenzacijskimi 

tehnikami in aktiviranjem drugih močnih področij ljudje z disleksijo sicer lahko toliko 

usvojijo veščine pismenosti, da jim omogočajo šolsko delo, vendar nekatere šibkosti 

in težave ostajajo tudi v odrasli dobi (Magajna idr., 2008). 

Vsi omenjeni primanjkljaji šolskih veščin lahko predstavljajo oviro v socialnem, 

vedenjskem ali čustvenem prilagajanju (npr. Barton in Fuhrman, 1994, v Heiman 

in Kariv, 2004; Sorensen idr., 2003, v Barkauskiene, 2009). Prav pri mladostnikih s 

SUT se zaradi šolske neuspešnosti lahko kažejo večje težave na socialnem, 

čustvenem in vedenjskem področju kot pri mladostnikih brez SUT (Phillip, 2009), kar 

je mogoče zaznati ne le pri učencih osnovne in srednje šole, ampak tudi pri študentih 

(Heiman in Kariv, 2004). Nekatere raziskave (npr. Rutter in Yule, 1970, v Terras, 

Thompson in Minnis, 2009) so pokazale, da tisti učenci, ki imajo primanjkljaje na 

področju branja, skoraj petkrat bolj izražajo asocialne oblike vedenja kot učenci 

splošne populacije, spet druge raziskave (npr. Tstatsanis, Fuerst in Rourke, 1997, v 

Barkauskiene, 2009) pa kažejo nasprotno, in sicer da naj bi imeli ravno učenci s 

težavami na področju branja običajne vzorce prilagajanja. 



 14  

 

2 PSIHOSOCIALNO FUNKCIONIRANJE 
OTROK/MLADOSTNIKOV S SPECIFIČNIMI TEŽAVAMI 
NA PODROČJU UČENJA 

L. Magajna s sodelavci navaja (2008, str. 32), da »specifične učne težave ovirajo 

usvajanje pomembnih šolskih veščin in prilagajanje na različne zahteve domačega, 

šolskega in širšega okolja ter povzročajo dodatne obremenitve in stiske na 

čustvenem in socialnem področju«. Tudi v svetovni literaturi najdemo podatke, da so 

pri učencih s SUT prepoznane številne psihosocialne težave, kot so na primer 

doživljanje strahu pred neuspehom, težave z motivacijo za šolsko delo, depresija, 

anksioznost, osamljenost, socialni umik, nizko samospoštovanje, vzpostavljanje 

slabših odnosov z vrstniki ter pogostejši osip v šoli (npr. Greenham, 1999,  v Singer, 

2005; Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000, v Singer, 2005; Kavale in Forness, 1996; 

Wilcutt in Pennington, 2000, v Terras idr., 2009). Psihosocialne težave učencev s 

SUT poslabšajo šolski uspeh, šolska neuspešnost pa tudi lahko prispeva k razvoju 

vedenjskih in čustvenih težav (Božič, 2002).  

Ponavljajoče se neugodne izkušnje v šolskem okolju, ki jih učenci s SUT lahko 

doživljajo, pa ne vplivajo le na učenca samega, ampak lahko tudi na dogajanje v 

njegovi družini (Magajna idr., 2008). 

Prav v obdobju mladostništva se posameznik zaradi bioloških sprememb in 

psihosocialnega prilagajanja sooča z večjim številom razmeroma intenzivnih 

stresnih dejavnikov in izzivov (Phillip, 2009), kar vpliva na njegovo psihosocialno 

delovanje. 

Mladostništvo, ki zajema obdobje od približno 10./12. leta do 24. leta starosti (npr. 

Papalia, Wendkos in Duskin Feldman, 2002; Zupančič, 2004a, 2004b), je obdobje 

velikih kognitivnih in socialno-čustvenih sprememb, kompetenc ter oblik vedenja 

(Dumont in Provost, 1999). Nekateri avtorji mladostništvo opisujejo kot obdobje 

notranjih konfliktov (Erikson, 1968; Flavell, 1970), saj se posameznik sooča z novimi 

izkušnjami in odgovornostmi, vezanimi na šolo, dom, vrstniške skupine in druga 

področja njegovega življenja/delovanja (Frydenberg, 1997).  
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Izkušnje, ki jih mladostniki pridobivajo v odnosih z drugimi, so pomembne za 

oblikovanje njihove samopodobe in samospoštovanja, vplivajo na kakovost njihovih 

socialnih odnosov in zmožnost uravnavanja lastnih čustev. V nadaljevanju bomo 

predstavili področje samopodobe/samospoštovanja, značilnosti socialnega delovanja 

in čustvenega odzivanja ter stresa, ki so značilni za normativno skupino 

otrok/mladostnikov, ter jih primerjali z značilnostmi pri otrocih/mladostnikih s SUT, ki 

so rizični za razvoj težav na omenjenih področjih delovanja. 

2.1 SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE PRI 
OTROCIH/MLADOSTNIKIH S SUT 

Samopodoba (»self-image«, »self-concept«) je definirana kot del osebnosti 

posameznika, ki je rezultat številnih interakcij z okoljem, vključuje kognitivne in 

čustvene elemente in se konstruira na podlagi številnih izkušenj o samem sebi na 

različnih področjih delovanja: socialnem, akademskem, telesnem in drugem (Leary, 

2000, v Starc, Salmič in Breznik, 2007). Samopodoba je to, kar posameznik misli o 

sebi (Musek, 2005), so prepričanja, predstave, stališča in lastnosti, ki jih pripisujemo 

samemu sebi (Musek Lešnik in Lešnik Musek, 2010). Samospoštovanje (»self-

esteem«, »self-worth«) naj bi bilo del samopodobe. Za razliko od samopodobe, ki naj 

bi zajemala predvsem nevtralne samoopise, se samospoštovanje nanaša na čustveni 

odnos do sebe (Kobal, 2000).  

Samozavedanje je pomembna stopnja v razvoju samopodobe in pozitivnega 

samovrednotenja, gre pa za spoznanje, da smo enkratni, posebni, drugačni in ločeni 

od drugih ljudi (Musek Lešnik in Lešnik Musek, 2010). Učenci s SUT naj bi imeli 

slabše samozavedanje kot njihovi sovrstniki brez SUT (Mööller, Streblow in 

Pohlmann, 2009, v Sternke, 2010; Jarvis in Justice, 1992, v Sternke, 2010).  

Raziskava S. Sekušak Galešev in Z. Stančić (2010) je pokazala, da imajo učenci s 

težavami branja in pisanja pogosto bolj pozitivno samospoštovanje kot učenci s 

čustvenimi težavami in drugimi oblikami SUT, vendar imajo tudi bolj negativen odnos 

do pomembnih drugih (npr. svojih sošolcev, učiteljev in mater), ki pa učencem 

predstavljajo model in vplivajo na oblikovanje njihovega samospoštovanja (Juriševič, 

1996). Nekateri avtorji (npr. Chapman in Turner, 1995, v Singer, 2007; Harter, 1999, 
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v Singer, 2007; Humphrey, 2002, v Singer, 2007; Linnenberg in Pintrich, 2002, v 

Singer, 2007; Riddick, 1996, v Singer, 2007; Singer, 2005) pa menijo, da učence z 

disleksijo, ki se spoprijemajo s ponavljajočim se šolskim neuspehom, ta neuspeh 

lahko resno ovira na področjih motivacije in akademske samopodobe. Učenci z 

disleksijo zaradi težav na področju branja lahko ob neprimerni podpori in 

nerazumevanju staršev, učiteljev ter sovrstnikov pogosteje razvijejo nizko učno 

samopodobo (Chapman in Tumner, 1997, v Terras idr., 2009). 

Učenci, ki izražajo več pozitivnega samospoštovanja, so bolj prilagojeni in pripravljeni 

na nove izzive, nove izkušnje in učenje ter imajo večje možnosti za srečno in zdravo 

čustveno in socialno življenje (Sternke, 2010).  

2.2 SOCIALNO DELOVANJE OTROK/MLADOSTNIKOV S 
SUT 

Otroci s SUT so še posebej ranljivi na socialnem področju, vendar te težave 

velikokrat niso ustrezno prepoznane. Z analizo širše socialne kompetentnosti so bila 

ugotovljena naslednja pomembna področja, ki vplivajo na učinkovitost socialnega 

vedenja: čustveno stanje otroka, otrokova prepričanja o sebi, otrok v odnosu z 

vrstniki, otrokove socialne veščine in neprilagojeno vedenje otroka (Wong, 1996 in 

1998, v Božič, 2002). »Socialne veščine so specifična vedenja in kognicije, ki so 

potrebne za ugodne, kvalitetne in uspešne odnose v komunikaciji z drugimi ter so 

predpogoj za primerno socialno kompetentnost nasploh« (Božič, 2002, str. 65). 

A. Mikuš Kos (2002) poroča, da so pri kar 30 % otrok s SUT prisotne tudi motnje 

vedenja, ki so povezane s težavami na področju socialnih veščin in lahko prispevajo 

k temu, da otroke s SUT vrstniki, lahko tudi učitelji, odklanjajo. Ko otrok prepozna in 

si uspe razložiti dano situacijo, prične iskati možne vedenjske odzive nanjo. Otrok pa 

se v socialni situaciji lahko vede neustrezno zaradi primanjkljajev ali popačene 

zaznave, razumevanja ali interpretacije ključnih socialnih informacij v okolju ter 

zaradi napačno izbranega in uporabljenega vedenja. L. Magajna (2004) navaja 

podobno, in sicer da imajo mladostniki s SUT primanjkljaje na področju socialnega 

funkcioniranja zaradi (1) pomanjkljivih socialnih veščin, (2) težav z 

razumevanjem socialnih situacij zaradi težav s povezovanjem informacij in 
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celostnim razumevanjem, (3) težav z interpretiranjem nebesedne komunikacije. 

Na splošno je za mladostnike s SUT značilno, da so socialno manj aktivni kot njihovi 

vrstniki. Tudi J. Božič (2002, str. 67) navaja da »so otroci s SUT: (1) manj vešči v 

količini in kvaliteti strategij, potrebnih za razreševanje hipotetičnih socialnih situacij 

v odnosih z vrstniki; (2) imajo več težav pri oblikovanju alternativnih rešitev; (3) se 

slabše izkažejo pri igranju različnih vlog ter pri razumevanju, zakaj so določene 

reakcije primerne.«  

Kavale in Forness (1996) sta z metaanalizo 152 raziskav o primanjkljajih v socialnih 

veščinah učencev s SUT prišla do zaključkov, da otroci s SUT pogosteje izkazujejo 

vedenje socialnega umika, da so pogosteje zavrnjeni s strani vrstnikov oz. redkeje 

sprejeti med vrstniki. Učenci naj bi vzrok svojega vedenja videli v pomanjkljivih 

strategijah reševanja socialnih problemov in manjši kompetentnosti v komunikaciji.  

Na razvoj samospoštovanja naj bi vplivali tudi osamljenost, zbadanje ter ustrahovanje 

s strani sovrstnikov, ki so lahko posledica pogostejših težav na področju izražanja 

čustev učencev s SUT. Težave na področju čustvovanja jih namreč lahko ovirajo pri 

navezovanju in vzdrževanju stikov z vrstniki (O'Moore, 2000, v Ingesson, 2007; 

Sharp, 1996, v Ingesson, 2007). 

2.3 ČUSTVA PRI OTROCIH/MLADOSTNIKIH S SUT 

Čustva so kompleksen psiho-fiziološki celostni odziv posameznika na dražljaje oz. 

situacijo, ki jo ovrednoti kot zanj pomembno (Lazarus, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2007) 

in je skladna z njegovimi življenjskimi cilji (Oatly in Jenkins, 2002, v Smrtnik Vitulić, 

2007). Čustva vključujejo vrsto procesov, ki si morajo slediti v določenem zaporedju, 

in sicer gre za kognitivne, fiziološke, izrazne in vedenjske odzive (Smrtnik Vitulić, 

2007). Bolj kot je situacija za posameznika pomembna in skladna z njegovimi željami 

in cilji, intenzivnejša so čustva in večji vpliv imajo ta čustva na kognitivne procese, kot 

so vedenje, pozornost, motivacija in celo motorične funkcije (Smrtnik Vitulić, 2007), 

zato je zelo pomembno, da posameznik uporablja učinkovite strategije uravnavanja 

čustev, ki mu omogočijo čim bolj optimalen odziv na določeno čustvo. V ožjem 

pomenu uravnavanje čustev razumemo kot »voljan nadzor posameznika nad svojimi 

čustvenimi procesi, na primer s prikrivanjem zunanjih izrazov čustev, z miselno 



 18  

 

preusmeritvijo ali z vplivom na delovanje telesnih procesov« (Smrtnik Vitulič, 2007, 

str. 30).  

Ker so čustveni razvoj, čustveno doživljanje in odzivanje, kognitivni procesi in šolski 

uspeh učencev tesno povezani (Akin, 2000, v Košak, 2010a), si bomo podrobneje 

pogledali tudi področje čustvenega doživljanja oz. izražanja otrok s SUT. 

Učenci s SUT lahko doživljajo dolgotrajni in ponavljajoči se neuspeh, zaradi česar so 

bolj ranljivi za razvoj čustvenih težav (npr. Roeser, Eccles in Strobel, 1998, v 

Martinez in Semrud-Clikeman, 2004; Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000). J. 

Hellendoorn in Ruijssenaars (2000) navajata, da se učenci s SUT večkrat zaznavajo 

kot drugačne in negotove, ne tako redko pa so pri njih prisotni tudi strah pred 

neuspehom, frustracije, različni strahovi, agresivnost, doživljanje manjvrednosti, 

težave v izražanju čustev in stres, A. Kobolt (2010) pa ugotovitvam dodaja še manjše 

zaupanje vase ter negotovost in zadržanost v medosebnih odnosih. R. S. Martinez in 

M. Semrud-Clikeman (2004) sta v raziskavi o psihosocialnem funkcioniranju učencev 

s SUT poleg njihovih pogostih čustvenih težav ugotovili tudi, da v primerjavi z učenci 

brez SUT kažejo več ponotranjenja težav in depresivnosti ter da dekleta s SUT 

pomembno pogosteje kot fantje izražajo simptome depresije ter druge čustvene 

težave.  

Učenci s PPPU pogosto izkazujejo nekatere značilnosti, kot so nemir, nestalnost in 

hiter upad motivacije, slab nadzor notranjih impulzov, čustvena nestabilnost in 

razdražljivost, nestrpnost, nepremišljenost in težave v mišljenju (Vec, 2002), kar 

lahko vodi v spremembe v samoučinkovitosti (imajo izrazite dobre in slabe dneve), 

negotovost in doživljanje tesnobe (Mikuš Kos, 2002). Prav neugodna čustva, ki jih ob 

doživljanju neuspeha učenci doživljajo, lahko vplivajo na učinkovitost učenja 

(motiviranost, vlaganje napora, vztrajnost pri učenju) ter raven izkazovanja znanja 

(Božič, 2002). Rezultati raziskave, ki sta jo izvedla Chapman in Tumner (1997, v 

Terras idr., 2009), so pokazali, da učenci z disleksijo, ki zaznavajo visoko učno 

samoučinkovitost, izkazujejo boljše psihosocialno prilagajanje, učenci z zaznavanjem 

nizke učne samoučinkovitosti pa pogosto izkazujejo slabše zmožnosti prilagajanja, 

imajo čustvene težave ter težave v odnosih z vrstniki. 
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Nekatere starejše raziskave (Parker in Asher, 1993) so pokazale pomembno 

povezavo med kakovostjo prijateljskih odnosov in čustvenim doživljanjem 

otrok. Omenjena avtorja ugotavljata, da imajo otroci, ki si ne pridobijo dobrih 

prijateljev, več izkušenj s čustveno osamljenostjo kot otroci z vsaj eno močno 

pozitivno čustveno vezjo. 

Zaradi težav, ki jih imajo učenci s SUT na šolskem, socialnem in čustvenem 

področju, pa lahko številne situacije doživljajo kot zanje stresne. 

2.4 STRES PRI OTROCIH/MLADOSTNIKIH BREZ SUT IN S 
SUT 

Beseda stres izvira iz latinščine in pomeni napetost, pritisk oziroma silo, ki deluje na 

površino (Jeriček, 2007). Dandanes pa stres definirajo večinoma kot fiziološki, 

psihološki in vedenjski odziv posameznika, ki se skuša prilagoditi in privaditi 

dejavnikom, ki bi ga lahko ogrožali ali mu škodovali (Jeriček, 2007). 

Ključni vidik v doživljanju stresa je ocena situacije. To, ali je situacija oz. dogodek za 

posameznika stresen, je odvisno od doživljanja posameznika. Če je situacija 

ocenjena kot zanj (pre)zahtevna, jo posameznik oceni podrobneje, in sicer glede na 

posledice, ki jih je/bo povzročila. Stresna situacija lahko povzroči škodo ali izgubo, 

predstavlja lahko grožnjo (predvideva se škoda) ali pa ponuja izziv (priložnost za 

osebnostno ali strokovno rast) (Lazarus, 1996 in 1993, v Frydenberg, 1997). 

Posameznik mora oceniti, ali ima dovolj sredstev in virov, da se s stresno situacijo 

lahko sooči. Stiska in stres se pojavita, ko se pojavi neravnotežje med tem, kaj se od 

posameznika v določeni situaciji za reševanje problema zahteva, in 

posameznikovimi sposobnostmi (Fedorowicz, 1995). Potencialni stres torej postane 

resničen takrat, ko je zaznan kot ogrožajoč. 

Nekateri strokovnjaki (Bettschart, Núñez, Bolognini in Plancherel, 1992, v Dumont in 

Provost, 1999; Barrera, 1986, v Dumont in Provost, 1999; Cohen in Wills, 1985, v 

Dumont in Provost, 1999; Plancherel, Bolognini in Núñez, 1994, v Dumont in Provost, 

1999) pravijo, da ima pomemben vpliv na to, ali posameznik situacijo doživlja kot bolj 

ali manj stresno, tudi zadovoljstvo s socialno podporo. Če je občutek socialne 

podpore nizek, situacije doživlja kot bolj stresne. H. Jeriček (2007) dodaja, da na to, 
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kako doživljamo stres, vplivajo še osebnostne značilnosti, kot so perfekcionizem, 

vestnost, občutljivost in pretekle izkušnje.  

Glede na to, kako posameznik zaznava situacijo, se čustveno in psihološko 

odzove ter uporabi določene strategije spoprijemanja s to situacijo. 

Spoprijemanje s stresom je v literaturi različno opredeljeno. Zaznamo številne 

razlage, in sicer da: (1) je spoprijemanje to, kar nekdo naredi, (2) so to kognitivne 

in vedenjske strategije (misli, občutja in dejanja), ki jih posameznik uporablja pri 

soočanju z zahtevami vsakodnevnega življenja (Folkman in Moskowitz, 2004, v 

Andrews, Ainley in Frydenberg, 2011; Frydenberg, 1997), (3) gre za konstantno 

spreminjanje kognitivnih in vedenjskih naporov (vlaganje truda) z namenom 

upravljanja s specifičnimi zunanjimi zahtevami (težave) in/ali notranjimi zahtevami 

(čustva) (Lazarus in Folkman, 1984, v Fedorowicz, 1995), (4) je to niz kognitivnih in 

čustvenih dejanj, ki se pojavijo kot odgovor na določeno skrb in ki predstavljajo 

poskus, da se ponovno vzpostavi ravnotežje ali odstrani nemir v posamezniku 

(Sample, 2012), (5) je to individualno ali skupinsko vedenje, ki služi uravnavanju 

stisk in sproščanju nelagodja, ki so povezani s spremembami v življenju ali s 

težavami življenjskih dogodkov (Patterson in McCubbin, 1987, v Fedorowicz, 1995), 

(6) je to dinamičen in kompleksen proces, ki se spreminja glede na vire 

posameznika in zahteve okolja (Lazarus, 1966, v Andrews idr., 2011). McCrae in 

Costa (1986, v Krapić in Kardum, 2002) pa podata širšo definicijo spoprijemanja s 

težavami, ki pravi, da je soočanje (7) odgovor na stresno situacijo, ki omogoča 

vzpostaviti psihosocialno prilagajanje.  

Število načinov spoprijemanja, ki jih posameznik lahko uporabi za uravnavanje 

stresa, je neomejeno. Strokovnjaki si niso enotni glede osnovnih strategij 

spoprijemanja (Andrews idr., 2011), zato so jih razlike v konceptualizaciji strategij 

spoprijemanja vodile v številne načine klasificiranja načinov, ki jih posamezniki 

uporabljajo, ko naletijo na težave. V nadaljevanju bomo predstavili enega od načinov 

klasificiranja, to je klasifikacija učinkovitih in manj učinkovitih strategij spoprijemanja s 

stresom. 
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UČINKOVITE IN MANJ UČINKOVITE STRATEGIJE SPOPRIJEMANJA S STRESOM 

Sample (2012) je strategije spoprijemanja s težavami/stresom opredelil kot (1) 

učinkovite/produktivne oz. (2) manj učinkovite/neproduktivne.  

Kot manj učinkovite opredeljuje tiste strategije, ki jih posameznik uporablja za 

sproščanje napetosti ali za spreminjanje problema, ne pa tiste, ki omogočajo 

reševanje problema. Med manj učinkovite strategije naj bi sodile strategije izogibanja, 

ki so v splošnem povezane z nezmožnostjo spoprijemanja z dejavniki, npr. agresivna 

dejanja, zaskrbljenost (glede prihodnosti na splošno, sreče v prihodnosti), »pobožne 

želje« (upanje in predvidevanje pozitivnega izida), nespoprijemanje (biti nezmožen 

spopadanja s težavami in razvoj psihosomatskih simptomov), sproščanje napetosti 

(boljše počutje s sproščanjem napetosti, a brez spoprijemanja s problemom samim), 

ignoriranje problema (zavestno blokiranje in zavračanje težav), umik vase (umik od 

drugih in nepripravljenost zaupati težave drugim osebam), samoobtoževanje 

(kritiziranje samega sebe kot odgovornega za težave in skrbi), povzdigovanje sebe 

(izboljšanje počutja z zahtevanjem stvari ali z nadlegovanjem) (Sample, 2012). 

Učinkovite strategije pa naj bi zajemale aktivno reševanje težav in omogočajo, da 

posameznik ostane fizično aktiven in družbeno povezan, npr. socialna podpora 

(delitev problema z drugimi), poudarek na reševanju problemov (reflektirati problem, 

načrtovati rešitev, sistematično reševati problem), fizična rekreacija (ukvarjanje s 

športom, ostajanje v formi ob samem reševanju težav), iskanje sprostitvenih 

preusmeritev (vključevanje v splošne prostočasne aktivnosti, ki omogočajo 

sproščanje telesa, kar omogoča lažje premagovanje težav), vlaganje v tesna 

prijateljstva (vključevanje v določene intimne odnose), trdo delo in doseganje 

uspehov (predanost, ambicije, vlaganje truda), poudarek na pozitivnem vrednotenju 

(vzdrževanje pozitivnega pogleda na dogajanje), sprejetje tega, da si naredil vse, kar 

je bilo v tvoji moči (»nič več ne morem storiti«), socialna dejanja (zaupati drugim, kaj 

te skrbi, in pridobitev podpore drugih) in iskanje strokovne pomoči (uporaba 

svetovanja) (Sample, 2012).  

Po Sample (2012) obstajata še dva načina spoprijemanja, ki ju ne moremo opredeliti 

kot učinkovite ali manj učinkovite strategije spoprijemanja. To sta humor 
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(preusmeritev težav nekam drugam z uporabo humorja) in iskanje duhovne 

podpore (molitev in iskanje pomoči duhovnega vodje ali boga).  

E. Frydenberg (1997) poudari, da so nekatere strategije lahko učinkovite v nekaterih 

situacijah, v drugih situacijah pa ne in da težko le na osnovi izbire načina 

spoprijemanja s težavami z gotovostjo predpostavimo, ali je strategija bolj ali manj 

učinkovita. Učinkovitost strategij naj bi bila namreč odvisna tudi od okoliščin, s 

katerimi se posamezniki soočajo. Zato E. Frydenberg (1997) poudarja, da je 

učinkovitost/neučinkovitost možno opredeliti z vidika 

funkcionalnosti/nefunkcionalnosti, ki jo uporaba posamezne strategije omogoča. 

Funkcionalno spoprijemanje naj bi bilo tisto, ki omogoča optimalno spoprijemanje s 

težavo (npr. iskanje alternativne rešitve, zmanjšanje izvora težave), nefunkcionalno 

spoprijemanje s težavami pa je tisto, ki ne omogoča spoprijemanja s težavo, čeprav 

je rešljiva (npr. namesto s problemom se pretirano ukvarja s svojimi neugodnimi 

čustvi). Spoprijemanje s težavami z izražanjem čustev je lahko funkcionalno, če 

posameznik dogajanja ne more nadzorovati (Compas, 1992, v Frydenberg, 1997). 

Lazarus in Folkman (1984, v Fedorowicz, 1995) razdelita bolj učinkovite strategije 

spoprijemanja s stresom glede na funkcije delovanja v dve večji kategoriji: (1) 

usmerjenost na problem, ki vključuje spreminjanje situacije, npr. kognitivno 

sprejemanje odločitev, razmišljanje o izbiri in načrtovanje poti reševanja problemov in 

(2) usmerjenost na čustva, ki vključuje spreminjanje odziva na situacijo, npr. 

razmišljanje o situaciji na bolj pozitiven način. Endler in Parker (1999, v Alexander-

Passe, 2006) razdelitvi strategij spoprijemanja Lazarusa in Folkmana (1984) dodajata 

še strategije izogibanja, ki se odražajo v izostajanju od pouka, izogibanju branju, 

pisanju, računanju, izogibanju razrednim aktivnostim, motenju pouka in rezultatih, ki 

so nižji od posameznikovih sposobnosti.  

Posameznik mora oceniti, ali ima ustrezna sredstva in vire, da se s stresno situacijo 

lahko učinkovito sooči, so pa rezultati različnih raziskav (Frydenberg in Lewis, 2002, 

v Andrews idr., 2011) pokazali, da se je učinkovitih načinov spoprijemanja s 

težavami mogoče naučiti.  

Stres je prisoten v različnih obdobjih življenja, še posebej, kadar se posamezniki 

znajdejo v okoliščinah, ki jih zaznavajo kot zahtevne. Ne glede na omenjeno pa je 
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obdobje mladostništva lahko še posebej zahtevno in zato mladostniki lahko doživljajo 

večjo mero stresa (npr. Zupančič, 2004a, 2004b).  

2.4.1 STRES V MLADOSTNIŠTVU 

Nekatere raziskave so pokazale, da je v primerjavi s srednjim in poznim najbolj 

stresno zgodnje mladostništvo (Petersen, Sarigiani in Kennedy, 1991, v Seiffge-

Krenke, Aunola in Nurmi, 2009).  

Prav v zgodnjem mladostništvu naj bi imeli mladostniki največje težave z 

medosebnimi odnosi (Petersen, Sarigiani in Kennedy, 1991, v Seiffge-Krenke idr., 

2009; Simmons, Burgeson in Carlton-Ford, 1987, v Seiffge-Krenke idr., 2009), 

doživljali pa naj bi višje ravni stresa, vezanega na družinske situacije in ljubezenske 

odnose (Compas, Phares in Ledoux, 1989, v Frydenberg, 1997; Laursen, Coy in 

Collins, 1998, v Papalia idr., 2003; Nieder in Seiffge-Krenke, 2001, v Seiffge-Krenke 

idr., 2009; Small, Eastman in Cornelius, 1988, v Seiffge-Krenke idr., 2009). Seiffge-

Krenke in sodelavci (2009) so ugotovili, da so fantje v zgodnjem mladostništvu bolj 

zaskrbljeni glede prihodnosti, dekleta pa kot bolj stresne situacije doživljajo tiste, ki so 

vezane na njihovo osebnost, izgled ter odnose z vrstniki. Prav v zgodnjem in 

srednjem mladostništvu se v večji meri pojavljata zaskrbljenost in strah pred 

negativnim vrednotenjem (Puklek, 1997, v Puklek Levpušček, 2006), predvsem pred 

zavračanjem, posmehovanjem ter javnim razkrivanjem mladostnikovih napak in 

nekompetentnosti s strani sovrstnikov, učiteljev ali staršev (Puklek Levpušček, 2006).  

Ne glede na starost mladostnikov naj bi imeli le-ti največ skrbi glede zunanjega 

izgleda, šolskih ocen, zaposlitve, medosebnih odnosov ter zdravja (Frydenberg, 

1997, v Seiffge-Krenke idr., 2009; Frydenberg in Lewis, 1999, v Seiffge-Krenke idr., 

2009; Matheney, Aycock in McCarthy, 1993, v Seiffge-Krenke idr., 2009). Na 

mladostnikovo doživljanje stresa zato vplivajo situacije, ki so vezane na šolo, domače 

okolje, vrstniške skupine in širšo skupnost. 

Ugotovitve nekaterih raziskav (Compas in Phares, 1991, v Seiffge-Krenke idr., 2009; 

Ebata in Moos, 1994, v Seiffge-Krenke idr., 2009; Frydenberg, 1997; Seiffge-Krenke, 

2006, v Seiffge-Krenke idr., 2009) so pokazale, da mladostnikom kar od 56 do 82 % 
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vseh stresnih vsakodnevnih dogodkov predstavljajo medosebni odnosi. V tem 

obdobju posamezniki izkušajo več stresa, vezanega na odnose z vrstniki 

(Geisthardt in Munsch, 1996, v Phillip, 2009), nasprotnim spolom in starši 

(Geisthardt in Munsch, 1996, v Phillip, 2009; Seiffge-Krenke idr., 2009).  

Nesoglasja v družini bi lahko povezali s spremembami v času pubertete in potrebo po 

uveljavitvi samostojnosti (Laursen, Coy in Collins, 1998, v Papalia idr., 2003). 

Starejša raziskava, ki jo je izvedel Rosenthal (1984, v Frydenberg, 1997), je 

pokazala, da največ konfliktov med starši in mladostniki nastaja zaradi izbire poklica, 

izbire in druženja s prijatelji, preživljanja prostega časa izven doma in pitja alkoholnih 

pijač ter kajenja. B. K. Barber (1994, v Papalia idr., 2003) ugotavlja, da večina 

prepirov med mladostniki in starši zadeva vsakdanje zadeve, kot so hišna opravila, 

šolske naloge in učenje, Frydenberg (1997) dodaja še situacije, vezane na osebno 

higieno, prijateljstva, sorojence in socialne aktivnosti. E. Frydenberg (1997) poudarja, 

da konflikti zaradi šolskih obveznosti nastajajo zaradi pritiskov staršev, da je njihov 

otrok uspešen v šoli, npr. da izboljša svoje ocene, dokonča domačo nalogo, je 

pozoren pri pouku in pouk redno obiskuje.  

P. Phelan, H. C. Yu in A. L. Davidson (1994, v Frydenberg, 1997) so ugotovile, da 

učenci doživljajo največ stresa v situacijah, vezanih na šolo: zaradi ocen, domačih 

nalog, težav z določenimi učitelji, težav z razumevanjem snovi, izolacije v razredu in 

skrbi glede prihodnosti. M. Puklek Levpušček (2006) navaja, da se tesnoba pri 

učencih lahko pojavi tudi pri govornih nastopih in predstavitvah seminarskih del. 

Domače in šolsko okolje lahko skupaj s pričakovanji staršev in družbenimi zahtevami 

ustvarita pritiske na mlade, še posebej pa na tiste mlade, ki imajo nizko 

samoučinkovitost (Frydenberg, 1997). Prilagajanja različnim situacijam in 

spoprijemanje z velikim številom stresnih dejavnikov, ki jih predstavljajo 

najrazličnejše spremembe (Phillip, 2009), pa od mladostnika zahtevajo uporabo 

različnih strategij spoprijemanja s stresom. 
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2.4.2 STRATEGIJE SPOPRIJEMANJA S STRESOM V MLADOSTNIŠTVU 

Za uspešno prilagajanje v mladostništvu je zelo pomembno, da ima mladostnik 

razvite in usvojene učinkovite strategije spoprijemanja s težavami, ki so starostno 

primerne (Seiffge-Krenke idr., 2009), prav v obdobju mladostništva pa lahko s 

pomočjo intervencij razvijanja ponotranjenih učinkovitih strategij spoprijemanja 

pomembno vplivamo na razvoj načinov spoprijemanja s težavami v kasnejšem 

življenju (Seiffge-Krenke, 2000, v Firth, Frydenberg in Greaves, 2008). 

M. Herman-Stahl in A. C. Petersen (1996, v Dumont in Provost, 1999) sta v svoji 

raziskavi prišli do zaključkov, da se mladostniki, ki se s stresom aktivno spopadajo, 

tudi uspešneje prilagajajo, so bolj optimistični in imajo bolj pozitivne odnose s 

starši ter vrstniki. Tudi Compas, J. K. Connor-Smith, H. Saltzman, A. Harding 

Thomsen in M. E. Wadsworth (2001) so našli povezavo, da so aktivni načini 

spoprijemanja s stresom (npr. reševanje težav, kognitivno rekonstruiranje, pozitivno 

ponovno ocenjevanje stresnih situacij) povezani z bolj pozitivnim psihološkim 

prilagajanjem in da obstaja povezanost med manj učinkovitimi strategijami 

spoprijemanja (izogibanje, socialni umik, samoobtoževanje) in šibkejšim psihološkim 

prilagajanjem.  

Seiffge-Krenke (1995, v Seiffge-Krenke idr., 2009) je v raziskavi identificiral tri načine 

soočanja mladostnikov z razvojnimi nalogami na področju odnosov v vrstniških 

skupinah, šolskega funkcioniranja in načrtovanja prihodnosti. Prvi je (1) usmerjenost 

na reševanje problemov in je večinoma bolj funkcionalen (iskanje informacij in 

sprejemanje nasvetov, sprejemanje socialne podpore, vlaganje truda za rešitev 

problema), drugi je (2) ocenjevanje situacije in iskanje kompromisov, (3) tretji pa je 

umik od drugih, izvora stresa (strategije odvračanja pozornosti, iskanje čustvenih 

izhodov) in je večinoma manj nefunkcionalen. 

Raziskovalci, ki so že raziskovali področje spoprijemanja s stresom mladostnikov, so 

ugotovili, da se mladostniki različno spoprijemajo z različnimi stresnimi situacijami. 

Nekaj raziskav je pokazalo, da so mladostniki bolj aktivni pri spoprijemanju s 

stresnimi situacijami, ki so vezane na šolo, kot pa pri stresnih situacijah, ki 

vključujejo njihove starše (Seiffge-Krenke, Weidemann, Fentner, Aegenheister in 
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Poeblau, 2001, v Seiffge-Krenke idr., 2009). A. Bowker (2000, v Seiffge-Krenke idr., 

2009) pa je ugotovila, da mladostniki v konfliktih z vrstniki večkrat uporabijo 

strategije, ki so usmerjene na problem, kot pa umik. Strategij umika se mladostniki 

poslužujejo v tistih situacijah, kjer nimajo občutka nadzora, kjer jih situacija ogroža in 

kjer gre za možnost izgube (Ebata in Moos, 1994, v Seiffge-Krenke idr., 2009). Tudi v 

raziskavi, ki so jo izvedli Seiffge-Krenke in sodelavci (2009), so se potrdili izsledki 

prejšnjih raziskav, da mladostniki pogosteje uporabljajo aktivne ter notranje strategije 

spoprijemanja v situacijah, ki so vezane na šolski kontekst in odnose z vrstniki. 

Pokazala se je tudi pozitivna povezanost med aktivnimi strategijami spoprijemanja ter 

stopnjo zaznave stresa. Višji kot so zaznani nivoji stresa, bolj mladostniki uporabljajo 

aktivne strategije. Manj pogosto pa aktivne strategije uporabljajo v situacijah, ki so 

vezane na njih same, odnose s starši, prostočasne aktivnosti in ljubezen. V teh 

primerih mladostniki pogosteje uporabljajo strategije umika.  

Stres, ki se pojavi v družini, sproža drugačne strategije spoprijemanja kot drugi 

viri stresa (Stern in Zevon, 1990, v Frydenberg, 1997). Mladostniki pri težavah v 

družini pogosteje uporabljajo strategije, ki so usmerjene v čustva, kot pa pri 

težavah, vezanih na šolske situacije. Montemayor in Hanson (1985, v Frydenberg, 

1997) sta ugotavljala, na kakšen način se mladostniki spopadajo s konflikti v družini. 

Ugotovila sta, da mladostniki 47 % konfliktov s starši rešujejo na način, da odidejo 

stran, le 15 % se jih s starši pogaja. Največ konfliktov naj bi bilo med materami in 

hčerami. Kljub temu pa dekleta s starši pogosteje komunicirajo (Frydenberg, 1997). 

Na to, kako se bo mladostnik spoprijemal s konflikti in stresnimi situacijami znotraj 

družine, pa veliko vpliva družina sama. Funkcionalno družinsko klimo lahko 

povežemo s funkcionalnimi načini spoprijemanja s težavami (Frydenberg, 1997). 

Fallon, E. Frydenberg in J. Boldero (1993, v Frydenberg, 1997) so raziskovali 

povezavo med spoprijemanjem mladostnikov s stresnimi situacijami v družinskem 

okolju ter doživljanjem družine. Ugotovili so, da se mladostniki, ki doživljajo svoje 

družine kot zelo konfliktne, ne soočajo učinkovito s stresom, ampak se zatekajo k 

strategijam zmanjševanja napetosti, kot so pretirano pitje, hranjenje, kajenje ali 

spanje. Nasprotno pa mladostniki, ki s svojo družino doživljajo povezanost, pri 

soočanju s stresom poročajo o redkejši uporabi čustveno usmerjenih in drugih manj 
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učinkovitih strategijah. Pogosteje vlagajo več truda in se poslužujejo fizične rekreacije 

(Frydenberg, 1997). Shulman in sodelavci (1992, v Frydenberg, 1997) so ugotovili, 

da k razvoju učinkovitih strategij spoprijemanja pripomore družinsko okolje, kjer je 

komunikacija pozitivna in učinkovita, imajo mladostniki močno podporo s strani 

staršev ter možnost izražati doživljanja in mnenja, se pogovarjajo in razrešujejo 

konflikte, se pogajajo o družinskih načrtih, obstaja sodelovanje in zaupanje med 

starši in mladostniki ter lahko starši izrazijo skrb glede možnih posledic neke 

odločitve ali dejanja mladostnika. Mladi v takšnih družinah razvijejo bolj pozitivno 

samospoštovanje (Demo, Small in Savin-Williams, 1987, v Frydenberg, 1997) kot v 

družinah, kjer mladostnik nima dovolj podpore in bližine (Shulman in Klein, 1982, v 

Frydenberg, 1997).  

Starši so s svojim vedenjem in odzivanjem na stres pogosto modeli za svoje otroke. 

Če so starši pri soočanju s stresom pasivni in togi, svojim otrokom zagotovo ne 

služijo kot pozitiven model, ravno tako pa otrokom oz. mladostnikom ne morejo nuditi 

podpore pri aktivnem spoprijemanju s težavami (Shulman, 1993, v Frydenberg, 

1997). Nekatere raziskave (McCubbin, Larson in Olson, 1981, v Frydenberg, 1997; 

Shulman, Carlton-Ford, Levian in Hed, 1992, v Frydenberg, 1997) so pokazale 

pomembno povezavo med podobnostjo uporabe strategij staršev in njihovih 

otrok/mladostnikov. Mladostniki tistih staršev, ki pogosto iščejo socialno podporo, 

sprejmejo pomoč drugih in evalvirajo družinske situacije, pogosteje izbirajo aktivne 

načine spoprijemanja s stresom, kot so iskanje informacij, sprejemanje nasvetov idr. 

(Shulman, Fabian in Rotenberg, 1992, v Frydenberg, 1997). 

Velik vpliv na uporabo strategij pa naj bi imeli poleg načina odzivanja staršev, vrste 

problema in situacije tudi rezilientnost, trenutno počutje, pogostost spreminjanja 

razpoloženja, časovni pritiski, znanje in spretnosti (Mann idr., 2011), pa tudi izkušnje 

v uspešnosti reševanja problemov v podobnih situacijah (Frydenberg, 1997). K 

drugačnim načinom spoprijemanja se posameznik največkrat zateče takrat, ko je bilo 

njegovo prvo reševanje neuspešno oz. kadar mu ni uspelo zmanjšati napetosti 

(Frydenberg, 1997).  

Zmožnosti in veščine spoprijemanja s stresom se skozi razvojna obdobja 

spreminjajo, saj gre za razvojni proces. Večje razlike pri uporabi strategij najdemo pri 
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mlajših učencih (Firth idr., 2010), vzorci spoprijemanja s težavami pa se začnejo 

oblikovati že v zgodnjem otroštvu, čeprav jih oblikujemo skozi celo življenje (Prior, 

Sanson, Smart in Oberklaid, 2001, v Firth idr., 2010; Raskind idr., 1999, v Firth idr., 

2010).  

Nekatere raziskave (Frydenerg in Lewis, 1993, v Piko, 2001) o razlikah v 

spoprijemanju s stresom med različno starimi mladostniki so pokazale, da se mlajši 

mladostniki s težavami drugače spoprijemajo kot starejši. E. Frydenberg (1997) 

razlike razlaga s tem, da se v mladostništvu učenci srečajo s socialnimi in vrstniškimi 

pritiski, s prehajanjem v višje razrede pa se poveča tudi zahtevnost učnega načrta, 

zato se s starostjo spremenijo strategije spoprijemanja s stresom. Starejši učenci 

zato poročajo o pogostejši rabi strategij, s katerimi zmanjšajo napetost, in pogostejši 

rabi manj učinkovitih strategij, ki jih uporabljajo mlajši učenci. Do podobnih ugotovitev 

so prišli tudi L. G. Knapp, L. J. Stark, J. A. Kurkjian in Spirito (1991, v Frydenberg, 

1997), in sicer da naj bi bili mlajši otroci bolj usmerjeni na reševanje problemov in naj 

bi se posluževali vedenjskih strategij, medtem ko naj bi mladostniki pogosteje 

uporabljali kognitivne strategije in strategije, ki so usmerjene na čustva.  

Nekatere druge raziskave (npr. Stern in Zevon, 1990, v Frydenberg, 1997) pa so 

pokazale nasprotno, in sicer da naj bi bili mlajši mladostniki bolj nagnjeni k uporabi 

strategij sproščanja napetosti in umika. C. M. Farrell (1993, v Frydenberg, 1997) je v 

raziskavi ugotovila, da mladostniki med 12. in 13. letom starosti pogosteje iščejo 

socialno podporo, izvedejo več socialnih akcij, ignorirajo težave, iščejo strokovno 

pomoč in se v splošnem bolj zanašajo na druge kot pa 16 in 17 let stari mladostniki. 

Starejši kot mladostniki so, manj naj bi potrebovali socialne podpore (Piko, 2001). 

Tudi Seiffge-Krenke in sodelavci (2009) so v eni od raziskav prišli do ugotovitev, da 

se uporaba aktivnih in »notranjih« načinov spoprijemanja s stresom med zgodnjim in 

poznim mladostništvom v povprečju povečuje.  

Nekaj raziskav je pokazalo (npr. Compas idr., 2001; Fallon, Frydenberg in Boldero, 

1993, v Frydenberg, 1997; Mann idr., 2011), da v uporabi strategij spoprijemanja s 

stresom obstajajo tudi razlike med spoloma. Dekleta naj bi doživljala več stresa kot 

fantje in pogosteje uporabljala bolj aktivne načine spoprijemanja s stresom, kot je 

iskanje socialne podpore (Compas idr., 2001; Frydenberg, 1997; Kurdek, 1987, v 
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Seiffge-Krenke idr., 2009; Mann idr., 2011; Tamres, Janicki in Helgeson, 2002, v 

Seiffge-Krenke idr., 2009; Patterson in McCubbin, 1987, v Frydenberg, 1997). 

Siddique in D'Arcy (1984, v Frydenberg, 1997) zaključujeta, da je prav iskanje 

socialne podpore eden izmed pomembnih konstruktivnih načinov spoprijemanja z 

lastnim doživljanjem. Dekleta naj bi lažje sprejemala socialno podporo, izražala 

čustva in o svojih čustvih tudi spregovorila z drugimi (Siddique in D'Arcy, 1984, v 

Frydenberg, 1997), zato naj bi tovrstne strategije pogosteje uporabljala (Fallon idr., 

1993, v Frydenberg, 1997). Dekleta naj bi se za razliko od fantov bolj zanašala na 

podporo vrstniških skupin, pogosteje iskala nasvete drugih (Mann idr., 2011) in 

pričakovala odobravanje drugih (Siddique in D'Arcy, 1984, v Frydenberg, 1997). 

Vendar pa je pri dekletih mogoče najti tudi povezavo med zaznavanjem 

samoučinkovitosti ter uporabo strategij spoprijemanja s težavami. Siddique in D'Arcy 

(1984, v Frydenberg, 1997) sta v raziskavi ugotovila, da naj bi dekleta, ki so pri sebi 

zaznavala nižjo raven samoučinkovitosti, tudi pogosteje uporabljala manj učinkovite 

strategije spoprijemanja, odlašala z obveznostmi, prelagala odgovornost na druge ter 

bila pretirano previdna. Tudi dekleta, ki so socialno izolirana, naj bi bila bolj ranljiva 

pri soočanju s težkimi problemi (Siddique in D'Arcy, 1984, v Frydenberg, 1997). Več 

raziskav (Folkman in Lazarus, 1980, v Piko, 2001; Stone in Neale, 1984, v Piko, 

2001) je pokazalo, da fantje pogosteje uporabljajo strategije, ki so usmerjene na 

reševanje težav, in da pogosteje aktivno rešujejo probleme, mladostnice pa se 

pogosteje poslužujejo pasivnih in čustveno usmerjenih strategij spoprijemanja, ob 

tem pa naj bi dekleta več razmišljala o problemih kot fantje (Piko, 2001). E. 

Frydenberg in Lewis (1991, v Frydenberg, 1997) pa sta prišla do drugačnih spoznanj, 

in sicer da dekleta približno enako pogosto kot fantje uporabljajo strategije, ki so 

usmerjene na reševanje problema. Razlike naj bi bile v pristopu k problemu. Fahs 

(1986, v Frydenberg, 1997) in Fallon,  E. Frydenberg in J. Boldero (1993, v 

Frydenberg, 1997) pa so ugotovili, da naj bi fantje pogosteje potlačili in ignorirali 

težave, kar nakazuje na razlike med dobljenimi rezultati glede uporabe načinov 

spoprijemanja s stresom med fanti in dekleti.  

Mladostniki se pogosto soočajo z različnimi težavnimi in stresnimi situacijami v 

domačem, šolskem in širšem okolju na različne načine. Tudi mladostniki s SUT se 

soočajo s podobnimi stresnimi situacijami, se pa zaradi specifičnosti v 
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psihosocialnem in kognitivnem delovanju s stresom soočajo še pogosteje kot 

mladostniki brez SUT.  

2.4.3 STRESNE SITUACIJE IN SPOPRIJEMANJE Z NJIMI PRI UČENCIH S 
SUT 

Osebo s SUT težave na nekaterih šolskih področjih lahko spremljajo vse življenje 

(npr. Raskind idr., 1999, v Firth idr., 2008; Reiff, Ginsberg in Gerber, 1995, v Firth 

idr., 2008;  Stampoltzis in Polychronopoulou, 2009, v Firth idr., 2013; Undheim, 2009, 

v Firth idr., 2013), kar je zanjo lahko izvor stresa na širših področjih življenja. Učenci 

z disleksijo imajo težave predvsem na področjih branja, pisanja in črkovanja, zato se 

situacije, ki v njih sprožajo stres, lahko razlikujejo od tistih, ki jih imajo drugi učenci s 

SUT.  

Alexander-Passe (2007) je raziskoval, katere šolske situacije osnovnošolski učenci z 

disleksijo zaznavajo kot zanje stresne. Ugotovil je, da je zanje stresno predvsem to, 

kako jih zaznavajo njihovi sošolci ter da sami zase ocenjujejo, da so učno manj 

zmožni. Zato se učenci z disleksijo pričnejo spraševati o svoji lastni vrednosti in 

zmožnostih, saj so drugačni od drugih, kar vpliva na njihovo samozaupanje in 

samoučinkovitost. Negativno samospoštovanje, nizko samozaupanje in doživljanje 

nizke samoučinkovitosti lahko ustvarijo stres v interakcijah z učitelji ali sovrstniki, 

pogosto pa vplivajo na učenčeve zmožnosti doseganja uspeha (Alexander-Passe, 

2004a in 2004b, v Alexander-Passe, 2007).   

E. Singer (2005) je s 60 nizozemskimi otroki/mladostniki z disleksijo, starimi med 9 in 

12 let, izvedla raziskavo o strategijah vzdrževanja samospoštovanja otrok, ko so 

soočeni z zbadanjem drugih otrok. Iz raziskave je razvidno, da so otroci z disleksijo 

ranljivi v situacijah, kjer lahko njihovi sošolci vidijo, da dosegajo nižje učne rezultate. 

Učenci z disleksijo ne sprejemajo dobro učiteljev, ki jim naročajo, da morajo pred 

razredom glasno brati, ali učiteljev, ki glasno povedo njihovo slabo oceno pri 

preizkusih znanja. Ti učenci se počutijo neprijetno, če potrebujejo več časa, da 

dokončajo nalogo, ali pa če je njihova naloga polna »rdečih popravkov«. Nekateri 

učenci doživljajo sram, ko prejemajo posebne oblike pomoči (večji tisk, avdio 
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opremo). V naštetih primerih so šibkosti učencev z disleksijo veliko bolj izpostavljene, 

zaradi česar jih vrstniki pogosto zbadajo. 

Dekleta z disleksijo naj bi pogosteje kot fantje doživljala stres v interakciji z učitelji in 

vrstniki, zaradi česar naj bi se večkrat vedla manj primerno in izostajala od pouka, 

fantje pa naj bi pogosteje kot dekleta doživljali stres v situacijah, ki so vezane na 

šolske ocene, pisanje testov in splošni šolski uspeh (Alexander-Passe, 2007). 

Osnovnošolci s SUT se velikokrat srečujejo z intenzivnimi čustvenimi stiskami (Firth 

idr., 2013), vendar se tudi zelo pogosto dogaja, da učenci pri sebi ne prepoznajo 

znakov stresa (Alexander-Passe, 2007). Pri učencih s SUT, ki doživljajo stres in se z 

njim ne morejo učinkovito soočati, je mogoče stres prepoznati iz čustvenih, 

vedenjskih in fizioloških oblik vedenja (Elliot in Eisdorfer, 1982, v Alexander-Passe, 

2007), ki so pogosto slabše prilagodljive in manj učinkovite (Firth idr., 2013; 

Geisthardt in Munsch, 1996, v Phillip, 2009).  Stres je mogoče opaziti v sarkastičnih 

ali besednih napadih na vrstnike, odgovarjanju učiteljem, agresivnem vedenju, 

nepozornosti v razredu, težavah s koncentracijo in telesnih znakih (npr. kronična 

utrujenost, glavoboli ali bolečine v trebuhu) (Alexander-Passe, 2007).  

Perrez in Reicherts (1992, v Frydenberg, 1997) menita, da so manj učinkoviti načini 

spoprijemanja lahko rezultat primanjkljajev na področjih zaznavanja, reprezentacije 

ali pa v virih strategij spoprijemanja. Podobno razlago poda tudi L. Magajna (2004), 

in sicer da pri učencih s SUT zaradi težav pri zastavljanju vmesnih ciljev, strateškem 

mišljenju in presojanju učinkovitosti lastnih pristopov obstaja večja težnja, da se bodo 

na težave odzvali s pasivnostjo, Alexander-Passe (2007) pa ugotavlja, da k 

pasivnosti pripomore tudi pomanjkljiva zmožnost kontrole, doživljanje 

neenakovrednosti z vrstniki ter spremenljivost situacije. Pasivnost se lahko kaže kot 

naučena nemoč, moteče vedenje ali socialni umik ter kot izogibanje situaciji (npr. 

Cheshire in Cambell, 1997, v Firth idr., 2010; Forness in Kavale, 1996, v Firth idr., 

2010; Greaves, 1998, v Firth idr., 2010).  

Rezultati raziskave N. Firth in sodelavcev (2010) so pokazali, da učenci s SUT, ki so 

stari med 12 in 15 let, pogosteje uporabljajo manj učinkovite strategije spoprijemanja, 

predvsem ignorirajo problem in ga ne poskušajo reševati, ter se redkeje poslužujejo 

učinkovitih strategij reševanja problemov, kot sta vlaganje truda in pozitivna 
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usmerjenost. Ugotovitve nekaterih raziskav kažejo (npr. Heiman in Kariv, 2004; 

Pintrich, 2003), da učenci s SUT v osnovni šoli v primerjavi s srednješolci ali študenti 

pogosteje skušajo svoje težave prikriti pred učitelji in sovrstniki.  

Omenjeni načini soočanja so značilni za učence s SUT, pri katerih obstaja tveganje 

za razvoj naučene nemoči (Meltzer, Katzir, Miller, Reddy in Roditi, 2004, v Firth idr., 

2010; Peterson, Maier in Seligman, 1993, v Firth idr., 2010). Za mladostnike s SUT 

naj bi bilo značilno, da: (1) hitreje obupajo, (2) se težavnim nalogam raje izognejo 

ali pa (3) se pretirano opirajo na zunanjo motivacijo (Magajna, 2004). Ebata in 

Moos (1994, v Frydenberg, 1997) sta v vzdolžni raziskavi, ki sta jo izvedla s 315 

mladostniki, ugotovila, da so mladostniki, ki so poročali o večjih stiskah, pogosteje 

uporabljali strategije kognitivnega izogibanja in druge metode izogibanja. Do 

podobnih zaključkov sta prišla tudi C. Geisthardt in J. Munsch (1996, v Phillip, 2009), 

ki sta primerjali strategije spoprijemanja mladostnikov s SUT in brez njih. Ugotovili 

sta, da se mladostniki s SUT pri soočanju s šolskimi stresnimi situacijami pogosteje 

poslužujejo strategij kognitivnega izogibanja kot mladostniki brez SUT. Ravno tako se 

redkeje obrnejo na vrstnike pri iskanju socialne podpore. Shulman in sodelavci (1995, 

v Phillip, 2009) so v eni od raziskav ugotovili, da mladostniki s SUT za razliko od 

mladostnikov brez težav izkazujejo slabše zmožnosti ocenjevanja izvora stresa in 

iskanja informacij na različnih področjih, s katerimi se morajo soočiti. Pri teh 

mladostnikih je mogoče zaznati več pesimizma, vezanega na šolske situacije. 

Rezultati nekaterih raziskav (Goldberg, Higgins, Raskind in Herman, 2003, v Firth 

idr., 2010) pa so pokazali, da učenci s SUT vsaj enako pogosto kot učenci brez težav 

uporabljajo tudi bolj učinkovite strategije spoprijemanja s stresnimi situacijami, s 

katerimi vzdržujejo pozitivno samopodobo, npr. fizična sprostitev in pogostejša 

uporaba strategij pozitivnega mišljenja, vlaganje energije tja, kjer pride do 

pozitivnih izidov. Vendar pa avtorji raziskave menijo, da je ta način spoprijemanja s 

težavami lahko tudi manj učinkovit, saj fizična rekreacija in sprostitev odvračata 

posameznika od izvora stresa, ki ga povzročajo težave in neuspehi pri šolskem delu 

zaradi učnih težav. Tudi pozitivno mišljenje odvrača pozornost od izvora stresa, zato 

je po njihovem mnenju tovrstna strategija ravno tako lahko manj učinkovita.   
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Mladostniki s SUT imajo pogosteje nižjo učno motivacijo, zaradi česar naj bi pogosto 

podcenjevali pomembnost napora in naj ne bi vlagali veliko truda v učenje (Magajna, 

2004). Prav področje branja pa je tisto, ki močno vpliva na razvoj nizke učne 

motivacije (Božič, 2002) in negativnega samospoštovanja otroka z disleksijo, zato je 

za ohranjanje bolj pozitivnega samospoštovanja pripravljen storiti zelo veliko 

(Pintrich, 2003; Singer, 2005). E. Singer (2005) je ugotovila, da je glavni cilj uporabe 

določenih strategij spoprijemanja s ponavljajočim se neuspehom učencev z disleksijo 

zaščita njihove samopodobe. Rezultati intervjujev z učenci z disleksijo so pokazali, 

da so bili glavni cilji in skrbi učencev z disleksijo, vključenih v raziskavo, (1) 

izogibanje ali zaustavitev zbadanja in nasilja ter (2) doživljanje prijetnih čustev in želja 

biti »normalen«, s čimer so želeli »zaščititi« svoje samospoštovanje. Učenci se za 

dosego teh dveh ciljev poslužujejo strategij vlaganja truda, prikrivanja slabših 

dosežkov in iskanja socialne podpore (staršev, učiteljev in vrstnikov). Raziskava je 

tudi pokazala, da učenci, ki se pogosteje poslužujejo strategij vlaganja truda, 

pogosteje prejemajo podporo odraslih. J. Hellendoorn in Ruijssenaars (2000) sta v 

raziskavi z odraslimi Nizozemci z disleksijo ugotovila, da poleg manj učinkovitih 

strategij spoprijemanja, kot so izogibanje, prikrivanje (npr. težave pri črkovanju 

zamaskira s težko berljivo, majhno pisavo), uporabljajo tudi učinkovite načine 

spoprijemanja. Alexander-Passe (2006) pa je v eni od svojih raziskav ugotovil, da 

mladostniki z disleksijo bolj uporabljajo strategije soočanja, ki so usmerjene na 

nalogo in v čustva, manj pogosto pa strategije, ki so usmerjene v izogibanje. 

Izsledki so pokazali tudi razlike med spoloma. Mladostnice z disleksijo naj bi se 

pomembno pogosteje posluževale strategij spoprijemanja, ki so usmerjene v čustva 

in izogibanje, predvsem v preusmeritev pozornosti. Mladostniki z disleksijo pa se 

pomembno manj poslužujejo strategij izogibanja. Kljub vsemu pa je Thomson (1996, 

v Alexander-Passe, 2007) opredelil dve skupini manj učinkovitih načinov odzivanja 

učencev z disleksijo na šolski stres. Prvi način je premajhno odzivanje (pasivnost), 

kjer se otroci umaknejo vase in doživljajo ekstremne oblike anksioznosti, npr. 

tresenje in potenje, kadar so zaprošeni za branje. Ti otroci imajo o sebi slabo mnenje 

in vsak vidik življenja posplošijo na neuspeh. Pri tej skupini otrok je zelo pogosta tudi 

depresija (Ryan, 1994, v Alexander-Passe, 2007). Drugi način odzivanja pa so 

pretirane reakcije na stres, npr. videti sebe kot uspešnega na drugih področjih, 
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razredni klovn, skrivanje neuspeha pod pretvezo 'vseeno mi je, sploh me ne zanima', 

norčavo vedenje. Tovrstni odzivi lahko vodijo v agresivno vedenje (Edwards, 1994, v 

Alexander-Passe, 2007). 

V literaturi je mogoče zaslediti, da obstaja pomembna povezanost med manj 

učinkovitimi strategijami spoprijemanja in kazalci slabšega psihosocialnega 

zdravja otrok in mladostnikov. Pri otrocih z manj učinkovitimi strategijami 

spoprijemanja s stresom je mogoče zaslediti več anksioznosti, depresivnosti, nižje 

samospoštovanje, brezup in agresivno vedenje (npr. Clarke, 2006, v Phillip, 2009; 

Garnefski, Lagerstee, Kraaji, Van Den Kommer in Teerds, 2002, v Phillip, 2009; 

Martin in Dahlen, 2005, v Phillip, 2009). Psihosocialne težave otrok in mladostnikov 

je mogoče preprečiti tudi s pomočjo učenja učinkovitih strategij spoprijemanja ter 

zaznavanja in preprečevanja manj učinkovitih.  

Veliko vlogo pri razvijanju učinkovitih strategij spoprijemanja ima družina 

mladostnika. Iz raziskav je moč razbrati, da je odzivanje mladostnikov s SUT na 

stresne situacije zelo raznoliko – nekateri se poslužujejo bolj učinkovitih, drugi manj 

učinkovitih strategij spoprijemanja s situacijami. Za učence, ki se na težave odzivajo 

z manj učinkovitimi strategijami spoprijemanja (npr. s pasivnostjo ali pretiranimi 

reakcijami), so učinkovite strategije spoprijemanja ključni psihološki vir uspešnosti 

(Firth idr., 2013). Učinkovitih strategij pa se je mogoče naučiti (Frydenberg in Lewis, 

2002, v Andrews idr., 2011). Ko se mladostnik nauči učinkovitih, predvsem na 

problem usmerjenih strategij spoprijemanja v različnih situacijah (npr. težave pri 

učenju, ustrahovanje, družinske skrbi), je to zanj spodbuda, da je bolj proaktiven in 

refleksiven pri svojih odzivih, kar privede do bolj ugodnih izidov (Frydenberg, 2008, v 

Firth idr., 2013). N. Firth in sodelavci (2013) so v raziskavi z učenci z disleksijo in 

brez nje ugotovili, da se s ciljnimi intervencijskimi programi spoprijemanja s 

težavami zmanjša uporaba manj učinkovitih strategij vseh učencev, še posebej 

učencev z disleksijo, ki s tem pridobijo tudi občutek notranje kontrole nad situacijo. 

Starši, učitelji ter drugi strokovni delavci, ki so z otroki v stiku, morajo posvetiti več 

pozornosti razvoju učinkovitih načinov spoprijemanja s stresom, s katerimi bi učenci 

lahko izboljšali svoje šolske dosežke in samospoštovanje. Potrebno pa bi se bilo 
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usmeriti ne le na razvoj učinkovitih, ampak tudi na zmanjševanje uporabe manj 

učinkovitih strategij spoprijemanja (Andrews idr., 2011). 

Učenci s SUT potrebujejo pomoč in podporo na področju učenja, s čimer lahko 

preprečimo njihov šolski neuspeh. Vendar pa na uspešnost v življenju ne vpliva samo 

šolski neuspeh, ampak tudi možne težave na čustveno-socialnem področju delovanja 

(npr. Gransham, 1999, v Singer, 2005; Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000; Kavale in 

Forness, 1996; Wilcutt in Pennington, 2000, v Terras idr., 2009). Pomoč in podpora 

učencem morata zato biti usmerjeni ne le v premagovanje težav na področju šolskih 

veščin, ampak tudi na preprečevanje ali premagovanje težav na čustveno-socialnem 

področju učencev. 
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3 POMOČ IN PODPORA UČENCEM S (SPECIFIČNIMI) 
UČNIMI TEŽAVAMI 

Učenci s SUT se ne glede na izurjenost, veščine in znanja učitelja pogosto srečujejo 

s težavami na nekaterih področjih akademskega življenja – odvisno od vrste težav, ki 

jih posameznik ima (Raskind idr., 1999, v Firth idr., 2010; Reiff, Ginsberg, Gerber, 

1995, v Firth idr., 2010). Na podlagi razumevanja otrokovih posebnosti, ki izhajajo 

iz poznavanja vzrokov za šolski neuspeh ter razumevanja otrokovega učenja šolskih 

in socialnih veščin, lahko izberemo ustrezno količino ter vrsto podpore in pomoči 

(Sekušak Galešev in Stančić, 2010).  

Vrste pomoči in podpore učencem s splošnimi in SUT pa se v različnih življenjskih 

obdobjih spreminjajo. T. Heiman in D. Kariv (2004) sta v raziskavi ugotovili, da v 

različnih življenjskih obdobjih osebe s splošnimi in SUT potrebujejo različne oblike 

pomoči in podpore. Npr. učenci v osnovni šoli potrebujejo več pomoči s strani 

staršev, medtem ko študentje potrebujejo več podpore s strani prijateljev.  

V Republiki Sloveniji se je v osnovni šoli na podlagi dokumenta Učne težave v 

osnovni šoli: koncept dela (Magajna idr., 2008), kjer so predstavljene strokovne 

osnove in smernice za delo z učenci z učnimi težavami za omogočanje inkluzivnega 

šolanja, uveljavil petstopenjski model pomoči, ki ga bomo v nadaljevanju 

podrobneje predstavili.  

3.1 PETSTOPENJSKI MODEL POMOČI UČENCEM V 
OSNOVNIH ŠOLAH 

Petstopenjski model pomoči vključuje odkrivanje, spremljanje in nudenje pomoči 

ter podpre učencem z najrazličnejšimi splošnimi in SUT glede na izrazitost njihovih 

težav. Je edinstven model v svetu in se je oblikoval glede na značilnosti in možnosti 

obstoječega šolskega sistema v Sloveniji. Učitelj je v tem modelu ključna oseba pri 

izvajanju kontinuuma podpore in pomoči učencu. Vsi strokovni delavci, ki učencu 

pomagajo pri premagovanju primanjkljajev in težav, morajo svoje delo ustrezno 

načrtovati, dokumentirati in evalvirati (Magajna idr., 2011). Slovenski petstopenjski 

model vključuje naslednje stopnje, ki nakazujejo, kdo učencu nudi pomoč in kakšne 

vrste pomoči mu nudi (Magajna idr., 2011): 
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1. stopnja: pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju 

Učitelji z učenci preživijo največ časa, zato naj bi tudi najbolje poznali svoje učence 

ter prvi zaznali in odkrili njihove težave. Od učiteljev se pričakuje, da svoja opažanja 

o učenčevih težavah sporočijo staršem in drugim strokovnim delavcem na šoli ter da 

z njimi pri premagovanju težav tudi sodelujejo. 

V to stopnjo pomoči je vključenih najmanj 80 % učencev, ki so deležni »dobre 

poučevalne prakse« učitelja, ki pri svojem delu upošteva individualizacijo in 

diferenciacijo. Na tej stopnji pomoč nudi samo učitelj. Njegova pomoč je stalna, traja 

ves čas, vendar se v skladu s potrebami učenca spreminja.  

2. stopnja: pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialnopedagoške 

službe 

Pri učencu, ki mu učiteljeve prilagoditve ne zadostujejo za napredovanje, se v delo z 

njim vključijo še šolski svetovalni delavci (psiholog, pedagog, socialni delavec, 

specialni ali socialni pedagog), ki poglobljeno odkrivajo ovire ter močna področja v 

učencu in okolju. Šolska svetovalna služba sodeluje z učencem, njegovimi starši in 

učitelji ter jim svetuje. Občasno tudi nudi konkretno pomoč učencu. Individualni 

projekt pomoči učencu se na tej stopnji začne voditi v učenčevi osebni mapi. 

3. stopnja: dodatna individualna in skupinska pomoč 

Kadar učiteljeva pomoč pri rednem in dopolnilnem pouku, v okviru podaljšanega 

bivanja ter pomoč svetovalne službe ne zadostujeta, da učenec uspešno premosti 

težave, šolska svetovalna služba pisno utemelji potrebe učenca po dodatni 

individualni in skupinski pomoči. Kadar so težave bolj kompleksne, šolska svetovalna 

služba opravi dodatne, bolj poglobljene diagnostične postopke tako močnih področij 

kot tudi primanjkljajev. Tudi na tej stopnji individualno ali skupinsko pomoč nudijo 

učitelji, mobilni specialni pedagogi ali svetovalni delavci, pomoč pa je bolj intenzivna 

in redna. Pri nas še vedno prevladuje individualna učna pomoč izven razreda 

(Magajna, 2008b), čeprav se je v drugih državah na tej stopnji izkazala kot 

učinkovitejša prav skupinska pomoč. V dokumentaciji morajo biti jasno razvidni 

primanjkljaji učenca, njegove posebne potrebe in potrebne prilagoditve. Napredek 

morajo strokovni delavci sproti spremljati in vrednotiti.  
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4. stopnja: mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove 

Ko po rednih in skrbno izvedenih prvih treh stopnjah pomoči učenec še vedno ne 

napreduje, šola lahko zaprosi za dodatno strokovno mnenje ustrezne zunanje 

specializirane strokovne ustanove (na primer svetovalni center, zdravstveno 

mentalno-higiensko družbo). Te lahko presodijo, da šola še ni v celoti izkoristila virov 

pomoči učencu, ki jih ima ali lahko omogoči. V tem primeru se tudi zunanja strokovna 

ustanova vključi v pomoč učencu, učiteljem in staršem.  

5. stopnja: program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Šola lahko staršem učenca z izrazitejšimi SUT, ki potrebuje več prilagoditev in še bolj 

intenzivne oblike pomoči, na podlagi strokovnega mnenja šole predlaga usmerjanje v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Dodatno strokovno pomoč izvajajo specialni pedagogi ali učitelji na svojem 

predmetnem področju in z dodatnimi izobraževanji in znanji za delo z učenci s 

posebnimi potrebami. 

Učitelj je torej ključna oseba v tem procesu pomoči in nudenju podpore, zato tudi sam 

potrebuje ustrezno pomoč in podporo s strani sodelavcev in staršev (Magajna idr., 

2011). 

3.2 TEMELJNA NAČELA POMOČI UČENCEM S SPLOŠNIMI 
IN SUT 

Vsi učitelji, svetovalni delavci, mobilni specialni pedagogi, prostovoljci in drugi, ki 

delajo z učencem s splošnimi in SUT ter mu nudijo pomoč in podporo, se morajo 

ravnati po temeljnih načelih pomoči (Magajna idr., 2008, str. 29 –32):  

1.  Načelo celostnega pristopa poudarja, da mora biti pomoč usmerjena v 

prilagajanje in ustvarjanje optimalnih razmer za napredovanje posameznika, torej v 

odpravljanje posameznikovih primanjkljajev, spreminjanje učnega okolja in učinke 

prikritega kurikuluma. 

2. Načelo interdisciplinarnosti poudarja pomembnost sodelovanja med različnimi 

strokovnjaki na šoli (učitelji, svetovalni delavci, mobilni specialni pedagogi, vodstvo 
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šole idr.), sodelovanje s strokovnimi delavci iz vzgojno-izobraževalnih ustanov za 

otroke s posebnimi potrebami in sodelovanje med šolo, domom ter širšim okoljem. 

3. Načelo partnerskega sodelovanja s starši poudarja, da je najbolje, da šolski 

strokovni delavci s starši oz. družino vzpostavijo delovni odnos ter soustvarijo dobre 

rešitve za otroka. 

4. Načelo odkrivanja in spodbujanja močnih področij poudarja, da je pri 

posamezniku potrebno prepoznati vire moči, zmožnosti, nadarjenosti (talente) in 

interese ter jih povezati z njegovimi izobraževalnimi in poklicnimi aspiracijami. 

5. Načelo udeleženosti učenca, spodbujanja notranje motivacije in 

samodoločenosti poudarja, da je potrebno (1) učencu omogočiti ali povečati 

njegovo udeleženost pri učenju, da bo sebe doživljal kot bolj sposobnega, 

kompetentnega in avtonomnega, (2) sprejemati in podpirati učenčeve lastne pobude, 

kar bo povečalo njegov občutek odgovornosti in angažiranosti, (3) spodbujati 

učenčevo notranjo motivacijo za učenje, delo, pripadnost k skupnosti in 

samodoločenost, kar bo okrepilo občutke kompetentnosti, neodvisnosti in 

pripadnosti. 

6. Načelo akcije in samozagovorništva temelji na poznavanju samega sebe, 

poznavanju, uporabi in udejanjanju svojih šibkih in močnih področij ter navaja k 

neposrednemu poučevanju veščin izražanja, uveljavljanja, zagovarjanja in odločnosti 

učencev. 

7. Načelo postavljanja optimalnih izzivov poziva k dogovarjanju o realnih, 

dosegljivih ciljih, ki povečujejo motivacijo in možnosti uspeha. 

8. Načelo odgovornosti in načrtovanja poudarja odgovornost ter načrtovanje 

pomoči na ravni šole, oddelčne skupnosti, posameznega učitelja, svetovalnega 

delavca, staršev in posameznega učenca. Individualni delovni načrt pomoči mora biti 

ustvarjen skupaj z učencem. 

9. Načelo vrednotenja poudarja strokovno izvedeno spremljanje in vrednotenje 

učenčevega napredovanja ter učinkovitosti pomoči, pri čemer sodelujejo tudi starši. 
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10. Načelo dolgoročne usmerjenosti poudarja, da je za razvoj strategij prilagajanja 

in kompenziranja težav, ki bodo usmerjene dolgoročno, potrebno najprej natančno 

razumeti, kako različni kognitivni primanjkljaji ovirajo učenčevo funkcioniranje in 

katere izmed ugotovljenih značilnosti imajo odločilen vpliv na življenjski ter poklicni 

uspeh.  

Če se vsi, ki z učencem delajo, držijo temeljnih načel, je pomoč zagotovo bolj 

učinkovita. Čeprav so včasih težave lahko tako kompleksne, da jih učenec v šoli s 

težavo premaguje, lahko zaradi temeljnih načel vzdržuje pozitivno samopodobo in 

ohranja samospoštovanje.  

3.3 PRILAGODITVE V OKVIRU POUKA 

Učencem s SUT kot oblika pomoči pripadajo tudi prilagoditve v okviru pouka. Da 

učenci s SUT lahko premagajo oz. kompenzirajo svoje težave, jim morajo učitelji in 

strokovni delavci v procesu učenja in poučevanja zagotoviti prilagoditve okolja, 

gradiv in procesa poučevanja. 

V tabeli 4 so zbrana in predstavljena področja prilagoditev in prilagoditve za učence z 

disleksijo (Reid, 2007). 

Tabela 4: Prilagoditve za učence z disleksijo v okviru pouka 

PODROČJE 
PRILAGODITEV 

VRSTE PRILAGODITEV 

 
OKOLJE 

- sedežni red (poleg sošolca, ki lahko nudi pomoč) 
- svetla učilnica 
- prostor za umik 

 
GRADIVA 

- uporaba barvnega papirja, bralnih ravnil, ustreznega tipa 
pisave in velikosti 
- razporeditev podatkov na strani 
- uporaba zvočnih posnetkov 
- razlaga navodil, krajša navodila 
- izdelava slovarjev besed po vsebinskih področjih 

 
PROCESIRANJE 

INFORMACIJ 

- časovne prilagoditve (pogostejši odmori, podaljšan čas 
pisanja pisnih preverjanj in ocenjevanj) 
- usvajanje novih učnih vsebin z upoštevanjem učnega 
stila, predstavitev informacij v majhnih korakih, 
predstavitev ključnih točk snovi, aktiviranje predznanja in 
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povezava z novo snovjo, raba miselnih vzorcev in 
mnemotehnik za lažje pomnjenje 
- preverjanja znanja: (večkratno) ustno preverjanje znanja, 
pisanje na računalnik oz. pisanje po navodilih učenca, 
upoštevanje delov dneva, ko je učenec najbolj zbran 
 

 

Šola torej lahko s prilagoditvami procesa učenja učencem z disleksijo pomaga pri 

spoprijemanju s težavami na področju učenja. Ker pa se zaradi težav v okviru učenja 

lahko pojavijo tudi čustvene in vedenjske težave, je nujno, da učitelji in drugi 

strokovni delavci v skladu s temeljnimi načeli pomoči k učencu pristopijo celostno in 

so hkrati tudi vir čustvene podpore. 

3.4 DODATNA STROKOVNA POMOČ (DSP) UČENCEM S 
PPPU 

Učenci z izrazitimi SUT oziroma PPPU, ki so usmerjeni v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, so upravičeni do 

dodatne strokovne pomoči (v nadaljevanju DSP) (Pravilnik o dodatni strokovni in 

fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 2. člen, 2013).  

DSP se lahko izvaja kot (1) pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj, (2) svetovalna storitev ali (3) učna pomoč (Pravilnik o dodatni strokovni in 

fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 2. člen, 2013). V Pravilniku o dodatni 

strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (2013) je opredeljeno, da 

se DSP za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj praviloma izvaja 

tedensko, izjemoma pa lahko tudi v strnjeni obliki (5. člen). Svetovalne storitve so 

usmerjene v zagotavljanje podpornega okolja, zato so namenjene družinam otroka s 

posebnimi potrebami, strokovnim delavcem ter sošolcem učenca (6. člen). Učenec s 

posebnimi potrebami pa je upravičen do največ dveh ur učne pomoči na teden (7. 

člen). Učencu glede na izrazitost težav lahko pripada največ pet ur DSP na teden, od 

tega mora biti vsaj ena ura namenjena svetovalnim storitvam (4. člen), obliko ter 

izvajalca DSP pa se presodi glede na primanjkljaje in potrebe učenca in opredeli z 

odločbo o usmeritvi. 
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V procesu nudenja pomoči učencu s SUT naj bi imele prav svetovalne storitve najbolj 

pomembno vlogo. B. Elbaum in S. Vaughn (2003, v Sternke, 2010) sta v svojih 

raziskavah prišli do izsledkov, da so svetovalne storitve edine, ki imajo pomemben 

vpliv na splošno samozavedanje in samopodobo učenca s SUT. Vendar pa A. Prah 

(2011) pri analizi ovir za uspešnejše vključevanje otrok s posebnimi potrebami 

ugotavlja, da se v praksi v slovenskih šolah še vedno dogaja, da je strokovni tim na 

šoli usmerjen le na doseganje izobraževalnih ciljev, ki se odraža v uspešnosti 

učenca. Sprašuje se, kako pogosto se strokovni timi pogovarjajo tudi o drugih 

področjih, kot so npr. socialni odnosi, čustveno doživljanje in izražanje, komunikacija 

in samopodoba. 

Iz pregleda redkih tujih raziskav in povzetkov teh raziskav pri slovenskih avtorjih ter 

slovenske literature je razvidno, da se učence s SUT v slovenskem prostoru 

obravnava celostno (to so vsestranski, obsežni načini pomoči, ki niso usmerjeni 

samo v odpravljanje učnih primanjkljajev, ampak tudi v raziskovanje motivacijskih 

vprašanj, odkrivanje močnih področij, spreminjanje učnega okolja) in da je pomoč 

dolgoročno usmerjena (učenje strategij prilagajanja in kompenziranja težav, ki so za 

učence dolgoročno učinkovite) (Magajna idr., 2008). Znotraj opisane tematike 

celostne obravnave in vseživljenjsko usmerjene pomoči učencev s SUT pa ni 

mogoče jasno razbrati, katerih strategij prilagajanja v vsakdanjem življenju se učence 

»uči«. Učenci z disleksijo imajo poleg težav z branjem in pisanjem pogosto težave 

tudi z orientacijo, organizacijo, komunikacijo in načrtovanjem, ki so lahko pogosto 

izvor njihovega stresa v vsakdanjem življenju (npr. v medosebnih odnosih s sošolci, 

starši, pri načrtovanju vsakodnevnih aktivnosti idr.). Prav tako (ne)prepoznavanje 

stresa pri učencih/otrocih in način, kako starši in učitelji vrednotijo težave 

mladostnikov, pomembno vplivata na mladostnikovo samospoštovanje in poklicne 

aspiracije (Alexander-Passe, 2006; Frydenberg, 1997). Zato smo v našem delu želeli 

raziskati, katere so tiste situacije v domačem in šolskem okolju, ki jih mladostniki z 

disleksijo doživljajo kot zanje stresne, na kakšen način se s tovrstnimi situacijami 

spoprijemajo ter kako te situacije in odzivanje nanje pri mladostnikih z disleksijo 

zaznavajo njihove matere ter razredni učitelji.  
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V magistrskem delu izhajamo iz predpostavke, da imajo učenci z disleksijo zaradi 

značilnosti v delovanju psiholoških procesov (npr. težav s pozornostjo in 

koncentracijo, pomnjenjem, mišljenjem, komunikacijo) ter posledic težav pri usvajanju 

branja in/ali pisanja pogosto težave tudi na socialnem in čustvenem področju. Številni 

raziskovalci (npr. Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000; Kavale in Forness, 1996; 

Magajna idr., 2008; Schmidt, 2001; Singer, 2005) namreč ugotavljajo, da imajo 

učenci s SUT poleg težav na specifičnih področjih učenja pogosto tudi težave na 

socialnem in čustvenem področju, kot so na primer težave z razumevanjem socialnih 

situacij in odzivanjem nanje, težave v prepoznavanju čustev in odzivanju nanje ter 

težave s samospoštovanjem.  

Te težave lahko izvirajo iz njihovega doživljanja stresa v vsakdanjem življenju (npr. v 

medosebnih odnosih s sošolci, starši, pri načrtovanju vsakodnevnih aktivnosti idr.). 

Prepoznavanje stresa pri učencih/otrocih in način, kako starši in učitelji vrednotijo 

težave mladostnikov, pomembno vplivata na mladostnikovo samopodobo, 

samovrednotenje, samospoštovanje in poklicne aspiracije (Alexander-Passe, 2006; 

Frydenberg, 1997), pogosto pa je prav od samopodobe mladostnika odvisno, kako 

se bo spoprijemal z vsakodnevnimi težavami in izzivi.  

Zmožnost in veščine spoprijemanja s stresnimi situacijami se skozi razvojna obdobja 

posameznika spreminjajo, saj gre za proces, ki poteka celotno življenje (Firth idr., 

2010). Rezultati različnih raziskav so pokazali, da se je prilagojenih oz. učinkovitih 

načinov spoprijemanja mogoče naučiti (Frydenberg in Lewis, 2002, v Andrews idr., 

2011). V magistrski raziskavi se bomo usmerili na spoprijemanje s stresnimi 

situacijami učencev z disleksijo v mladostništvu, saj je to obdobje, v katerem večina 

postane samostojnejša. Mladostniki pridobivajo nove izkušnje in odgovornosti, učijo 

se spoprijemanja s številnimi situacijami, vezanimi na šolo, dom in vrstniške skupine 

(Frydenberg, 1997). Nekatere raziskave so pokazale, da je v primerjavi s srednjim in 

poznim mladostništvom najbolj stresno prav zgodnje mladostništvo (Petersen, 

Sarigiani in Kennedy, 1991, v Seiffge-Krenke idr., 2009), ki naj bi trajalo nekje od 
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10./12. do 14. leta starosti. V tem obdobju naj bi mladostniki največ stresa doživljali v 

situacijah, vezanih na družinske in ljubezenske odnose (Nieder in Seffge-Krenke, 

2001, v Seiffge-Krenke idr., 2009). Za uspešno prilagajanje v mladostništvu pa je 

zelo pomembno, da ima mladostnik razvite in usvojene učinkovite strategije 

spoprijemanja s stresnimi situacijami (Seiffge-Krenke idr., 2009). 

Z raziskavo torej želimo ugotoviti, katere situacije v vsakdanjem življenju mladostniki 

z disleksijo doživljajo kot zanje stresne in kako se s temi situacijami spoprijemajo ter 

kako te situacije in odzivanje nanje pri omenjenih mladostnikih zaznavajo pomembni 

drugi, to so njihovi razredni učitelji in matere. 

4.2 CILJI RAZISKOVALNEGA DELA IN RAZISKOVALNA 
VPRAŠANJA 

Z raziskavo želimo ugotoviti, (1) kakšne oblike pomoči v okviru individualiziranih 

programov in DSP prejemajo mladostniki z disleksijo in ali je ta pomoč učinkovita, (2) 

v katerih situacijah mladostniki z disleksijo najpogosteje doživljajo stres v šolskem in 

družinskem okolju, kaj v njih doživljajo in kako se nanje odzovejo, (3) katere situacije 

v šolskem in družinskem okolju matere zaznavajo kot stresne za svoje otroke (z 

disleksijo), (4) katere šolske situacije razredni učitelji zaznavajo kot stresne za 

učence z disleksijo ter (5) ali obstajajo razlike v zaznavanju stresnih situacij 

mladostnikov, razrednih učiteljev in mater. 

V skladu s predstavljenim problemom in opredeljenimi raziskovalnimi cilji smo 

opredelili naslednja raziskovalna vprašanja (RV): 

RV 1 Kakšne oblike pomoči so predvidene v okviru individualiziranih programov za 

mladostnike z disleksijo? 

RV 2 Kakšne so značilnosti stresa pri mladostnikih z disleksijo v šolskem 

kontekstu, kot jih zaznavajo mladostnik sam, njegova mama in razredni učitelj? 

RV 3 Kakšne so značilnosti spoprijemanja s stresom pri mladostnikih z disleksijo v 

šolskem kontekstu, kot jih zaznavajo mladostnik sam, njegova mama in razredni 

učitelj? 
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RV 4 Kakšne so značilnosti stresa pri mladostnikih z disleksijo v domačem okolju, 

kot jih zaznavata mladostnik sam in njegova mama? 

RV 5 Kakšne so značilnosti spoprijemanja s stresom pri mladostnikih z disleksijo v 

domačem okolju, kot jih zaznavata mladostnik sam in njegova mama? 

RV 6 Kakšna pomoč in podpora je nudena mladostnikom z disleksijo pri 

spoprijemanju s stresnimi situacijami?  

4.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno metodo, kar pomeni, da smo skušali 

opisati značilnosti spoprijemanja s stresom pri mladostnikih, ter kavzalno 

neeksperimentalno metodo. Izvedli smo komparativno študijo primera (Mesec, 1997), 

saj smo vključili štiri mladostnike, ker smo želeli dobiti vpogled v njihove različne 

vidike obravnavane problematike (Palmer, 1928, v Flere, 2000). V študijo smo 

vključili tri poročevalce o istem mladostniku – uporaba triangulacije virov podatkov 

(Kogovšek, 2005).  

Za izvedbo raziskave smo uporabili tehniko polstrukturiranega intervjuja (Vogrinc, 

2008), ki  nam je ponudila bolj celosten vpogled v doživljanje določene situacije 

intervjuvanca (Weiss, 1994, v Flere, 2000). Intervju je bil sestavljen iz vnaprej 

oblikovanih bistvenih vprašanj, ki smo jih v skladu z raziskovalnimi cilji/vprašanji 

oblikovali sami. Nekatera vprašanja smo po potrebi oblikovali med intervjujem, saj 

smo tako lahko pridobili bolj poglobljene odgovore intervjuvancev.  

V naši raziskavi smo opredelili tri vire situacij, ki v mladostnikih sprožajo stres: (1) 

šolske situacije, (2) medosebni odnosi s sošolci ter (3) situacije v domačem okolju. 

Odgovore na prvo raziskovalno vprašanje, ki se navezuje na oblike pomoči, ki jih 

prejemajo mladostniki z disleksijo in ki so predvidene v procesu šolanja, pa smo 

poiskali v individualiziranih programih mladostnikov. »Individualiziran program je 

načrt individualizacije vzgojno-izobraževalnega in razvojno-rehabilitacijskega dela 

posameznega učenca. Za šolske otroke s posebnimi potrebami je cilj 

individualiziranega programa predvsem opredelitev prilagoditev poučevanja v obliki 

ciljev, ki so skladni z dosežki otroka na učnem področju in ravnijo prilagojenega 
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vedenja« (Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 2011, str. 36, 37). 

Gre za program, ki je zavezujoč dokument za otroka in mladostnika s posebnimi 

potrebami, njegove starše in vsakega, ki ga program določa, da naj bi pomagal 

otroku oz. mladostniku s posebnimi potrebami doseči postavljene cilje in pričakovanja 

(Končar, 2003). Da lahko otrok s pomočjo doseže cilje, mora individualiziran program 

obsegati: »prilagoditve, metode poučevanja, izhodiščno raven otrokovega 

funkcioniranja (razvojne in učne dosežke, prilagojeno vedenje) ter temu prilagojene 

cilje« (Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 2011, str. 21).  

4.4 OPIS VZORCA 

Raziskavo smo izvedli na dveh osnovnih šolah iz severnoprimorske regije, ki sta bili 

izbrani priložnostno, saj je bilo zaradi poznavanja vodstva udeležence lažje povabiti v 

raziskavo. V vzorec so bili izbrani štirje učenci z disleksijo oz. bralno-napisovalnimi 

težavami, in sicer 2 učenca iz 6. razreda, učenec iz 7. razreda in učenka iz 8. 

razreda. Vsi štirje vključeni učenci so imeli odločbo Zavoda za šolstvo RS, v kateri so 

opredeljeni kot učenci s SUT, ki imajo primanjkljaje na področju branja, pravopisa in 

pisanja. Ena učenka je opredeljena kot učenka s SUT in ne kot učenka s težjimi SUT 

oz. PPPU, zato ni upravičena do intenzivnejših oblik DSP. Trije učenci pa so 

opredeljeni tudi kot PPPU in že prejemajo individualno strokovno pomoč, ki naj bi 

poleg pomoči na učnem področju vključevala tudi učenje reševanja problemov, ki se 

pojavijo v vsakdanjem življenju posameznika.  

V raziskavi so sodelovali tudi razredni učitelji ter matere učencev z disleksijo, ki so 

poročali o njih. 

Učenka A. 

Učenka A. je v šolskem letu 2014/2015 obiskovala 8. razred devetletne osnovne šole 

in je bila stara 13 let. V šolskem letu 2011/2012 je bila usmerjena kot učenka z lažjimi 

govorno-jezikovnimi motnjami, kar se do šolskega leta 2014/2015 ni spremenilo. 

Pred postopkom usmerjenja je bila zaradi črkovanja besed pri branju, menjavanja 

glasov, odpora do branja in počasnega branja obravnavana v 5-stopenjskem modelu 

pomoči. Od šolskega leta 2008/2009 je bila zaradi motenj branja in pisanja vključena 
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v logopedsko obravnavo, čeprav ni imela govornih motenj. Logopedinja je takrat v 

poročilu napisala, da ima učenka »predvsem velike težave z branjem«. V 

individualiziranem programu ni omenjenih težav na čustveno-socialnem področju. 

Z odločbo ji pripada po 1 ura učne pomoči na teden, in sicer pri predmetih 

slovenščina in tuji jezik angleščina. 

 V okviru individualiziranega programa je strokovna skupina oblikovala tudi 

prilagoditve, ki jih je učenka v procesu učenja pri pouku deležna (glej prilogo 1). 

Učenec A. 

Učenec A. je v  šolskem letu 2014/2015 obiskoval 6. razred devetletne osnovne šole, 

vendar ga je v tem šolskem letu ponavljal. Star je bil 12 let. V šolskem letu 2010/2011 

je bil usmerjen kot učenec s PPPU in učenec z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami. 

Pred odločbo je bil zaradi motenj branja in pisanja, šibkejšega kratkotrajnega 

pomnjenja ter skromne pozornosti in koncentracije obravnavan v 5-stopenjskem 

modelu pomoči, deležen pa je bil tudi obravnave pri logopedinji.  

Z odločbo mu tedensko pripadajo 4 ure DSP, v okviru individualiziranega programa 

pa je pomoč razdeljena po področjih: za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

učencu pripada po 1 ura pomoči specialnega pedagoga ter 1 ura pomoči socialnega 

pedagoga, v okviru učne pomoči učitelja pa 1 ura pri predmetu tuji jezik angleščina 

ter 0,5 ure pri predmetih matematika in slovenščina. 

V okviru individualiziranega programa je strokovna skupina oblikovala tudi 

prilagoditve, ki jih je učenec v procesu učenja pri pouku deležen (glej prilogo 2). 

Učenec K. 

Učenec K. je v šolskem letu 2014/2015 obiskoval 7. razred devetletne osnovne šole 

in je bil star 12 let. V šolskem letu 2009/2010 je bil usmerjen kot učenec s PPPU. 

Pred odločbo je bil zaradi motenj branja in pisanja obravnavan v 5-stopenjskem 

modelu pomoči. 
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Z odločbo mu tedensko pripadajo 3 ure DSP, ki so v okviru individualiziranega 

programa razdeljene po področjih: za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

(področje branja, učne strategije v povezavi z angleščino, organizacija in načrtovanje 

učenja) učencu pripada 1 ura specialnega pedagoga, v okviru učne pomoči pa po 1 

ura pri predmetih matematika in tuji jezik angleščina. 

V okviru individualiziranega programa je strokovna skupina oblikovala tudi 

prilagoditve, ki jih je učenec v procesu učenja pri pouku deležen (glej prilogo 3). 

Učenec R. 

Učenec R. je v šolskem letu 2014/2015 obiskoval 6. razred devetletne osnovne šole 

in je bil star 12 let. V šolskem letu 2011/2012 je bil usmerjen kot učenec s PPPU. 

Pred odločbo je bil zaradi motenj branja in pisanja ter skromne pozornosti in 

koncentracije obravnavan v 5-stopenjskem modelu pomoči.  

Z odločbo mu tedensko pripadajo 3 ure DSP, v okviru individualiziranega programa 

pa je ta razdeljena po področjih: za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

(branje in pisanje, socialno-emocionalno področje1, organizacijske veščine, 

samostojnost, samoregulativni procesi – pozornost in koncentracija, motivacija2) 2 uri 

specialnega pedagoga in 1 ura za nudenje učne pomoči učitelja. 

V okviru individualiziranega programa je strokovna skupina oblikovala tudi 

prilagoditve, ki jih je učenec v procesu učenja pri pouku deležen (glej prilogo 4). 

4.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Pred začetkom zbiranja podatkov so bili mladostniki z disleksijo, njihovi razredni 

učitelji in matere ob kratki obrazložitvi (namen, vsebina in potek intervjuja) naprošeni 

za soglasje o možnosti sodelovanja v raziskavi. Udeleženci so bili seznanjeni, da 

bodo pridobljeni podatki anonimni in uporabljeni le za raziskavo. Z učenci z disleksijo, 

                                            
1
 Iz individualiziranega programa ni moč razbrati, kakšne težave na socialno-emocionalnem področju ima 

učenec. Področje je omenjeno kot šibko, zaradi česar se mu v okviru individualiziranega programa posveča več 
pozornosti. 
2
 Področje motivacije je v individualiziranem programu opredeljeno s točno to terminologijo. Iz 

individualiziranega programa ni moč razbrati drugih informacij. 
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njihovimi razrednimi učitelji in materami smo individualno izvedli polstrukturiran 

intervju. 

4.5.1 Metode raziskovanja 

V raziskavi smo uporabili:  

- strokovno dokumentacijo učencev s SUT (odločba in individualizirani 

programi), 

- polstrukturiran intervju z mladostniki z disleksijo (glej prilogo 6),  

- polstrukturiran intervju z razrednimi učitelji učencev (glej prilogo 7), 

- polstrukturiran intervju z materami učencev (glej prilogo 8). 

4.5.2 Opis pripomočka 

Glavni vsebinski sklopi, ki so bili zaobjeti v intervjuju, so bili:  

- stres v šoli,  

- stres v domačem okolju ter  

- delo in vključevanje specialnega pedagoga pri nudenju DSP učencem.  

V sklopih 'stres v šoli' ter 'stres v domačem okolju' smo ugotavljali, katere situacije v 

mladostnikih z disleksijo najpogosteje sprožajo stres, kako stres doživljajo in se nanj 

odzovejo. V sklopu 'delo in vključevanje specialnega pedagoga' pa smo ugotavljali, 

kakšne oblike pomoči mladostniki z disleksijo prejemajo s strani specialnega 

pedagoga, ko imajo DSP. 

Vsebinski sklopi so bili izbrani na podlagi ugotovljenih področij stresa, ki se 

najpogosteje pojavljajo v literaturi pri spoprijemanju s težavami mladostnikov z 

disleksijo. S tem smo želeli preveriti, kakšne situacije pri izbranih slovenskih 

mladostnikih z disleksijo  sprožajo stres, kaj mladostniki v njih doživljajo ter kako se 

nanje odzivajo. Preveriti smo tudi želeli, kakšno pomoč specialni pedagogi nudijo 

mladostnikom z disleksijo in kako to pomoč razumejo. Da bi dobili bolj celosten 
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vpogled v situacije, ki so za mladostnike stresne, smo v raziskavo vključili tri skupine 

poročevalcev, ki so (samo)poročali o stresu mladostnikov z disleksijo: mladostnike 

same, njihove matere ter razredne učitelje. Matere mladostnikov z disleksijo so 

poročale o stresu mladostnikov v šolskem in domačem okolju, razredni učitelji pa o 

stresu v šolskem okolju. 

Intervjuji so sestavljeni iz vnaprej oblikovanih bistvenih vprašanj, ki smo jih v skladu z 

raziskovalnimi cilji oblikovali sami. Vprašanja smo postavili vsakemu udeležencu 

raziskave, preostala vprašanja pa smo oblikovali sproti med potekom intervjuja.  

4.6 POSTOPKI OBDELOVANJA PODATKOV 

Podatke, pridobljene s polstrukturiranimi intervjuji z mladostniki, njihovimi razrednimi 

učitelji in materami, smo kvalitativno analizirali (Flere, 2000; Vogrinc, 2008). Zapise 

smo po sklopih vključenih intervjuvanjcev najprej 1) pregledali in uredili (jih večkrat 

prebrali), nato smo 2) določili enote kodiranja ter jih podčrtali, 3) besedilo kodirali, 4) 

izbrali in definirali relativne pojme načinov soočanja s stresnimi situacijami 

mladostnikov ter oblikovali kategorije šolskih in družinskih situacij, ki so za 

mladostnike stresne, 5) sorodnim pojmom določili kategorije in 6) oblikovali končne 

teoretične formulacije (Vogrinc, 2008, str. 61; Mesec, 1997, str. 75) (glej prilogo 9, 

prilogo 10 in prilogo 11). 

Primer 1: Ali se spomniš kakšne situacije, ki je bila v šoli zate stresna, težavna in si 

se z njo težko spoprijel? 

ODGOVOR in ENOTE KODIRANJA POJMI/KODE KATEGORIJE 

 
Zelo mi je ostalo v spominu, ko sem dobil 
slabo oceno pri NAR.  

 
Slaba ocena 
Naravoslovje 

 
Ocenjevanje 
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Primer 2: Ali se spomniš kakšne situacije, ki je bila v šoli zate stresna, težavna in si 

se z njo težko spoprijel/a? 

ODGOVOR in ENOTE KODIRANJA POJMI/KODE KATEGORIJE 

Pred testom angleščine.  Test angleščine Ocenjevanje 

Enkrat se je zgodilo, ko smo pisali 
angleščino. 

Test angleščine Ocenjevanje 

Največ stresa je bilo pri kontrolnih 
nalogah pri angleščini.  

Test angleščine 
 

Ocenjevanje 

 

V primeru 2 smo označili odgovore učencev z različnimi barvami, saj smo želeli 

poudariti, da gre za odgovore treh različnih učencev.  

Glavni cilj kvalitativne vsebinske analize je bil oblikovanje konceptov, hipotez in 

pojasnjevanj, to je utemeljene teoretične formulacije, ki se bere kot pripoved o pojavu 

oziroma predmetu proučevanja.  

Našo utemeljeno teorijo (tako kot vse utemeljene) sestavljajo trije temeljni elementi: 

pojmi3, kategorije4 in sodbe5 ali trditve. V določenih delih pa smo utemeljeno teorijo 

podkrepili tudi s citati intervjuvancev, ko smo želeli dodatno podkrepiti naše 

ugotovitve ali sodbe.  

Utemeljeno teorijo smo oblikovali tako, da smo kategorije, oblikovane v procesu 

kvalitativne vsebinske analize, povezali med seboj in odnose med njimi prikazali 

znotraj sheme ali paradigmatskega modela (glej prilogo 5). Glaser in Strauss (1967) 

imenujeta ta postopek »selektivno kodiranje«, ko se definirane kategorije primerja 

med seboj in se jih razporedi v domnevne odnose. Rezultat selektivnega kodiranja je 

štiridelni paradigmatski model. Iz tega modela je jasno razvidno, (1) kakšne so 

značilnosti stresnih situacij pri mladostnikih z disleksijo v šolskem in kakšne v 

                                            
3
 Osnovna enota analize so pojmi; teorija je zgrajena iz njih in ne iz podatkov samih po sebi (Mesec, 1997, str. 

74). 
4
 Kategorije so na višji ravni in bolj abstraktne kot pojmi, ki jih predstavljajo. Ustvarimo jih v istem analitičnem 

procesu, v katerem primerjamo podobnosti in razlike, kot pri oblikovanju pojmov na nižjih ravneh. Kategorije so 
»vogelni kamni« nastajajoče teorije. So sredstvo, s katerim lahko teorijo povežemo (Strauss in Corbinova, 1990, 
v Mesec, 1997, str. 74). 
5
 Sodbe trdijo o posplošenih odnosih med določeno kategorijo in njenimi pojmi in med različnimi kategorijami 

(Mesec, 1997, str. 75). 



 52  

 

domačem okolju, (2) kako se mladostniki odzivajo na stresne situacije v šolskem in 

kako v domačem okolju, (3) kakšnih strategij spoprijemanja s stresnimi situacijami se 

poslužujejo mladostniki z disleksijo v šolskem in kakšnih v domačem okolju ter (4) 

kakšni sta pomoč in podpora mladostnikom. 

Prvi del paradigmatskega modela predstavljajo vzročni pogoji, ki vodijo do 

osrednjega pojava. Gre za detekcijo stresnih situacij v domačem in šolskem okolju. 

Drugi del se nanaša na pojav – odziv mladostnikov z disleksijo, njihovih staršev in 

učiteljev/razrednikov na stresne situacije ter njihove najpogosteje uporabljene 

strategije spoprijemanja s stresnimi situacijami – ki je osnovna kategorija 

paradigmatskega modela in vse ostale kategorije se navezujejo na to osrednjo 

kategorijo. Tretji del paradigmatskega modela je neposredno naslonjen na osrednjo 

kategorijo in predstavlja oblike pomoči in podpore, ki so jih mladostniki z disleksijo 

deležni s strani njihovih mater in razrednih učiteljev.  

4.7 REZULTATI RAZISKAVE  

Rezultati so predstavljeni po sklopih v polstrukturiranih intervjujih in v sosledju 

postavljenih vprašanj. V vsakem sklopu so prikazani z vseh treh zornih kotov: s strani 

mladostnikov z disleksijo, njihovih mater ter razrednih učiteljev. Odgovore 

mladostnikov, mater in razrednih učiteljev smo prikazali tudi v tabelah ter jih za večjo 

preglednost umestili med besedilo. V tabelah smo z rdečo barvo obarvali tiste 

odgovore, ki se ujemajo pri vseh treh intervjuvancih, z modro odgovore, ki se ujemajo 

pri materah in razrednih učiteljih, z vijolično barvo odgovore, ki se ujemajo pri 

mladostnikih in razrednih učiteljih, z zeleno barvo pa odgovore, ki se ujemajo pri 

mladostnikih in njihovih materah.   

4.7.1 Značilnosti stresa pri mladostniku z disleksijo v šolskem okolju 

STRESNE SITUACIJE V ŠOLSKEM OKOLJU 

Mladostniki z disleksijo, njihove matere in razredni učitelji so pri podajanju ocene 

mladostnikovih doživljanj stresnih situacij v šolskem okolju enotni. Ugotavljajo, da so 

pri mladostnikih z disleksijo stresne situacije dokaj pogosto prisotne v šolskem okolju. 

Prav tako je iz njihovih odgovorov razvidno, da vsi intervjuvanci (mladostniki z 
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disleksijo, njihove matere in razredni učitelji) kot najbolj stresno situacijo 

prepoznavajo (ustno) ocenjevanje znanja. Med stresne situacije mladostniki z 

disleksijo dodajajo še razredne nastope (recitale ali predstavitve plakatov) in 

vrstniška zbadanja ali nesoglasja. 

Razredni učitelji kot stresne situacije za mladostnike z disleksijo prepoznavajo tudi 

prepise s table in (predvsem) nezmožnost mladostnika pri doseganju oziroma 

uresničevanju šolskih zahtev. Pri tem razredni učitelji opozorijo, da se pri 

mladostnikih poleg doživljanja nezmožnosti doseganja šolskih zahtev pojavlja tudi 

skrb, da bo s šolsko neuspešnostjo razočaral (poleg sebe še) starše.  

Matere mladostnikov z disleksijo podobno kot razredni učitelji poročajo, da sta 

(pre)obremenjenost in izpolnjevanje zahtev, vezanih na šolsko delo (domače naloge, 

učenje večjih količin snovi ipd.), za njihove otroke zelo stresni. K temu ena od mater 

še dodaja, da njenemu mladostniku z disleksijo predstavlja stres tudi vrstniško 

obtoževanje, da mu pri izdelavi domačih nalog preveč pomagajo starši ali specialna 

pedagoginja. Za primer neutemeljene obtožbe mati pove: »Imel je raziskovalno 

nalogo pri matematiki in sošolci so ga obtožili, da je ni naredil sam /…/ Ta naloga je 

bila zelo obsežna. Načeloma jo je sam naredil, račune sem mu pa pomagala, sem ga 

vodila« (mama učenca R.).  

ČUSTVENO DOŽIVLJANJE STRESNIH SITUACIJ 

Stresne situacije pri mladostnikih z disleksijo izzovejo pogosto doživljanje nelagodja. 

Vsi intervjuvanci omenjajo mladostnikovo nezaupanje v lastne zmožnosti, ki je 

pogosto vezano na pričakovanje lastnega neuspeha. Vnaprejšnje pričakovanje 

neuspeha se posredno izraža skozi izpovedi mladostnikov, ki povedo: »Občutek sem 

imela, da sem se premalo učila /…/ Pri govorni vaji ali plakatih me je strah, da se 

bom zmotila.« (učenka A.) ali »Bil sem prepričan, da bo kontrolna težka« (učenec K.). 

O mladostnikovem strahu pred neuspehom in njegovem nezaupanju v lastne 

zmožnosti so govorile tudi matere, ena je stanje opisala: »Mislim, da jo je strah, da ji 

ne bo šlo, da ne bo znala« (mama učenke A.). Tako matere kot tudi mladostniki 

ugotavljajo, da mladostnikom z disleksijo občutke nelagodja sprožajo ocenjevanja 

oziroma ko so (po oceni mladostnikov) pri ocenjevanju deležni neenake obravnave. V 



 54  

 

teh primerih mladostniki verjamejo/menijo, da se jim godi krivica. Gre za 

prepoznavanje neenakosti, ki ga mladostnik z disleksijo opisuje s situacijo, da učitelj 

njegovi sošolki z DSP pri ustnem ocenjevanju zastavlja lažja vprašanja in ji namenja 

daljši čas za razmislek ali odgovor. Tako mladostniki z disleksijo kot tudi razredni 

učitelji so si enotni v spoznanju, da negativna/anksiozna stanja pri mladostnikih 

vplivajo na težave v razumevanju učne snovi. K temu vprašani razredni učitelji še 

dodajajo, da imajo (v našem primeru obravnavani) mladostniki z disleksijo (z izjemo 

enega dekleta) pomanjkljivo razvite delovne navade. Mati enega izmed intervjuvanih 

mladostnikov z disleksijo izpostavi težavnost njenega otroka na »prilagajanje 

karakterjev učiteljev« (mama učenca R.) in da »če učitelj ni s srcem pri stvari, otroku 

hitro pade koncentracija« (mama učenca R.).  

Vsi intervjuvanci so kot najpogostejše odzive na stres izpostavili naslednja čustva: 

strah (npr. anksioznost), jezo, žalost, sram. Mladostniki z disleksijo svoje čustvene 

odzive na šolske težave opišejo: »Bil sem žalosten. Šlo mi je na jok. Zaradi 

angleščine večkrat ne morem spati. Mi je malo slabo /…/ Če ne znam rešiti naloge, 

postanem jezen.« (učenec A.) ali »Strah me je bilo, da bi dobil slabo oceno. Strah me 

je bilo, da ne bi razumel vprašanj /…/ Strah me je, da bi se zmotil. Živčen sem, strah 

me je, da zaradi ene črke ne bi prav prebral besede.« (učenec K.) ali »Bil sem jezen. 

Hotel sem mu dati klofuto. Začel sem vpiti na njega /…/ tako da je slišala tudi 

učiteljica /…/ Nerodno mi je /…/ Skrbi me, da bi zamenjal črke« (učenec R.). 

Razredni učitelji odziv mladostnikov z disleksijo na stresne situacije tudi zaznavajo 

preko pojavljanja negativnih čustvenih stanj pri mladostniku.  

DOŽIVLJANJE STRESA ZARADI TEŽAV Z BRANJEM IN/ALI PISANJEM 

Vse intervjuvance smo tudi vprašali, do kolikšne mere mladostnikom z disleksijo 

povzročajo stres njihove težave z branjem in pisanjem. Vprašani mladostniki so v 

primerjavi z njihovimi materami in razrednimi učitelji ocenili, da jim težave, vezane na 

disleksijo, ne povzročajo pretiranega stresa. Mladostniki se zavedajo težav, ki jih 

imajo zaradi disleksije. Gre za pogosto zamenjavo črk pri branju in nerazumevanje 

prebrane vsebine. Bralne težave skušajo rešiti s počasnejšim branjem in branjem s 

prstom (prekrivanje črk). Mladostniki težave z disleksijo, ki jim v šolskem okolju 

povzročajo stres, zaznavajo (zgolj) pri glasnem branju, nareku, učenju tujih 
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(angleških) besed, predvsem pa pri nezmožnosti reševanja nalog in posmehovanju s 

strani vrstnikov. Po drugi strani pa razredni učitelji in matere pri mladostnikih 

zaznavajo večjo mero stresa, ki ga mladostniki doživljajo v šolskem okolju in je 

povezan s premagovanjem težav disleksije. Predvsem izpostavljajo težave pri bralni 

znački in domačem branju, prepisu s table in obvladovanju fine motorike (lepopis).  

Tako matere kot tudi razredni učitelji zaznavajo, da se pri mladostnikih z disleksijo 

pojavlja odpor do branja in/ali se skušajo branju izogniti. Odklonilen odnos do branja 

matere opišejo: »Ker ima težave z branjem, se je branja izogibal /…/ Sam ne bo 

rekel, da bo bral, da bi knjigo domov prinesel in jo bral.« (mama učenca K.) ali »Od 

začetka mu je bilo branje odveč, ni želel. Ko je ugotovil, da skupno branje ni tako 

težko, da ne porabi nič več časa, mu je to postalo všeč. Še vedno pa ne gre sam po 

knjigo v knjižnico« (mama učenca R.). Med mladostniki z disleksijo smo v odnosu do 

branja opazili izjemo. Gre za mladostnico, ki nima odklonilnega odnosa do branja in 

šolskega dela, saj skuša samostojno in z veliko mero vloženega truda/učenja 

premagovati težave, povezane z disleksijo. Stresna situacija se pri tej mladostnici 

pojavi v primeru, ko ne doseže pričakovanega učnega rezultata glede na količino 

vloženega truda, medtem ko se na težave pri branju odziva s humorjem. Gre za to, 

da »se zna pohecati na svoj račun. Sama sebi se smeje« (mama učenke A.).  

4.7.2 Značilnosti spoprijemanja s stresom pri mladostnikih z 
disleksijo v šolskem okolju 

MANJ UČINKOVITE STRATEGIJE SPOPRIJEMANJA S STRESOM 

Mladostniki z disleksijo se s stresom v šolskem okolju spoprijemajo na različne 

načine, med katerimi zaznavamo dve skrajnosti. Eden od načinov spoprijemanja s 

stresnimi situacijami je iskanje pomoči mladostnikov pri učiteljih in/ali starših. Pri teh 

mladostnikih je tudi zaznana večja mera nesamostojnosti pri izpolnjevanju šolskih 

zahtev oziroma pasivnost pri poskusih reševanja težav. Ob tem pa razredni učitelj še 

opiše mladostnikovo nepripravljenost (po)iskati pomoč oz. prelaganje reševanja 

težav na druge: »Če nečesa ne zna, ne poišče pomoči pri učiteljih.« (razredni učitelj 

učenca R.), ki je poleg pričakovanja pomoči bodisi učitelja bodisi starša, občasno tudi 

vrstnikov pri šolskem delu, med pogostejšimi odzivi na stresne situacije mladostnikov 
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z disleksijo v šoli. Razredni učitelj zaznave opiše: »Mama mu rešuje zadeve. Se 

prepusti drugim« (razredni učitelj učenca K.). Pri enem mladostniku z disleksijo 

razredni učitelj opaža odzivanje na stresne situacije v obliki pritoževanja, da »to ni 

pravično« (razredni učitelj učenca R.), ali preusmerjanja pozornosti »od tistega, kar 

naj bi učenec počel« (razredni učitelj učenca A.). Tudi matere opažajo pri svojih 

mladostnikih z disleksijo odzivanje na stresne situacije z upiranjem ali iskanjem 

izgovorov ali opravičil za nastalo situacijo, vendar v primerjavi z razrednimi učitelji 

ocenjujejo, da so njihovi otroci pri reševanju stresnih situacij samostojni in tudi 

pristopajo k reševanju težav. K takšni ugotovitvi nas vodijo izjave mater, ko povedo: 

»Gre v sobo in se sama uči. Sama ponavlja.« (mama učenke A.) ali »Tudi če je bil v 

stresu, se je sam dogovoril za inštrukcije s sosedo in je tudi šel na inštrukcije.« 

(mama učenca A.) ali »Ko se mu godi krivica, vedno pove, nikoli ne zamolči. Z 

besedami pove, da mu nekaj ni prav« (mama učenca R.).  

Neučinkovite načine spoprijemanja mladostnikov z disleksijo s stresnimi situacijami v 

šolskem okolju razredni učitelji opišejo tudi kot: »Pri testih odpove, zablokira. Sploh 

ne poskuša reševati naloge. Preseda se, odpira in zapira pokrovček od svinčnika /…/ 

Ne prosi za pomoč.« (razredni učitelj učenca A.) in »Je brez energije /…/ Če se zelo 

pripravlja, doživlja manj stresa in je bolj suveren. Ko je suveren, se sprosti in postane 

živahen. Če ne, pa postane molčeč /…/ Čaka pomoč mame in učiteljev. Ne rešuje 

sam/sam se nikoli ne uči /…/ Potrebuje konkretna navodila /…/ Samo gleda in čaka« 

(razredni učitelj učenca K.). Do podobnih ugotovitev kot razredni učitelji so prišle tudi 

matere mladostnikov z disleksijo. Matere pri teh mladostnikih zaznavajo 

nesamostojnost pri reševanju težav v šolskem okolju in pojasnijo: »Mislim, da ko je 

otrok v stresu, ne rešuje nalog v šoli. Riše namesto rešuje in gleda skozi okno. Rabi 

spodbudo.« (mama učenca A.) in »Doma ga sprašujem, ali je naredil domačo nalogo 

/…/ Sam od sebe ne naredi nič« (mama učenca K.).  

Zanimiva je ugotovitev, da mladostniki, ki se s stresnimi situacijami ne soočajo 

oziroma k premagovanju le-teh ne pristopajo samoiniciativno, sami sebe ne 

zaznavajo na ta način. Prav tako svojega (ne)spoprijemanja s stresnimi situacijami 

ne ocenjujejo kot neustreznega ali problematičnega. Oceno o neustreznosti strategij 

spoprijemanja s stresnimi situacijami podajo (le) razredni učitelji in matere 
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mladostnikov z disleksijo. Svojo oceno razredni učitelji podkrepijo z argumenti, da so 

mladostniki preveč vodljivi in nesamostojni pri reševanju težav. Po njihovem mnenju 

naj bi bil razlog v (pre)veliki podpori staršev. 

Pri enem mladostniku z disleksijo razredni učitelji zaznavajo neustrezno (občasno 

tudi težavno) soočanje s stresnimi situacijami, ko izpostavijo, da se mladostnik 

»obnaša tako, kot da je on najbolj pameten in da je pomembna oseba. Vzvišeno. 

Jezika« (razredni učitelj učenca R.). Drugače pa mladostnikovo spoprijemanje s 

stresnimi šolskimi situacijami zaznava njegova mati, ki pove, da »glede ocen pove 

krivice. Da ven iz sebe in tu neha. To ga ne grize cel teden, zato ker to sprejme in 

pozabi /…/ Če je zelo prijazen, da je čudno, takrat vem, da se je v šoli zgodilo« 

(mama učenca R.).  

STRATEGIJE SPOPRIJEMANJA S TEŽAVAMI 

Med mladostniki z disleksijo opažamo tudi bolj aktivne strategije spoprijemanja s 

stresnimi situacijami v šolskem okolju. Mednje lahko umestimo tehnike umirjanja 

(počasnejše dihanje) ali (samo)spodbujanja s pozitivnimi sugestijami, kot je 

»razmišljam, da bom dobro pisala, da bom dobila dobro oceno« (učenka A.) ali 

»samega sebe spodbujam, potihoma si rečem, da bo šlo« (učenec A.). Prav tako 

lahko med aktivnejše načine spoprijemanja uvrstimo iskanje pomoči v smislu, da 

mladostnik prosi učitelja ali enega od staršev za dodatna pojasnila naloge/problema. 

Zgolj pri mladostnici z disleksijo pa drugačen način spoprijemanja s stresnimi 

šolskimi situacijami prepoznavamo v njeni vztrajnosti in pozitivni naravnanosti do 

šolskega dela. Mama mladostnice njen način spoprijemanja s stresnimi situacijami 

pojasni: »Kadar je v stresu, se zbudi zelo zgodaj in se uči pred testom. S pridnostjo in 

vztrajnostjo ima lepe ocene in ima zadoščenje. Njen trud se obrestuje« (mama 

učenke A.). Podobno o mladostnici pove tudi njen razredni učitelj: »Je marljiva, 

vztrajna in zelo pozitivna. Je zelo napredovala, ker ji tudi nona včasih pomaga« 

(razredni učitelj učenke A.). 
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4.7.3 Značilnosti stresa pri mladostnikih z disleksijo v domačem 
okolju 

STRESNE SITUACIJE V DOMAČEM OKOLJU 

Domače okolje je po pričevanjih intervjuvancev v primerjavi s šolskim za mladostnike 

z disleksijo izrazito manj stresno. Po mnenju mladostnikov v domačem okolju največ 

stresa doživljajo, ko jim starši določijo gospodinjska opravila, oni pa jih ne izvedejo 

skladno s pričakovanji/zahtevami staršev. Mladostnica takšno situacijo opiše: »Če 

sem sama doma, moram pospraviti hišo, pomiti posodo. Mama pa reče, da nisem 

dobro posesala /…/ Najtežje je bilo to, da sem se trudila, mama pa ni videla« (učenka 

A.). Med stresne situacije pa mladostniki uvrščajo še konflikte/prepire s sorojenci ali 

prikrivanje šolskih dogodkov (prejetje podpisa, neopravljene domače naloge ipd.). 

Večina mladostnikov z disleksijo stresne situacije v domačem okolju izključno veže 

na šolske obveznosti oziroma učenje in domače naloge. Pri tem se (za mladostnika) 

neprijetna situacija pojavi, ko ne naredi domače naloge, se ne uči dovolj, dobi slabo 

oceno in mu starši prepovedo druženje s prijatelji ali pa od njega zahtevajo, da še 

več časa nameni učenju (kaznovanje). Največji stres pa mladostnikom z disleksijo 

predstavlja povzdigovanje glasu (vpitje) mater ali izkazovanje nezaupanja mater v 

odnosu do njih.  

Podobno kot mladostniki z disleksijo tudi njihove matere opažajo stresne situacije v 

domačem okolju, ki so vezane na opravljanje domačih opravil ali šolskih obveznosti 

(branje) ali zbadanje sorojencev. V teh situacijah mladostniki, po oceni njihovih 

mater, doživljajo tako frustracije zaradi nezmožnosti npr. tekočega in hitrega branja 

zaradi menjave črk kot tudi občutek neuspeha. Pretirana obremenjenost 

mladostnikov s šolskim delom se po mnenju (ene) matere neposredno odraža tudi pri 

pomanjkanju prostega časa mladostnika, ko bi se moral oziroma bi se lahko 

razbremenil/sprostil.  

STRESNE SITUACIJE ZARADI TEŽAV Z BRANJEM IN/ALI PISANJEM 

Težave, povezane z disleksijo, mladostnikom v domačem okolju ne predstavljajo 

stresnih situacij, saj mladostniki (in matere) zaznavajo, da je teh težav manj (kot v 

šoli) in četudi se pojavijo, se mladostnik počuti v domačem okolju varno, zaradi česar 
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težavo premaga brez večjega čustvenega vznemirjenja. Najpogostejše težave, 

povezane z disleksijo, se v domačem okolju pojavijo pri: (1) branju plakatov ob 

cestiščih; (2) branju tablic na avtomobilih; (3) branju napisov na vratih (rini/vleci) in (4) 

gledanju filma s podnapisi. Mati enega od mladostnikov je opazila, da mladostnik s 

težavo sledi hitrosti menjave podnapisov in zato sprašuje družinske člane o vsebini.  

ČUSTVENO DOŽIVLJANJE STRESNIH SITUACIJ 

Najpogostejša čustvena odziva mladostnikov na stresne situacije v domačem okolju 

sta jeza in strah. Mladostniki poročajo tudi, da v stresnih situacijah ne pokažejo 

zaskrbljenosti, da nočejo narediti kot drugi od njih pričakujejo ali se vedejo socialno 

neprilagojeno, npr. so užaljeni ali neubogljivi. Mladostniki svoje doživljanje ob 

stresnih situacijah opišejo: »Mama je takrat vpila. Bil sem žalosten. Strah me je bilo, 

da me bo izpisala iz skavtov.« (učenec A.) ali »Takrat sem zelo jezen. Je ne ubogam. 

To je slabše zame in zanjo.« (učenec K.) ali »Tata mi je zagrozil, da ne bom hodil več 

na košarko« (učenec R.). Poleg izpostavljenih reakcij mladostnikov na stresne 

situacije matere še dodajajo, da jim mladostniki odgovarjajo in nasprotujejo. 

Opažanja matere izrazijo: »Letos se je začel grdo obnašati. Veliko odgovarja, sploh 

ko mu naročim, naj se gre učit /…/ Jezen je, kadar se mu kaj ukaže. Včasih vpije 

zraven ali joče.« (mama učenca K.) ali »Izogiba se, noče se učiti« (mama učenca R.). 

STRATEGIJE SPOPRIJEMANJA S STRESNIMI SITUACIJAMI MATER 

MLADOSTNIKOV 

Presenetljiva je izpoved (večine) mater, da jih šolske zahteve njihovih otrok zelo 

obremenjujejo in da se tudi same neustrezno odzovejo in spoprijemajo s stresnimi 

situacijami njihovih mladostnikov. Razloge za svoje neprimerno ravnanje vidijo 

predvsem v lastni nepotrpežljivosti pri (skupnem) reševanju mladostnikovih težav, ki 

se neposredno odraža v povzdigovanju glasu (kričanju) mater ali grožnjah. Matere 

lastne reakcije opišejo: »Včasih sem ji rekla, da je butasta in lena. Nisem delala 

prav.« (mama učenke A.) ali »Ne vem več, kaj naj naredim. Pomagam mu pri učenju, 

ampak ne gre. In ja, včasih tudi vpijem. Ne morem več, utrujena sem.« (mama 

učenca A.) ali »Če domača naloga ni napisana tako, kot mora biti, mu strgam kar 

papir ven. Včasih je tudi jok zaradi tega. Jezen je, ker mora še enkrat pisati. Kadar je 
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jezen, postanem jezna tudi jaz. Počasi dvigujem jakost, na koncu vpijem. Desetkrat 

je treba reči, dokler ne znorim.« (mama učenca K.) ali »Ko znorim, pomaga. Ko reče 

'ni pravično', se iz mene vsuje: »To, da hodim v službo vsak dan, da sedim tu ure in 

ure s tabo, to pa je pravično?« /…/ Dajem prispodobe, kar mu pomaga /…/ Iz 

zvezkov jaz izluščim bistvo in iz tega se lahko uči /…/ Moraš biti zraven /…/ Počutila 

sem se obupno. Vlekla sem sebe ven, njega ven, mu pomagala, iskala informacije. 

Psihično utrujajoče. Jaz pred njim tega ne skrivam in mu povem: »Sedaj se je 

ustavilo. Si si pridelal cveke, sedaj se boš moral učiti in popraviti (ocene op. avtorja), 

drugače boš šel na OŠ s posebnimi potrebami« (mama učenca R.).  

4.7.4 Značilnosti spoprijemanja s stresom pri mladostnikih z 
disleksijo v domačem okolju 

Mladostniki pri spoprijemanju s stresnimi situacijami v domačem okolju uporabljajo 

dokaj podobne strategije spoprijemanja kot v šolskem okolju. Vsi mladostniki povedo, 

da v stresnih situacijah v domačem okolju ne potrebujejo pomoči staršev ali 

sorojenca. Po drugi strani pa presenečajo njihovi odgovori na vprašanje, kako se 

spoprijemajo s stresnimi situacijami v domačem okolju, ko priznajo, da pri reševanju 

težav bodisi počakajo na pomoč matere ali ji zaupajo svoje stiske bodisi poiščejo 

pomoč vrstnika bodisi se fizično umaknejo v svojo sobo in se skušajo umiriti sami. Pri 

mladostnikih, ki se v šolskem okolju dokaj samostojno (z vztrajnostjo in tehnikami 

umiritve) soočajo s stresnimi situacijami, je zaznati tudi samostojnost pri reševanju 

težav v domačem okolju.  

Med opisi odzivov tako mladostnikov z disleksijo kot tudi njihovih mater na stresne 

(domače) situacije ni zaznati odstopanj. Opise odzivov mladostnikov na stresne 

situacije v domačem okolju so izpovedi njihovih mater le še dopolnile. Ujemanje 

opisov se najbolj transparentno pokaže pri mladostniku z disleksijo, ki prizna, da se s 

stresnimi situacijami sooča tako, da počaka na pomoč mame. Tudi mati mladostnika 

pove: »Vedno prosi za pomoč, sam se nikoli ne usede, da bi naredil domačo nalogo 

/…/ Ko vidi, da nekaj ne zna prebrati, se tolče po glavi« (mama učenca A.). 

Podobnost se prepozna tudi pri mladostnici, ki skuša stresne situacije premagovati 

na način, da se fizično umakne in ne izkazuje čustev, saj pove: »Takrat sem jezna. 
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Zaloputnem vrata in grem v sobo. Mama me kar pusti« (učenka A.). Njena mama 

ugotavlja podobno, ko pove, da je mladostnica »bolj zaprta in ne kaže čustev. Ne 

kaže potrebe po izkazovanju in prejemanju čustev« (mama učenke A.). Razlika med 

odgovori mladostnikov z disleksijo in njihovimi straši je bila zaznana v oceni 

primernosti oziroma ustreznosti reševanja stresnih situacij. Mladostniki ugotavljajo, 

da je njihov prevladujoči način reševanja težav ustrezen, s čimer se njihova ocena 

ustreznosti spoprijemanja s stresnimi situacijami razlikuje od ocene njihovih mater. 

Ob tem pa so tako mladostniki z disleksijo kot tudi njihove matere ugotovili, da 

mladostnikovi načini spoprijemanja s stresnimi situacijami niso ustrezni. Mladostniki 

so pri tem povedali, da »bi kaj drugega pomagalo« (učenec A.) ali da »loputanje z 

vrati ni rešitev. Po eni strani je, da se umirim /…/ Mogoče bi bilo bolje, da bi 

pospravila in naredila, kar mama pravi, potem pa delala druge stvari« (učenka A.).  

4.7.5 Pomoč in podpora mladostniku z disleksijo pri spoprijemanju s 
stresnimi situacijami 

Mladostniki pri premagovanju stresnih situacij v šoli posegajo po različnih oblikah 

pomoči in podpore.  

PRILAGODITVE MLADOSTNIKOV V OKVIRU INDIVIDUALIZIRANIH 

PROGRAMOV 

Mladostniki z disleksijo so bili v okviru individualiziranih programov v šolskem letu 

2014/2015 upravičeni do določenih oblik pomoči oziroma prilagoditev. Prilagoditve so 

se nanašale na (1) prostorsko prilagoditev, s katero je bilo določeno, da mladostnik 

sedi v prvi klopi s sošolcem, ki je pripravljen mladostniku z disleksijo pomagati. S (2) 

časovno prilagoditvijo se je skušalo opozoriti, da mladostniki z disleksijo potrebujejo 

več časa za razumevanje, branje, pisanje, računanje, preverjanje in ocenjevanje 

znanja. Takšni prilagoditvi sta imela dva obravnavana mladostnika v naši raziskavi. 

Prilagoditve glede (3) poučevanja (pogoste povratne informacije, pogosto preverjanje 

razumevanja, upoštevanje prevladujočega učnega stila) so bile oblika pomoči, ki so 

jo bili deležni trije obravnavani mladostniki z disleksijo. Vsem mladostnikom z 

disleksijo, ki so sodelovali v raziskavi magistrske naloge, so učitelji (4) snov 

količinsko prilagodili in povečali tisk in/ali razmik med vrsticami ter tudi fotokopirali 
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obsežnejše vsebinsko gradivo/naloge/delovne liste. Prav tako so vsi mladostniki z 

disleksijo imeli prilagoditve pri (5) preverjanju in ocenjevanju znanja. Prilagoditev je 

bila predvsem usmerjena v časovno in vsebinsko napovedano preverjanje in 

ocenjevanje znanja. Po potrebi se je preverjanje in ocenjevanje znanja izvajalo izven 

razreda z možnostjo prekinitve oziroma s podaljšanim časom. Dva mladostnika sta 

imela med prilagoditvami predvideno tudi uporabo (6) didaktičnih pripomočkov 

(pomožne kartice, plakati na steni, grafične sheme) ter (7) individualno in ustno 

podajanje navodil. Pomoč v obliki (8) usmerjanja vedenja je bila pri dveh mladostnikih 

z disleksijo usmerjena v pozitivne potrditve, medtem ko je bil eden mladostnik v 

sklopu usmerjenega vedenja deležen še pogostejših odmorov, jasno postavljenih 

pričakovanj/mej, možnosti izbire/alternative, gibanja in sedenja v bližini učitelja. Dva 

mladostnika sta bila v šolskem letu 2014/2015 deležna tudi pomoči pri (10) motivaciji 

in socializaciji, kjer gre za opogumljanje in spodbujanje močnih področij mladostnika.   

ISKANJE POMOČI 

V raziskavi smo ugotovili, da je v večini primerov mladostnikovo iskanje pomoči in 

podpore v šoli usmerjeno v učitelje. Gre za iskanje pomoči v smislu: »Če nisem 

razumel, sem dvignil roko in vprašal učitelja. Učitelj mi je vedno razložil.« (učenec K.) 

ali »Pri angleščini prosim učiteljico za pomoč, če besede ne znam prebrati« (učenka 

A.). Iz odgovorov je zaznati tudi vrstniško pomoč in podporo, saj si mladostniki 

medsebojno pomagajo pri reševanju nalog ali/in pri reševanju medvrstniških sporov.  

V domačem okolju pa se mladostniki za pomoč ali podporo (predvsem zaradi 

šolskega dela) zatekajo k materam, občasno tudi sorojencem ali starim staršem. 

Pomoč v domačem okolju je bila pri večini mladostnikov usmerjena v krepitev 

delovnih/učnih navad in premagovanje bralnih/učnih težav. K takšnemu sklepu nas 

usmerjajo pripovedi mater, ki povedo, da z mladostnikom še vedno berejo ali skupaj 

delajo domače naloge. Pomoč in podpora mater pri branju je izvedena tako, da sprva 

mati prebere nekaj strani v knjigi, nato z branjem nadaljuje mladostnik z disleksijo, ali 

pa se izmenjujeta na način, da vsak prebere eno stran v knjigi.  

Pri tem se matere zavedajo pomembnosti tako njihove pripravljenosti vzeti si čas za 

skupno premagovanje težav kot tudi doslednosti/vztrajnosti (spodbud/sugestij) za 

uspešno premagovanje mladostnikovih (učnih) težav. Matere se tudi zavedajo 
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pomembnosti krepitve otrokove samostojnosti pri reševanju težav. Zato v večini 

primerov matere mladostnikov z disleksijo nudijo podporo z dajanjem nasvetov 

oziroma s pogovorom in spodbudnimi usmeritvami. Primere takšnih spodbud je moč 

zaznati pri izpovedih mater: »Rečem ji, da prej stisnemo, prej bo konec. Moraš se 

potrditi /…/ samo ne bodi lena. Sama sem s pridnostjo in vestnostjo naredila veliko, 

pa sem komaj lezla v šoli.« (mama učenke A.) ali »Kadar vidim, da se je trudil, ga 

potolažim, da bo že v drugo bolje.« (mama učenca K.) ali »Pove, če je v šoli kakšna 

stvar, da se mu godi krivica. Takrat ga pomirim, da bova skupaj poskusila najti 

rešitev« (mama učenca R.). Mama mladostnice je ugotovila, da nespodbudne (včasih 

tudi žaljive) besede njene hčerke niso usmerjale k uspešnemu premagovanju 

stresnih situacij v šolskem/domačem okolju in zato sedaj pomoč svojemu otroku nudi 

preko humorja ali s tekmovanjem. Za primer tekmovanja mama mladostnice navede 

tekmovanje v opustitvi navade grizenja nohtov: »Kadar je bila zelo živčna, je grizla 

nohte /…/ Tudi sama grizem nohte, zato sva tekmovali, katera bo imela daljše nohte. 

In premagala me je« (mama učenke A.).  

POMOČ IN PODPORA V ŠOLI 

Vsi razredni učitelji ugotavljajo, da mladostniki z disleksijo, ki so bili zajeti v raziskavo 

magistrske naloge, potrebujejo pomoč in/ali podporo v šolskem okolju. Razredni 

učitelji izpostavijo, da so najpogostejše mladostnikove potrebe po pomoči/podpori pri: 

(1) branju (navodil, besedil) in sestavi odgovorov na vprašanja, (2) preverjanju in 

ocenjevanju ter (3) reševanju medvrstniških sporov. Medvrstniške spore razredni 

učitelji pomagajo mladostnikom z disleksijo rešiti na način, da jih soočijo z vrstnikom, 

s katerim so prišli v spor. Soočanje temelji na izmenjavi stališč mladostnikov in 

vključevanju njihovih staršev pri iskanju rešitev.  

Pomoč in podpora razrednega učitelja mladostniku z disleksijo pri branju je bolj 

subtilne narave. Gre predvsem za podporo v smislu, da je učitelj pri glasnem branju 

mladostnika potrpežljiv in da mladostnika ne izpostavlja pred razredom/vrstniki. 

Tovrstno podporo učitelj pojasni: »Ko se pri branju zmoti, ponovim pravilno besedo. 

Opažam, da ima pri znanem tekstu manjše težave, pri neznanem tekstu je pa rajši ne 

izpostavljam /…/ Glede domačega branja sem ji svetovala, naj bere krajša poglavja 

in da zapiše obnove po poglavjih« (razredni učitelj učenke A.) ali »Če pridem zraven 



 64  

 

njega, ga skušam spodbuditi. Skupaj prebereva, potem steče. Od besede do besede 

ga je treba potiskati. Zelo počasi in nič na silo, drugače se upre« (razredni učitelj 

učenca A.).  

Pomoč in podpora razrednega učitelja je mladostnikom z disleksijo potrebna tudi pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja. Pomoč, ki jo razredni učitelj mladostniku nudi, je v 

obliki podaljšanega časa ocenjevanja in/ali poudarka na ustnem ocenjevanju znanja, 

ki naj bi bil časovno in vsebinsko napovedan bodisi z možnostjo opravljanja pisnega 

preverjanja in ocenjevanja znanja v dveh ali več delih bodisi z možnostjo prekinitve.  

Poleg omenjenih oblik pomoči razredni učitelji skušajo mladostnikom z disleksijo 

nuditi podporo tudi s svetovanjem, kako se najbolj uspešno lotiti branja besedila, da 

ga bodo brali bolj tekoče in z večjim razumevanjem. Učitelji poskušajo mladostnikom 

zmanjšati stresnost preverjanja in ocenjevanja znanja z dajanjem nasvetov, da »naj 

reši, kar zna, in da naj označi, česar ne zna, in se na tisto nalogo vrne kasneje« 

(razredni učitelj učenca A.).  

Razredni učitelji ocenjujejo, da mladostnikom z disleksijo nudijo ustrezno pomoč, saj 

jim omogočajo tudi dodatno razlago snovi (skupno učenje) in učenje strategij učenja. 

Pri tem pa učitelj izpostavi, da je v »številčnih razredih nemogoče izvajati individualno 

delo z enim tako zahtevnim učencem, saj je v razredu še veliko njemu podobnih. 

Učitelji bi morali postaviti meje, dati mu vedeti, da mora določene stvari narediti sam, 

da mora vložiti trud« (razredni učitelj učenca R.).  

MEDOSEBNI ODNOSI MLADOSTNIKOV S SOŠOLCI 

Vsi vprašani, ki so bili vključeni v raziskavo magistrske naloge, ugotavljajo, da se 

mladostniki z disleksijo v razredu počutijo (zelo) dobro, saj se z večino sošolcev in 

tudi z učitelji dobro razumejo. Po mnenju vprašanih mladostnikov do medvrstniških 

sporov prihaja zgolj v primerih, ko jih sošolci zbadajo (da so »čudni«) ali si 

izmišljujejo neresnične zgodbe.  

Vsi mladostniki z disleksijo povedo, da imajo v razredu najboljšega prijatelja, in 

večina izmed njih prijatelju zaupa svoje probleme glede šole ali svoje čustvene 

stiske. Medvrstniško empatijo je zaznati z izpovedmi mladostnikov, ko le-ti povedo, 

da sošolci izkazujejo razumevanje za njihove težave z disleksijo. Pri tem povedo: 
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»Tolažijo me, ko dobim slabo oceno. Pohvalijo me, ko dobim dobro oceno. Podaljšan 

čas imam zaradi testov, zaradi tega me sošolci nikoli niso zafrkavali.« (učenka A.) ali 

»Nobeden se ne pritožuje, ker imam prilagojene teste.« (učenec A.) ali »Glede tega 

mi noben ne teži« (učenec K.).  

Razredni učitelji in matere dobre medvrstniške odnose zaznavajo podobno kot 

mladostniki sami in ugotavljajo, da imajo mladostniki z disleksijo (vsaj enega) 

dobrega prijatelja v razredu in da dokaj enostavno sklepajo poznanstva. Le pri enem 

primeru smo prepoznali odstopanje v učiteljevi in mladostnikovi zaznavi medosebnih 

odnosov. Mladostnik je medosebne odnose s sošolci ocenil kot dobre z 

občasnimi/redkimi spori, medtem ko je njegov razredni učitelj mnenja, da mladostnik 

»svoje pomanjkljivosti in travme lajša tako, da jih prenaša na druge /…/ Na koncu so 

vsi drugi krivi, samo on ne /…/ Njegova mama je omenila, da v razredu nima 

prijateljev. Tudi sošolci pravijo, da jih nima. Še za tistega, ki je on mislil, da je njegov 

prijatelj, v resnici ni bil« (razredni učitelj učenca R.).  

V tabeli 5 smo zbrali odgovore mladostnikov, njihovih mater in razrednih učiteljev o 

tem, kakšni so odnosi mladostnikov z disleksijo s sošolci. 

Tabela 5: Mladostniki z disleksijo in odnosi s sošolci – poročanje mladostnikov, 

njihovih mam in razrednih učiteljev 

 MLADOSTNIK MAMA RAZREDNI UČITELJ 

Počutje v razredu - dobro počutje - dobro počutje - dobro počutje 
- razredni klovn (1) 

Odnosi s sošolci - dobri 
medvrstniški 
odnosi 

- dobri 
medvrstniški 
odnosi 
- hitro sklepanje 
prijateljstev 

- dobri medvrstniški 
odnosi 
- hitro sklepanje 
prijateljstev 
- manipulacije s 
sošolci 

Nesporazumi s 
sošolci 

- običajni 
nesporazumi 
- zbadanje 
- laganje 

- jih ni ali pa so 
občasni 

- običajni 
nesporazumi med 
igro 
- verbalno nasilje 
- spodbujanje 
konfliktov (1) 

Najboljši prijatelji 
v razredu 

- en ali več - en ali več (3) 
- nič (1) 

- en prijatelj istega 
spola (2) 
- brez najboljših 
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prijateljev (2)  
- osamljenost 

Razumevanje 
težav z 
branjem/pisanjem 

- razumevanje 
- sprejemanje 
prilagoditev 

/ - sprejemanje 
- veliko število 
učencev z DSP 

 

MEDOSEBNI ODNOSI MLADOSTNIKOV Z UČITELJI 

Večina intervjuvancev ocenjuje, da se mladostniki z disleksijo dobro razumejo z 

učitelji in ti vprašani tudi menijo, da učitelji razumejo mladostnikove težave. Razredni 

učitelji povedo, da je večina mladostnikov do njih korektnih in da z njimi ne prihajajo v 

spore.  

Izjema je le en mladostnik, ki po mnenju vprašanega razrednega učitelja 

(prepogosto) odgovarja in ga učitelj zaznava kot »borca za človekove pravice, na 

dolžnosti se pa požvižga« (razredni učitelj učenca R.). Izpostavljen mladostnik pove, 

da se ne razume s tistimi učitelji, ki si ne vzamejo dovolj časa za razlago učne snovi 

tistim učencem, ki učne snovi ne razumejo. Mladostnikova mama k temu še doda, da 

njen otrok nima ustreznih medosebnih odnosov z učitelji, ki v razredu nimajo 

vzpostavljenega redu/pravil in ki ga ne znajo (ali ne želijo) primerno motivirati za delo. 

Mama mladostnika je tudi mnenja, da nekateri učitelji ne razumejo potreb njenega 

otroka in pomanjkanje učiteljevega razumevanja prepozna na konkretnih primerih: 

»Klepeta, ker nima koncentracije. Kakšni učitelji imajo s tem probleme. Nemiren ni 

zato, ker bi želel nagajati učitelju, ampak ker takrat ne zmore. Mu niti ne omogočajo 

prekinitev /…/ na zelo preprost način, da vstane in pobriše tablo« (mama učenca R.). 

 Ostale matere, ki so sodelovale v raziskavi, pa menijo, da učitelji razumejo težave z 

disleksijo njihovih mladostnikov, saj jim omogočajo dodatne priložnosti za popravek 

(ocene/branja/naloge), četudi ne bi bilo potrebno. Prav tako matere ocenjujejo, da 

imajo učitelji korekten odnos do učencev in da so do vseh pravični. Pravičnost 

matere interpretirajo tudi z vidika prilagoditev, saj mladostnikom z disleksijo učitelji 

omogočajo prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja ter »da je to vse, kar od 

učiteljev pričakujejo« (mama učenca K.). Izjema so le določeni učitelji, ki preverjanja 
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in ocenjevanja znanja ne prilagodijo potrebam mladostnika z disleksijo oziroma na 

njihove potrebe »kar pozabijo«.  

Čeprav večina mladostnikov meni, da jih učitelji razumejo glede njihovih težav z 

disleksijo, si večina želi še več razumevanja. Predvsem si (še) več razumevanja 

želijo pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja in pri (ponovni) razlagi učne snovi.  

Ena od mater, ki je sodelovala v raziskavi, meni, da učitelje »motijo otroci z 

odločbami, saj se jim zdi, da je to potuha in da s tem podpirajo lenobo. To učitelji tudi 

dejansko povedo« (mama učenca R.). Mati zato ocenjuje, da se je potrebno za 

učiteljevo upoštevanje potreb mladostnika boriti z vsakim učiteljem za vsak predmet 

posebej. Razredni učitelji navajajo, da je razumevanje drugih učiteljev vezano na 

določila v IP-ju, saj »je zakonsko vse urejeno« (razredni učitelj učenca K.). Nekoliko 

pa na področju učiteljevega razumevanja mladostniških stisk 

prepoznavamo/ugotavljamo pomanjkanje pristne učiteljeve empatije. K takšni 

ugotovitvi nas vodijo tudi odgovori razrednih učiteljev na vprašanje, ali se mladostnik 

kdaj zateče k njim po pomoč oziroma se z njimi pogovori o svojih težavah, saj so 

razredni učitelji povedali, da »učenec se sam od sebe ne obrne po pomoč na 

nobenega učitelja. Ne išče pomoči, ne vpraša. Občutek imam, da učenec želi, da bi 

ga učitelji pustili na miru.« (razredni učitelj učenca K.) ali »Ne, nikoli.« (razredni učitelj 

učenca R.) ali »Enkrat je prišla k meni po pomoč, ker nečesa glede naloge ni 

razumela. Rabila je konkretno pomoč« (razredni učitelj učenke A.). Še bolj pa naše 

domneve podkrepijo (samo)ocene razrednih učiteljev glede stopnje razumevanja 

težav mladostnikov (zaradi disleksije) tako z njihove strani kot tudi s strani njihovih 

kolegov. Sami sebe ocenjujejo, da izkazujejo zadostno mero razumevanja, medtem 

ko menijo, da nekateri njihovi kolegi mladostniških težav (z disleksijo) ne razumejo in 

težave povezujejo z nižjimi sposobnostmi. Težave učiteljev v pristnem razumevanju 

stisk mladostnikov eden izmed vprašanih razrednih učiteljev pojasni: »Generalno 

učitelji ne razumejo, da eden učenec ne razume. Moraš čutiti, da je problem, ne da 

se pretvarjaš, da ga razumeš« (razredni učitelj učenca K.).  

Tabela 6 prikazuje odgovore mladostnikov, njihovih mater in razrednih učiteljev na 

vprašanje, kakšni so odnosi mladostnikov z disleksijo z učitelji. 
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Tabela 6: Mladostniki z disleksijo in odnosi z učitelji – poročanje mladostnikov, 

njihovih mam in razrednih učiteljev 

 MLADOSTNIK 
 

MAMA RAZREDNI UČITELJ 

Odnosi z 
učitelji 

- dobri odnosi z 
vsemi učitelji (3) 
- slabi odnosi z 
učitelji, ki 
zahtevajo (1) 
 

- dobri odnosi z vsemi 
učitelji (3) 
- slabi odnosi z učitelji, ki 
nimajo avtoritete (1) 
 

- korektni odnosi 
(prijaznost) 
- ni konfliktov 
- ugovarjanje učiteljem 
(1) 

Razumevanje 
težav z 
branjem/ 
Pisanjem 

- razumevanje 
težav (2): 
svetovanje, 
pomoč, prilagojeni 
testi 
- nerazumevanje 
težav (2): 
neprilagojeni testi, 
obtožbe glede 
vlaganja truda 
 

- razumevanje težav, če 
je odnos dober 
- nekateri povezujejo 
težave s koncentracijo z 
namernim nagajanjem 
- razumevanje povezano 
z omogočanjem 
prilagoditev 
 

- razredniki razumejo 
in ne (ni opaznih 
znakov disleksije) 
- ostali učitelji 
razumejo in ne 
(povezovanje z nižjimi 
sposobnostmi) 

Želje glede 
razumevanja 
učiteljev 

- več prilagoditev 
- več razumevanja 

- več razumevanja 
- več prilagoditev 
(ocenjevanje) 
- več prilagodljivosti 
(inovativnosti) 

/ 

Mnenje glede 
ustreznosti 
pomoči 
drugih 
učiteljev 

/ / - pomoč je ustrezna 
(dodatne razlage, 
učenje, vaje, 
ocenjevanja, 
prilagoditve pri pouku) 

Iskanje 
pomoči pri 
razrednem 
učitelju 

/ / - redko 
- neaktivni v iskanju 
pomoči 
- iskanje pomoči glede 
učne snovi 

 

SODELOVANJE S SPECIALNIM PEDAGOGOM 

Sodeč po pričevanjih mladostnikov z disleksijo mladostniki svojih (čustvenih) stisk ne 

zaupajo (niti) specialnemu pedagogu na šoli. Pogovor med mladostnikom in 

specialnim pedagogom je po oceni mladostnikov vezan izključno na šolsko delo. 

Razlog naj bi bil v mladostnikovi nepripravljenosti, da bi svoje težave zaupal 
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specialnemu pedagogu. Tudi vprašani razredni učitelji ocenjujejo, da je delo 

specialnega pedagoga osredotočeno predvsem na učenje ali predelovanje 

(nerazumljive) učne snovi. Razlog omejenega delovanja specialnega pedagoga 

lahko prepoznamo skozi primer dveh mladostnikov, ko učitelji specialnim pedagogom 

nakažejo (ali celo konkretno povedo), kakšne naloge naj delajo z učencem, oziroma 

jim zaupajo konkretna vprašanja za ustno preverjanje in/ali ocenjevanje znanja. Le 

pri enem mladostniku mama zaznava, da mladostnik sprejema specialnega 

pedagoga tudi zaradi njegovega nudenja opore, in dodaja, da specialni pedagog na 

mladostnikovo obnašanje/učno uspešnost vpliva zelo pozitivno.  

Tabela 7 predstavlja odgovore mladostnikov, njihovih mater in razrednih učiteljev o 

tem, kakšno je delo specialne pedagoginje: kakšno pomoč nudi mladostnikom z 

disleksijo, njihovim mamam in učiteljem. 

Tabela 7: Delo specialnega pedagoga v okviru dodatne strokovne pomoči – 

poročanje mladostnikov, njihovih mam in razrednih učiteljev 

 MLADOSTNIK MAMA RAZREDNI UČITELJ 

Sodelovanje 
z … 

/ - glede tega, kaj naj 
se v okviru DSP z 
otrokom učita 

- svetovanje 
- vedno pripravljena 
pomagati 
- izmenjava stališč glede 
učencev 
- sugestije glede 
ocenjevanja 
(nakazovanje vprašanj), 
izvajanja vaj 

Nudenje 
pomoči 
mladostniku 

- dodatne razlage 
učne snovi 
- učenje pred 
testom 
- počutje (pred 
testom) 
- vaje 
- ni drugih 
pogovorov 

- dodatne razlage 
učne snovi 
- reševanje 
nalog/domačih nalog 
- pisanje testov 
- strategije učenja 
- organizacijske 
strategije 
- prepoznavanje 
čustev 
- čustvena podpora 
(1) 

- dodatna razlaga učne 
snovi 
- vaje 
- strategije učenja 
- čustvena podpora (1) 
- sprostitvene tehnike 
- organizacijske strategije  

Nudenje 
pomoči 
mami/učitelju 

/ - brez nasvetov, kako 
doma delati (3) 

- brez nasvetov, kako v 
razredu delati z učencem 
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Vključevanje 
v reševanje 
konfliktov 

/ - ni vključevanja v 
reševanje sporov z 
družinskimi člani ali s 
sošolci 
- vključevanje v 
reševanje sporov z 
učitelji 

- ni vključevanja v 
reševanje sporov z 
drugimi učenci ali učitelji 

4.7.6 Rezultati raziskave, predstavljeni v oviru raziskovalnih 
vprašanj 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskav kot odgovori na raziskovalna 

vprašanja. Z rdečo barvo smo obarvali odgovore, ki so bili enaki pri vseh treh 

skupinah intervjuvancev (pri mladostnikih z disleksijo, njihovih mamah in razrednih 

učiteljih). Z modro barvo smo obarvali odgovore, ki so se pojavljali tako pri materah 

kot tudi pri razrednih učiteljih, z zeleno barvo odgovore, ki so se pojavljali tako pri 

mladostnikih kot pri njihovih materah, z vijolično pa tiste odgovore, ki so se pojavili 

tako pri mladostnikih kot tudi pri njihovih razrednih učiteljih. 

V tabeli 8 so prikazane oblike pomoči, ki so opredeljene v individualiziranih programih 

mladostnikov z disleksijo.  

Tabela 8: Oblike pomoči, ki so predvidene v okviru individualiziranih programov za 

mladostnike z disleksijo (odogovor na raziskovalno vprašanje 1) 

UČNA IN 
STROKOVNA 

POMOČ 

PRILAGODITVE UČNEGA 
OKOLJA 

POMOČ PRI 
PREMAGOVANJU 

PRIMANJKLJAJEV, OVIR 
OZ. MOTENJ 

Predmetna 

področja: 

- tuji jezik 

angleščina (3) 

- slovenščina (2) 

- matematika (2) 

- FIZIČNO OKOLJE (sedežni 

red) 

- GRADIVA (didaktični 

pripomočki, količina snovi, 

vrsta gradiv) 

- POUČEVANJE (pogoste 

povratne informacije, 

preverjanje in ocenjevanje 

znanja, podajanje navodil, 

usmerjanje vedenja, 

motivacija in socializacija) 

- strategije učenja 

- organizacija in načrtovanje 

učenja 
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Kot je razvidno iz tabele 8, je večji poudarek na učni in strokovni pomoči na 

posameznih predmetnih področjih in prilagoditvah učnega okolja kot pa na področju 

premagovanja primanjkljajev, ovir oz. motenj. 

Tabela 9 prikazuje značilnosti stresa pri mladostnikih z disleksijo v šolskem okolju, in 

sicer z vidika mladostnikov samih, njihovih mater in razrednih učiteljev. Prikazane so 

značilnosti stresnih situacij v šolskem okolju, čustveno doživljanje stresnih situacij, 

stresne situacije zaradi branja in/ali pisanja ter doživljanje teh situacij ter načini 

premagovanja tovrstnih težav.  

Tabela 9: Značilnosti stresa pri mladostniku z disleksijo v šolskem kontekstu, kot jih 

zaznava mladostnik sam, njegova mama in razredni učitelj (odgovor na raziskovalno 

vprašanje 2) 

 MLADOSTNIKI Z 
DISLEKSIJO 

MAME 
MLADOSTNIKOV Z 

DISLEKSIJO 

RAZREDNI 
UČITELJI 

Stresne 
situacije v 
šolskem okolju 

- (ustno) 
ocenjevanje 
- slabe ocene 
- razredni nastopi 
- vrstniška zbadanja 
in nesoglasja 
- neenaka 
obravnava pri 
ocenjevanju 

- (ustno) ocenjevanje 
- slabe ocene 
- (pre)obremenjenost, 
uresničevanje šolskih 
zahtev 
- vrstniška zbadanja, 
obtoževanja 
- neenaka obravnava 
pri ocenjevanju 
- menjava šole (1) – 
novi sošolci 
- prilagajanje učiteljem 

- (ustno) 
ocenjevanje 
- prepisi s table 
- branje (glasno, 
domače) 
- spisi 
- razočaranje 
staršev 
- težave pri 
doseganju/ 
uresničevanju 
šolskih zahtev 
 

Ocena 
pogostosti 
stresnih 
situacij 

pogosto Pogosto pogosto 

Čustveno 
doživljanje 
stresnih 
situacij 
 

- nezaupanje v 
lastne zmožnosti 
(pričakovanje 
lastnega neuspeha) 
- strah (pred 
neuspehom) 
- jeza 

- nezaupanje v lastne 
zmožnosti 
(pričakovanje lastnega 
neuspeha) 
- strah (pred 
neuspehom) 
- jeza 

- nezaupanje v 
lastne zmožnosti 
(pričakovanje 
lastnega 
neuspeha) 
- strah (pred 
neuspehom) 
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  - žalost 
 

- žalost - jeza 
- žalost 
- sram 

Doživljanje 
stresa zaradi 
težav z 
branjem in/ali 
pisanjem 

- ne povzročajo 
pretiranega stresa 

- težave povzročajo 
več stresa 

- težave 
povzročajo več 
stresa 

Stresne 
situacije zaradi 
težav z 
branjem in/ali 
pisanjem 

- glasno branje 
- narek 
- učenje tujih 
(angleških) besed 
- reševanje nalog 
- posmehovanje s 
strani vrstnikov 

- bralna značka 
- domače branje 
- prepis s table 
- fina motorika (lepopis) 

- bralna značka 
- domače branje 
- prepis s table 
- spisi 
- bralno 
razumevanje 

Premagovanje 
težav 

- počasnejše branje 
- sledenje s prstom 

- odpor do branja 
(izogibanje, 
odklanjanje) 
- vlaganje truda, učenje 
(izjema) 

- odpor do branja 
(izogibanje, 
odklanjanje) 
- iskanje pomoči 

 

Iz tabele 9 je razvidno, da so si vsi intervjuvanci enotni v določanju ocenjevanja 

znanja kot stresne situacije, v oceni pogostosti ter čustvenem doživljanju stresnih 

situcij. Do razhajanj med intervjuvanci pa prihaja pri oceni stresnih situacij zaradi 

težav z branjem in/ali pisanjem ter doživljanju stresa. Matere in razredni učitelji 

namreč ocenjujejo, da jih tovrstne situacije spravljajo v večjo stisko in jim povzorčajo 

stres, medtem ko mladostniki menijo, da jim takšne situacije ne povzročajo stresa. 

V tabeli 10 so prikazane značilnosti spoprijemanja s stresom pri mladostnikih z 

disleksijo v šolskem kontekstu, kot jih zaznavajo mladostniki sami, njihove matere in 

razredni učitelji. Tabela prikazuje strategije spoprijemanja s stresnimi situacijami ter 

oceno ustreznosti uporabljenih strategij. 

Tabela 10: Značilnosti spoprijemanja s stresom pri mladostnikih z disleksijo v 

šolskem kontekstu, kot jih zaznavajo mladostnik sam, njegova mama in razredni 

učitelj (odgovor na raziskovalno vprašanje 3) 

 MLADOSTNIKI Z 
DISLEKSIJO 

MAME 
MLADOSTNIKOV Z 

DISLEKSIJO 

RAZREDNI UČITELJI 

Strategije 
spoprijema

MANJ 
UČINKOVITE: 

MANJ UČINKOVITE: 
- upor 

MANJ UČINKOVITE: 
- pasivnost 
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nja s 
stresnimi 
situacijami 

- iskanje pomoči 
pri starših in/ali 
učiteljih, 
nesamostojnost 
- pasivnost 
UČINKOVITE: 
- tehnike umirjanja 
- pozitivne misli, 
samospodbude 
- iskanje pomoči 
učitelja (dodatna 
razlaga) 

- iskanje izgovorov, 
opravičil 
- umik 
- obupavanje 
- nepripravljenost do 
pogovora o težavah 
- pasivnost, čakanje 
UČINKOVITE: 
- vlaganje truda 
(izjema) 
- iskanje pomoči mame 
 

- nesamostojnost, 
prelaganje reševanja 
težav na druge 
- pritoževanje, 
»jezikanje« 
- preusmerjanje 
pozornosti 
- nereševanje nalog 
- umik, molk 
- pretirana samozavest 
UČINKOVITE: 
- vlaganje truda (izjema) 

Ocena 
strategij 
reševanja 
težav 

- ustreznost 
strategij 

- neustreznost 
strategij: 
- samostojnost 
- nereševanje težav 

- neustreznost strategij: 
- nesamostojnost 
- nereševanje težav 

 

Kot je razvidno iz tabele 10, mladostniki z disleksijo, njihove matere in razredni učitelji 

različno zaznavajo učinkovite in manj učinkovite strategije spoprijemanja 

mladostnikov s stresnimi situacijami v šolskem okolju ter njihovo oceno ustreznosti. 

Matere in razredni učitelji zaznavajo pasivnost, upor in umik ter ocenjujejo, da 

strategije mladostnikov niso ustrezne. Med učinkovitejšimi strategijami matere in 

razredni učitelji zaznavajo velike količine vloženega truda le pri enem mladostniku. 

Mladostniki z disleksijo pa poročajo o večji uporabi učinkovitih strategij učenja in so 

mnenja, da so te strategije ustrezne. 

Iz tabele 11 je razvidno, katere so tiste situacije v domačem okolju, ki jih mladostniki 

z disleksijo in njihove matere zaznavajo kot za mladostnike stresne, kako pogoste so 

te situacije, kakšno je mladostnikovo čustveno doživljanje, katere so stresne situacije, 

ki so vezane na branje in/ali pisanje, in kako se mladostniki z njimi spoprijemajo.  

Tabela 11: Značilnosti stresa pri mladostnikih z disleksijo v domačem okolju, kot jih 

zaznavata mladostnik sam in njegova mama (odgovor na raziskovalno vprašanje 4) 

 MLADOSTNIKI Z 
DISLEKSIJO 

MAME MLADOSTNIKOV Z 
DISLEKSIJO 

STRESNE 
SITUACIJE V 
DOMAČEM 
OKOLJU 

- gospodinjska opravila 
- pričakovanja staršev 
- prepiri s sorojenci 
- prikrivanje šolskih 
»obvestil« 

- gospodinjska opravila 
- šolske obveznosti (branje, 
domače naloge, učenje) 
- prepiri s sorojenci 
- pomanjkanje prostega časa 



 74  

 

- šolske obveznosti (učenje, 
domače naloge, branje) 
- kaznovanje 
- vpitje mater 
- nezaupanje s strani mame 

- prikrivanje šolskih »obvestil« 
 

Ocena 
pogostosti 
stresnih situacij 

- manj stresnih situacij - manj stresnih situacij 

Čustveno 
doživljanje 
stresnih situacij 

- jeza 
- strah 
- žalost 

- jeza 
- žalost 
- ni čustvenih reakcij 

STRESNE 
SITUACIJE 
ZARADI TEŽAV 
Z BRANJEM 
IN/ALI 
PISANJEM 

- ni stresnih situacij - manj stresnih situacij 
- branje plakatov 
- branje tablic 
- branje napisov na vratih 
- gledanje filma s podnapisi 
- prepisovanje manjkajoče snovi 
- domače branje,  bralna značka 

Strategije 
spoprijemanja s 
težavami 

/ - humor 
- spraševanje družinskih članov 
- izogibanje 

 

Iz predhodne tabele je razvidno, da mladostniki in njihove matere podobno zaznavajo 

situacije, kot so gospodinjska opravila, prepiri s sorojenci, šolske obveznosti in kazni, 

kot za mladostnike stresne, v teh situacijah pa naj bi mladostniki najpogosteje 

doživljali jezo in žalost. 

Kot lahko vidimo, so v tabeli 12 predstavljene strategije spoprijemanja mladostnikov z 

disleksijo s stresom ter ocena primernosti uporabljenih strategij z vidika mladostnikov 

in njegovih mater.  

Tabela 12: Značilnosti spoprijemanja s stresom pri mladostnikih z disleksijo v 

domačem okolju, kot jih zaznavata mladostnik sam in njegova mama (odgovor na 

raziskovalno vprašanje 5) 

 MLADOSTNIKI Z 
DISLEKSIJO 

MAME MLADOSTNIKOV Z 
DISLEKSIJO 

STRATEGIJE 
SPOPRIJEMANJA 
S STRESOM 

- ne išče (potrebuje) pomoči 
staršev, sorojencev 
- čakanje na pomoč mame 
- iskanje pomoči vrstnika 
- fizični umik (v sobo) 
- upiranje (odgovarjanje, 

 - čakanje na pomoč mame 
- iskanje pomoči mame 
- pasivnost 
- fizični umik 
- upiranje (odgovarjanje, 
nasprotovanje) 
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nasprotovanje) - prikrivanje 

Ocena 
primernosti 
strategij 

- ustrezne 
- zavedanje, da bi »kaj 
drugega pomagalo« 

- neustrezne 
 

Mladostniki in njihove matere poročajo tako o uporabi manj učinkovitih kot bolj 

učinkovitih strategij spoprijemanja, o ustreznosti strategij pa si intervjuvanci niso 

enotni (tabela 12). 

V tabeli 13 je prikazano, zaradi česa mladostniki z disleksijo iščejo pomoč pri svojih 

mamah, razrednih učiteljih in specialnih pedagogih ter kakšno pomoč in podporo mu 

le-ti nudijo. 

Tabela 13: Pomoč in podpora mladostnikom z disleksijo pri spoprijemanju s stresnimi 

situacijami (odgovor na raziskovalno vprašanje 6) 

  MAMA RAZREDNI 
UČITELJ 

SPECIALNI 
PEDAGOG 

Iskanje 
pomoči 
mladostnika 

- glede šolskega dela - glede preverjanja 
in ocenjevanja 
znanja 
- dodatne razlage 

- glede šolskega 
dela 

Oblike 
pomoči, ki 
jih 
pomembni 
drugi 
mladostniku 
nudijo 

- pogovor/zastavljanje 
vprašanj 
- humor 
- tekmovanje/igra 
- svetovanje 
- učenje samostojnosti 
- spodbudne besede 
- dodatne razlage učne 
snovi 
- krepitev delovnih navad 
- čustvena podpora 
- skupno učenje, branje 
- dajanje časa 

- spodbude 
- krepitev 
samostojnosti 
- tehnike reševanja 
nalog 
- krepitev 
odgovornosti 

- dodatne 
razlage učne 
snovi, vaje 
- čustvena 
podpora 
- strategije 
učenja 
- organizacijske 
strategije 
 

 

Iz tabele 13 je razvidno, da mladostniki iščejo pomoč predvsem zaradi šolskih 

obveznosti, pomembni drugi pa jim ob tem nudijo tudi čustveno podporo. 



 76  

 

 4.8 RAZPRAVA 

V magistrskem delu smo v polstrukturiranih intervjujih z mladostniki z disleksijo, 

njihovimi materami ter razrednimi učitelji raziskovali situacije, ki v mladostnikih 

najpogosteje sprožajo stres tako v šolskem kot domačem okolju, kako se z njim 

spoprijemajo, kakšno je njihovo doživljanje v stresnih situacijah, kdo jim nudi pomoč 

in kakšno pomoč jim nudi. Pri interpretaciji smo si pomagali tudi s proučevanjem 

individualiziranih programov mladostnikov z disleksijo. 

V nadaljevanju podatke, pridobljene v raziskavi, primerjamo z raziskavami, ki so jih 

naredili predvsem tuji raziskovalci. Utemeljena teorija stremi k predstavitvi sintez 

poročil tako mladostnikov z disleksijo kot tudi njihovih staršev in učiteljev, ki so 

opisovali značilnosti stresnih situacij in strategij spoprijemanja s stresnimi situacijami 

pri mladostnikih z disleksijo, ter skozi njihovo zaznavo podaja odgovore na šest 

raziskovalnih vprašanj. 

Na koncu podajamo predloge za področja,  katerim bi bilo v prihodnje potrebno 

nameniti več pozornosti oz. za katera menimo, da bi mladostniki z disleksijo 

potrebovali pomoč, ko se spoprijemajo s stresnimi situacijami. 

4.8.1 Oblike pomoči, ki jih prejemajo mladostniki z disleksijo  

UČNA IN STROKOVNA POMOČ 

Iz dokumentacije (individualiziranega programa) je razvidno, da učenci prejemajo 

pomoč in podporo pri naslednjih šolskih predmetih: slovenščina (učenka A., učenec 

A.), tuji jezik angleščina (učenka A., učenec A., učenec K.), matematika (učenec A., 

učenec K.). Učencem, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, pa zakonsko pripada tudi pomoč pri premagovanju 

primanjkljajev, ovir oz. motenj (branje in/ali pisanje, strategije učenja, socialno-

emocionalno področje, organizacijske veščine, samostojnost, pozornost in 

koncentracija, motivacija) (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s 

posebnimi potrebami, 2013). Mladostniki, vključeni v našo raziskavo, imajo poleg 

pomoči učitelja tudi pomoč specialnega pedagoga. 
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Iz pripovedovanj mladostnikov je mogoče razbrati, da svojih čustvenih stisk ne 

zaupajo specialnemu pedagogu, ki nudi pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir 

oz. motenj. Delo specialnega pedagoga naj bi bilo usmerjeno v učne strategije, tudi v 

premagovanje težav pri branju/pisanju, čeprav naj bi specialni pedagogi bili usmerjeni 

na primanjkljaje na številnih področjih, med drugim tudi na socialno-emocionalnem 

področju (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi 

potrebami, 2013). Po mnenju razrednih učiteljev naj bi bilo delo osredotočeno zgolj 

na učenje in predelovanje tekočih učnih vsebin, kar je bolj domena učiteljev, ki nudijo 

učno pomoč. Učitelji naj bi specialnim pedagoginjam celo nakazovali, kakšne naloge 

naj delajo z učencem oz. jim zaupajo konkretna vprašanja za ustno preverjanje in/ali 

ocenjevanje znanja. Tudi pri materah smo prišli do podobnih izsledkov. Le pri enem 

mladostniku mati zaznava, da mladostnik sprejema specialnega pedagoga tudi 

zaradi njegovega doživljanja opore specialnega pedagoga, in dodaja, da le-ta na 

mladostnikovo obnašanje/učno uspešnost vpliva zelo pozitivno.  

V Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami 

(2013, 6. člen) piše, da naj bi bila vsaj 1 ura DSP na teden namenjena svetovalnim 

storitvam, ki so usmerjene v zagotavljanje podpornega okolja, torej družinam, 

strokovnim delavcem ter sošolcem učenca. Iz pripovedovanj mater in razrednih 

učiteljev ni moč razbrati, da bi specialna pedagoginja nudila tovrstno pomoč v okviru 

DSP. 

PRILAGODITVE V OKVIRU INDIVIDUALIZIRANIH PROGRAMOV 

Mladostniki pri premagovanju stresnih situacij so v šoli upravičeni do različnih oblik 

pomoči in podpore. Učencem s SUT v okviru petstopenjskega modela pomoči kot 

oblika pomoči pripadajo tudi prilagoditve v okviru pouka. Da učenci z disleksijo lahko 

premagajo oz. kompenzirajo svoje težave, jim morajo učitelji in strokovni delavci v 

procesu učenja in poučevanja zagotoviti prilagoditve okolja, gradiv in procesa 

poučevanja (Magajna idr., 2008). 

Mladostniki z disleksijo so bili v šolskem letu 2014/2015 upravičeni do različnih oblik 

pomoči oziroma prilagoditev. Te prilagoditve so bile zapisane v individualiziranih 

programih in so se nanašale na prilagoditve (1) prostora, (2) časa, (3) poučevanja 

(pogoste povratne informacije, pogosto preverjanje razumevanja, upoštevanje 
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prevladujočega učnega stila), (4) količine snovi in vrste gradiv (povečanje tiska 

in/ali razmik med vrsticami ter tudi fotokopiranje obsežnejšega vsebinskega 

gradiva/nalog/delovnih listov), (5) pri preverjanju in ocenjevanju znanja, (6) 

didaktičnih pripomočkov, (7) pri podajanju navodil, (8) pri usmerjanju vedenja 

(10) za spodbujanje motivacije in socializacije6. Vse omenjene prilagoditve so tudi 

elementi »dobre poučevalne prakse« (Magajna idr., 2008), hkrati pa tudi prilagoditve, 

ki učencem omogočajo bolj učinkovito učenje izkazovanje znanja.  

Ugotavljamo, da so bile mladostnikom z disleksijo v okviru individualiziranih 

programov zapisane prilagoditve, ki naj bi jih učitelji tekom učnega procesa v okviru 

dobre poučevalne prakse (Magajna idr., 2008) že nudili mladostnikom z disleksijo 

(glej tabelo 8).  

4.8.2 Značilnosti stresa pri mladostniku z disleksijo v šolskem 
kontekstu, kot jih zaznava mladostnik sam, njihova mama in 
razredni učitelj  

ZNAČILNOSTI STRESNIH SITUACIJ 

Za obdobje mladostništva je značilno, da posamezniki med drugim pogosteje 

izkušajo stresne situacije, ki so vezane na odnose z vrstniki (Geisthardt in Munsch, 

1996, v Phillip, 2009) in na vprašanje izobrazbe (Frydenberg in Lewis, 1999, v 

Seiffge-Krenke idr., 2009; Matheney, Aycock in McCarthy, 1993, v Seiffge-Krenke 

idr., 2009). P. Phelan, H. C. Yu in A. L. Davidson (1994, v Frydenberg, 1997) so 

ugotovile, da učenci doživljajo največ stresa v situacijah, vezanih na šolo: stres 

zaradi ocen, skrb glede domačih nalog, težave z določenimi učitelji, težave z 

razumevanjem snovi, izolacija v razredu in skrbi glede prihodnosti. E. Frydenberg 

(1997) poudarja, da naj bi mlade poleg zunanjega izgleda, zaposlitve, medosebnih 

odnosov ter zdravja najbolj skrbele prav šolske ocene. Tudi mladostniki z disleksijo 

so mladostniki in so v tem obdobju zaskrbljeni zaradi podobnih stvari, zaradi narave 

njihovih težav pa predvidevamo, da je zanje skrb glede šolskih ocen še toliko večja. 

                                            
6
 Vsebine so navedene neposredno iz individualiziranih programov, v katerih ni dodatne razlage oziroma 

podrobnejših opredelitev. 
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Tudi v naši raziskavi smo prišli do spoznanj, da so pri mladostnikih z disleksijo 

stresne situacije precej pogosto prisotne prav v šolskem okolju. Matere mladostnikov 

z disleksijo in razredni učitelji menijo, da sta (pre)obremenjenost in s tem 

težavnost izpolnjevanja zahtev, vezanih na šolsko delo (domače naloge, učenje 

večje količine snovi ipd.), za učence zelo stresni, predvsem (ustno) ocenjevanje, 

sledijo razredni nastopi (recitali ali predstavitve plakatov) in vrstniška zbadanja ali 

nesoglasja, ena od mater pa navede tudi vrstniško obtoževanje. H. Jeriček (2007) 

pravi, da so prav preverjanja znanja, nastopi, zasmehovanje vrstnikov nekateri od 

dejavnikov stresa za mladostnike v osnovni šoli. Alexander-Passe (2007) pa je 

ugotovil, da je za osnovnošolce z disleksijo stresno predvsem, ko jih sošolci 

zaznavajo kot manj kompetentne in da so prav fantje tisti, ki pogosteje doživljajo 

stres v situacijah, ki so vezane na šolske ocene, pisanje testov in splošni šolski 

uspeh. 

Razredni učitelji so kot stresne situacije za mladostnike z disleksijo prepoznali tudi 

prepise s table. Reid (2007) pravi, da imajo učenci z disleksijo med drugimi lahko tudi 

težave na področjih kratkotrajnega pomnjenja, koordinacije, dekodiranja besed, 

osebe z disleksijo imajo težave v vizualni-motorični integraciji, kar se odraža tudi v 

težavah pri prepisu s table. 

Za mladostnike pa je stresna (predvsem) njegova nezmožnost pri doseganju oziroma 

uresničevanju šolskih zahtev. H. Jeriček (2007) med možnimi dejavniki stresa 

osnovnošolskih otrok in mladostnikov omenja tudi visoke zahteve učiteljev v šoli ter 

velika pričakovanja staršev do učencev ter učencev do samih sebe. Prav mladostnike 

v naši raziskavi naj bi skrbelo tudi, da bodo s šolsko neuspešnostjo razočarali (poleg 

sebe še) starše.  

Razredni učitelji v naši raziskavi dodajajo, da imajo omenjeni učenci z disleksijo (z 

izjemo enega dekleta) pomanjkljivo razvite delovne navade. Podobno navaja tudi 

L. Magajna (2004), in sicer da so mladostniki s SUT pri učenju manj učinkoviti in 

uspešni tudi zato, ker podcenjujejo vlogo napora in predanosti. Vendar pa nekateri 

strokovnjaki znižano motivacijo in akademsko samopodobo ter naučeno nemoč 

povezujejo s ponavljajočim se šolskim neuspehom (npr. Chapman in Turner, 1995, v 
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Singer, 2007; Harter, 1999, v Singer, 2007; Humphrey, 2002, v Singer, 2007; Singer, 

2005, v Singer, 2007). 

Pri enem mladostniku mama opaža težave v prilagajanju na učitelje, kar nas ne 

preseneča, saj je za učence s SUT značilno, da imajo težave lahko tudi na področju 

socialne kompetentnosti in kognicije ter v prilagajanju na različne zahteve šolskega 

okolja (Magajna idr., 2008), vendar pa je za zmožnosti prilagajanja spremembam 

odločilnega pomena prav samoregulacija (Bakračevič Vukman in Licardo, 2011), ki 

vključuje predhodno razmišljanje, kontrolo izvedbe in samorefleksijo (Zimmerman, 

1998, v Tomec, Pečjak in Peklaj, 2006) in s katero imajo učenci s SUT tudi lahko 

težave (Magajna idr., 2008). E. Tomec, S. Pečjak in C. Peklaj (2006) pravijo, da je 

ena od pomembnejših nalog šole prav ta, da usposobi učenca za vseživljenjsko 

učenje in ga opremi s samoregulacijskimi sposobnostmi, ki mu bodo omogočile 

stalno izpopolnjevanje znanja in uspešno delovanje v svetu nenehnih sprememb.   

STRESNE SITUACIJE, VEZANE NA TEŽAVE Z BRANJEM IN/ALI PISANJEM 

Vprašani mladostniki z disleksijo so v primerjavi s svojimi straši in učitelji 

ocenili, da jim težave na področju branja in/ali pisanja ne povzročajo pretiranih 

stresnih situacij.  

Mladostniki težave z disleksijo, ki jim v šolskem okolju povzročajo stres, zaznavajo pri 

glasnem branju, nareku, učenju angleških besed, predvsem pa pri nezmožnosti 

reševanja nalog in posmehovanju s strani vrstnikov. Tipična znaka disleksije sta tudi 

zamenjava črk pri branju ter nerazumevanje prebranega (Magajna, 2002; Reid, 

2007). Tovrstne znake je moč opaziti tudi pri mladostnikih, ki so bili vključeni v našo 

raziskavo. Tudi M. Pačnik (2006) navaja, da naj bi imeli učenci z disleksijo največ 

težav prav pri slovnici in tujih jezikih. E. Singer (2005) pa je ugotovila, da so otroci z 

disleksijo bolj ranljivi v situacijah, kjer lahko njihovi sošolci vidijo, da dosegajo nižje 

učne rezultate. Do podobnih izsledkov je prišel tudi Alexander-Passe (2007), ki meni, 

da je za učence z disleksijo stresno predvsem, kako jih zaznavajo sošolci. 

Mladostniki v raziskavi poskušajo težave z branjem reševati s počasnejšim branjem 

in branjem s prstom (prekrivanjem črk). Ti načini premagovanja težav so primerni, ko 

se med branjem učenci zgubljajo med vrsticami ali znotraj bistva besedila. Osborne 
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(2015) za tovrstne težave omenja naslednji dve rešitvi: vzeti si čas in sledenje s 

prstom. Omenjeni strategiji bi lahko umestili med ciljno usmerjene strategije pri 

reševanju težav z branjem. 

Razredni učitelji in matere pa zaznavajo večjo mero stresa, ki ga mladostniki 

doživljajo v šolskem okolju in je povezan s premagovanjem težav z disleksijo. 

Predvsem izpostavljajo težave pri bralni znački in domačem branju, prepisu s table in 

obvladovanju fine motorike (lepopis). L. Magajna (2002) pri opredeljevanju znakov 

disleksije navaja tudi možnost pojava težav s kratkotrajnim pomnjenjem, počasnim 

branjem, težav s pomnjenjem velikih količin podrobnosti ter težav s fino motoriko. Do 

razhajanj v oceni stresnih situacij med mladostniki in razrednimi učitelji ter starši 

lahko prihaja tudi zato, ker imajo učenci z disleksijo lahko težave tudi na enem od 

področij samoregulacije, to je področje samorefleksije (Magajna idr., 2008). Ti 

procesi naj bi se v obdobju mladostništva začeli intenzivneje oblikovati in razvijati 

(Lerner, Freund, De Stefanis in Habermans, 2001, v Bakračevič Vukman in Licardo, 

2011). Alexander-Passe (2007) pa pravi, da se pri učencih z  disleksijo zelo pogosto 

dogaja, da ne prepoznajo znakov stresa, zaradi česar je njihova samoocena 

doživljanja stresa nižja. Po drugi strani naj bi bili mladostniki pri ocenjevanju svojih 

značilnosti pogosto vsaj nekoliko pristranski in naj bi nezaželene značilnosti pogosto 

podcenili (Bratko, Chamorro-Premuzic in Saks, 2006, v Smrtnik Vitulić in Zupančič, 

2009). Velikokrat se zgodi, da različne skupine ocenjevalcev iste mladostnike 

zaznajo nekoliko drugače (npr. Havill, Allen, Halverson in Kohnstamm, 1994, v 

Smrtnik Vitulić in Zupančič, 2009). Musek (2005) navaja, da smo ljudje subjektivni 

opazovalci in ocenjevalci posameznikovih značilnosti, k določeni oceni pa 

ocenjevalce vodijo tudi njihove lastne značilnosti, pričakovanja glede posameznikovih 

značilnosti, kulturno specifične norme in vrednote o tem, kako naj bi se posameznik 

razvijal (npr. Havill idr., 1994, v Smrtnik Vitulić in Zupančič, 2009), pa tudi njihova 

vsakdanja opazovanja in izkušnje med interakcijo z mladostniki v različnih kontekstih 

(Smrtnik Vitulić in Zupančič, 2009). Razredni učitelji in mame tako lahko zaznavajo 

večjo mero stresa zaradi disleksije pri mladostnikih prav zaradi poznavanja 

mladostnikovih težav pri branju in prepričanja, da jim le-te povzročajo stres.  
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ČUSTVENO DOŽIVLJANJE 

A. Kobolt (2010) pravi, da neuspešni učenci pogosto doživljajo strah, se počutijo 

manjvredne, imajo manjše zaupanje vase, v medosebnih odnosih so bolj negotovi in 

zadržani ter zase menijo, da so v vedenju impulzivni. 

V naši raziskavi se je pokazalo, da stresne situacije pri mladostnikih z disleksijo 

pogosto izzovejo doživljanje nelagodja. Pri mladostnikih je opazno nezaupanje v 

lastne zmožnosti, strah pred neuspehom in pogosto pričakovanje lastnega neuspeha 

(naučena nemoč). Tudi N. Firth in sodelavci (2013) so v svoji raziskavi prišli do 

zaključkov, da je pri učencih s SUT večja verjetnost za razvoj naučene nemoči. Prav 

naučena nemoč je tudi ena od številnih manj učinkovitih strategij spoprijemanja s 

težavami osnovnošolcev z disleksijo (Firth idr., 2013). Do podobnih ugotovitev je 

prišel tudi Alexander-Passe (2007), in sicer da se učenci z disleksijo podcenjujejo 

glede učnih zmožnosti ter da razvijejo negativno samopodobo, samozaupanje in 

nižjo samoučinkovitost, ko zaznajo, da so njihovi sošolci učno uspešnejši. J. 

Hellendoorn in Ruijssenaars (2000) pa sta ugotovila, da učenci z disleksijo večkrat 

doživljajo, da so drugačni, so bolj negotovi, ne tako redko pa doživljajo tudi strah 

pred neuspehom, frustracije, strahove, manjvrednost in imajo težave v izražanju 

čustev. 

Največ nelagodja mladostnikom z disleksijo, vključenih v našo raziskavo, sproža 

ocenjevanje znanja. Tudi P. Phelan, H. C. Yu in A. L. Davidson (1994, v Frydenberg, 

1997) menijo, da učenci doživljajo največ stresa v situacijah, vezanih na šolo, in sicer 

imajo največ skrbi glede domačih nalog, medosebnih odnosov z učitelji, težav z 

razumevanjem snovi in ocenjevanja znanja (Jeriček, 2007). Med pogostimi 

situacijami, ki sprožajo v mladostnikih nelagodje, so tudi tiste, ko so (po oceni 

mladostnikov) pri ocenjevanju deležni neenake obravnave. V teh primerih mladostniki 

doživljajo, da se jim godi krivica. H. Jeriček (2007) pravi, da so prav negativna čustva 

v zvezi s šolo ter konfliktni odnosi z učitelji (zaradi prepričanja, da učitelj išče njegovo 

neznanje, ga ne mara ali ne razume) eden od dejavnikov stresa. 

Tako mladostniki z disleksijo kot tudi razredni učitelji v naši raziskavi so si enotni 

v spoznanju, da negativna čustvena stanja pri mladostnikih krepijo nezmožnost 

razumevanja učne snovi. J. Božič (2002) pravi, da so prav negativna čustva tista, ki 
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prevladujejo ob neuspehu in ki lahko vplivajo na manjšo učinkovitost učenja 

(motiviranost, vlaganje napora, vztrajnost pri učenju) ter na raven izkazovanja znanja 

(Božič, 2002). 

Zaradi težav pri dekodiranju besed ter pri razumevanju prebranega se pri učencih 

sčasoma razvije odpor do branja (Reid, 2007). Tudi matere in razredni učitelji v naši 

raziskavi zaznavajo, da se pri mladostnikih z disleksijo pojavlja odpor do branja ali se 

skušajo branju izogniti. N. Firth (2013) je ugotovila, da se osnovnošolci z disleksijo na 

stiske velikokrat odzovejo z manj učinkovitimi strategijami spoprijemanja, med 

katerimi je tudi izogibanje.   

Med mladostniki z disleksijo pa smo v odnosu do branja opazili izjemo. Mladostnica, 

ki smo jo intervjuvali, nima odklonilnega odnosa do branja in šolskega dela. 

Samostojno in z veliko mero vloženega truda/učenja skuša premagovati težave, 

povezane z disleksijo. E. Singer (2005) je ugotovila, da je prav usmerjenost v trdo 

delo ena izmed strategij za ohranjanje samospoštovanja učencev z disleksijo. Študije 

uspešnih odraslih s SUT so pokazale (Meltzer idr., 2004, v Magajna, 2006; Raskind 

idr., 2004, v Magajna, 2004), da so prav trud, doživljanje kontrole nad lastnim 

življenjem in usmerjenost v iskanje rešitve eni ključnih dejavnikov za življenjski 

uspeh. Zakaj pa je prišlo do razlik v odnosu do branja med mladostnico in 

mladostniki, lahko poskusimo razložiti z naslednjimi poudarki. E. Frydenberg (1997) 

pravi, da do relativno stabilnih razlik v spoprijemanju s težavami pride zaradi različnih 

izkušenj v uspešnosti reševanja problemov v določenih situacijah. Pri mladostnici je 

moč zaznati nekatere značilnosti, ki so hkrati tudi značilnosti uspešnih oseb z učnimi 

težavami oz. rezilientnih oseb. Te so osebnostne lastnosti ter temperament, ki 

vplivajo na njihovo pozitivno funkcioniranje (Magajna, 2004 in Singer, 2005), ter 

čustvena in učna podpora tako staršev kot učiteljev (Singer, 2005), kar lahko 

prepoznamo tudi iz poročanja mladostnice z disleksijo, ki je bila vključena v našo 

raziskavo. 

Stresna situacija pri tej mladostnici nastane v primeru, ko ne doseže pričakovanega 

učnega rezultata glede na količino vloženega truda, medtem ko se s težavami branja 

sooča s humorjem. L. Magajna in sodelavci (2008) pravijo, da prav neugodne 

ponavljajoče se izkušnje močno vplivajo na učenca. V primeru mladostnice je moč 
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zaznati razočaranje, ki naj bi ga povzročila neizpolnitev želja ali pričakovanj, hkrati pa 

naj bi ljudje razočaranje doživljali takrat, ko nekdo drug ali sami ne postopa/mo v 

skladu z našimi pomembnimi željami. M. Peterman (2015) pravi, da smo razočarani, 

ker imamo napačna pričakovanja, le-ta pa so napačna, ker preveč pričakujemo od 

sebe ali od drugih ljudi. Sample (2012) pa navaja humor kot način spoprijemanja s 

težavami, ki ga ne moremo umestiti niti med učinkovite niti med neučinkovite 

strategije spoprijemanja. 

H. Jeriček (2007) kot najpogostejša čustva  v stresnih reakcijah med drugimi navaja 

tudi jezo, strah in  žalost. Do podobnih izsledkov smo prišli tudi v naši raziskavi, saj 

so vsi intervjuvanci izpostavili doživljanje strahu in jeze kot najpogostejša odziva 

mladostnikov na stres. Prav tako razredni učitelji odziv mladostnikov z disleksijo na 

stresne situacije zaznavajo kot pojavljanje negativnih čustvenih stanj pri mladostniku.  

4.8.3 Značilnosti spoprijemanja s stresom pri mladostnikih z 
disleksijo v šolskem kontekstu, kot jih zaznavajo mladostnik sam, 
njegova mama in razredni učitelj 

V raziskavo vključeni mladostniki z disleksijo se s stresom v šolskem okolju 

spoprijemajo na različne načine, med katerimi smo zaznali dve skrajnosti: iskanje 

pomoči in nezainteresiranost za iskanje pomoči.  

MANJ UČINKOVITE STRATEGIJE SPOPRIJEMANJA S TEŽAVAMI 

N. Firth in sodelavci (2013) so pri svojem raziskovalnem delu prišli do ugotovitev, da 

je pri učencih s SUT velika verjetnost za razvoj pasivnosti. Alexander-Passe (2007) 

pravi, da je pasivnost odziv na situacije, v katerih posameznik nima občutka kontrole, 

medtem ko se L. Magajna (2004) pri razlagi odzivanja na situacije s pasivnostjo 

učencev s SUT opira na težave v kognitivnem delovanju (zastavljanju vmesnih ciljev, 

strateškem mišljenju, presojanju učinkovitosti pristopov). Tudi pri mladostnikih z 

disleksijo, ki so bili vključeni v našo raziskavo, je moč zaznati večjo mero 

nesamostojnosti pri izpolnjevanju šolskih zahtev oziroma pasivnost pri 

poskusih reševanja težav. Ob tem pa razredni učitelji še povedo, da sta 

mladostnikova neodzivnost in pričakovanje pomoči bodisi učitelja bodisi starša, pri 
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šolskem delu občasno tudi vrstnikov, ena od pogostejših odzivov na stresne situacije 

mladostnikov z disleksijo v šoli. Lahko pa so vzroki pasivnosti tudi v prikritem 

kurikulumu. Lewis (1999, v Bregar Golobič, 2008) je pri proučevanju delovanja šol 

ugotovil, da je prav prikriti kurikulum šole oz. vsakdanje življenje v učilnici tisto, kjer 

se učenci naučijo pasivnosti ter vdanosti v usodo.   

Thomson (1996, v Alexander-Passe, 2007) meni, da obstajata dva načina odzivanja 

učencev z disleksijo na šolski stres. Eden izmed načinov je premajhno odzivanje. 

Prav mladostniki, ki doživljajo večje stiske, se pogosteje poslužujejo strategij 

kognitivnega izogibanja in drugih metod izogibanja (Ebata in Moos, 1994, v 

Frydenberg, 1997; Geisthardt in Munsch, 1996, v Phillip, 2009). Različne načine 

izogibanja je iz izjav razrednih učiteljev mladostnikov z disleksijo, ki so bili vključeni v 

našo raziskavo, moč zaznati pri nekaterih mladostnikih. Razredni učitelji namreč 

pravijo, da učenci ne rešujejo nalog, ko so v stresu, ampak rišejo ali gledajo skozi 

okno. Nadalje opisujejo še odpoved oz. »blokado« pri testih, ko učenci niti ne 

poskušajo reševati nalog, se presedajo in počnejo druge stvari, ne iščejo pomoči oz. 

čakajo na pomoč, ne kažejo želje po aktivnosti, so tiho in čakajo na navodila. Tudi 

matere pri svojih mladostnikih zaznavajo nesamostojnost pri reševanju težav v 

šolskem okolju, kar se kaže v nereševanju nalog in zrenju skozi okno, čakanju na 

spodbudo/pobudo mame in mamino preverjanje domačih nalog. Naše ugotovitve pa 

bi podprli tudi z navajanjem L. Magajna (2004), ki med značilnostmi mladostnikov s 

SUT omenja tudi te, da se težavnim nalogam raje izognejo in da se pretirano opirajo 

na zunanjo motivacijo. 

Kljub temu da matere opažajo pri svojih mladostnikih z disleksijo kot odzive na 

stresno situacijo upiranje ali iskanje izgovorov ali opravičil za nastalo situacijo, v 

primerjavi z razrednimi učitelji ocenjujejo, da so njihovi otroci pri reševanju 

stresnih situacij samostojni in bolj samoaktivni pri reševanju težav. Do 

razhajanj v oceni med razrednimi učitelji in materami je lahko prišlo tudi zato, ker so 

mame v opisih svojih otrok pogosto pozitivno pristranske, saj so nanje čustveno 

navezane in jih zato morda zaznavajo (in prikazujejo) bolj ugodno kot drugi 

ocenjevalci (npr. Slobodskaya, 2004, v Smrtnik VItulić in Zupančič, 2009; Zupančič, 

Gril in Kavčič, 2006). 
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Pri enem mladostniku z disleksijo razredni učitelj opaža odziv mladostnika na stresne 

situacije v obliki pritoževanja ali preusmerjanja pozornosti. V svetovni literaturi 

najdemo veliko kvalifikacij in različnih mnenj, katere strategije so bolj in katere manj 

učinkovite. Endler in Parker (1999, v Alexander-Passe, 2006) razdelita strategije 

spoprijemanja v tri skupine, in sicer v tiste, ki so usmerjene v nalogo, čustva ali 

izogibanje. Predvsem strategije spoprijemanja, ki so usmerjene v izogibanje, se pri 

učencih z disleksijo kažejo v izogibanju branju, pisanju, računanju, izogibanju 

razrednim aktivnostim ali motenju pouka ter odvračanju pozornosti (Seiffge-Krenke, 

1995, v Seiffge-Krenke idr., 2009). Učenci naj bi se k tem strategijam zatekli takrat, 

ko doživljajo, da so nezaželeni, zavrnjeni, zapuščeni in razočarani (Reid, 1988, v 

Alexander-Passe, 2006). 

Zanimiva je ugotovitev, da mladostniki v naši raziskavi, ki se s stresnimi 

situacijami ne soočajo oziroma k premagovanju le-teh ne pristopajo 

samoiniciativno, sami sebe ne zaznavajo na ta način. Prav tako svojega 

(ne)spoprijemanja s stresnimi situacijami ne ocenjujejo kot neustreznega ali 

problematičnega. Do razlik v ocenah lahko prihaja prav zaradi možnih težav v 

izvršilnih funkcijah, ki so odgovorne za sposobnost organiziranja, načrtovanja in 

izvrševanja kompleksnih aktivnosti (Goldfus, 2008, v Hudoklin, 2011) in so pri 

učencih s SUT pogost pojav (Hudoklin, 2011), predvsem težav v metakogniciji. 

Metakognicija je ena od izvršilnih funkcij (Hudoklin, 2011), med metakognitivne 

strategije pa sodijo tudi strategije spremljanja, ki vključujejo ocenjevanje učinkovitosti 

uporabe različnih strategij (Tomec idr., 2006) in vrednotenje samega sebe (Hudoklin, 

2011). Oceno neustreznih strategij spoprijemanja s stresnimi situacijami podajo (le) 

matere mladostnikov z disleksijo in razredni učitelji. Slednji menijo, da so mladostniki 

preveč vodljivi in nesamostojni pri reševanju težav. Sami navajajo kot razlog 

(pre)veliko podporo staršev. Pintrich (2003) meni, da se nekateri učenci za 

ohranjanje motivacije pri soočanju s šolskim neuspehom (pretirano) zanašajo 

predvsem na čustveno in izobraževalno podporo staršev in učiteljev. Težave znižane 

motivacije pa nastanejo prav zaradi težav in številnih šolskih neuspehov, ki nastanejo 

zaradi disleksije. Vsi učenci pa za spoprijemanje s svojo akademsko motivacijo 

uporabljajo enega ali več specifičnih načinov spoprijemanja (učinkovitih ali 
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neučinkovitih) (Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000; Humphrey, 2002, v Singer, 2007; 

Mishna, 2003, v Singer, 2007; Riddick, 1996, v Singer, 2007).  

Pri treh intervjuvancih (vsi so fantje) je moč opaziti pomanjkljivo razvito 

samoregulacijo. Samoregulacija je ena od glavnih izvršilnih funkcij, s pomočjo 

katere učenci s pomočjo procesov samoopazovanja, samopresojanja in nase 

usmerjenega reagiranja transformirajo svoje miselne sposobnosti v spretnosti, ki jih 

uporabljajo pri šolskem delu (Zimmerman, 2001, v Hudoklin, 2011). J. Božič (2002) 

pravi, da je ena od pomembnih značilnosti otrok s SUT tudi pomanjkljivo razvita 

samoregulacija, ki ne omogoča le učenja, ampak tudi ustrezno prilagojeno vedenje v 

socialnih situacijah. Avtorica tudi navaja, da so te značilnosti otrok s SUT običajno že 

posledica dlje časa trajajočega učnega neuspeha. Posledice pa se najprej odražajo v 

motivaciji za učenje.  

Odziv intervjuvanih mladostnikov na stresne situacije v šolskem okolju je v večini 

primerov povezan z negativnimi/anksioznimi čustvenimi stanji. Nekateri 

strokovnjaki (Firth idr., 2013) so ugotovili, da se osnovnošolci z disleksijo velikokrat 

srečujejo z intenzivnimi čustvenimi stiskami, na katere pa se pogosto odzivajo s 

slabše prilagodljivimi, manj učinkovitimi strategijami spoprijemanja. Številne 

raziskave s področja SUT so pokazale tveganje za razvoj pasivnosti, naučene 

nemoči, izogibanja, motečega vedenja in socialnega umika. Tudi pri mladostnikih z 

disleksijo v naši raziskavi je moč zaznati nekatere strategije, s katerimi vzdržujejo 

pozitivno samopodobo (Juriševič, 1999): strategije samooviranja (odlaganje 

neizogibne naloge – preusmerjanje pozornosti),  zagotavljanje uspeha (vlaganje 

truda) in socialne primerjave. 

L. Magajna in sodelavci (2008) navajajo, da ponavljajoče se neugodne izkušnje v 

šolskem okolju, ki jih učenci s SUT lahko doživljajo, ne vplivajo le na učenca samega, 

ampak lahko tudi na dogajanje v njegovi družini. Obstajajo raziskave (npr. Shyam, 

Govil in Govil, 2014; Dyson, 1996, v Barkauskiene, 2009), ki kažejo, da predvsem 

matere otrok s težavami zase navajajo več doživljanja stresa zaradi otrokovih 

posebnosti in vedenjskih težav. Zato v naši raziskavi ni tako presenetljiva tudi 

izpoved (večine) mater, da njih same šolske zahteve njihovih otrok zelo 

obremenjujejo in da se tudi same neustrezno odzovejo in spoprijemajo s stresnimi 
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situacijami svojih mladostnikov. Razloge za svoje neprimerno ravnanje vidijo 

predvsem v lastni nepotrpežljivosti pri (skupnem) reševanju mladostnikovih težav, ki 

se neposredno odraža v povzdigovanju glasu (kričanju) matere ali grožnjah. K temu 

lahko dodamo tudi ugotovitve A. M. Ambert (1997, v Košir, 2002), da matere, ki 

doživljajo več stresa, z mladostnikom vzpostavljajo bolj napete, kaznovalne in v 

disciplino usmerjene odnose. 

Pri enem mladostniku z disleksijo razredni učitelji zaznavajo neustrezno (občasno 

tudi težavno) soočanje s stresnimi situacijami, ko izpostavijo, da se mladostnik vede 

vzvišeno in 'jezika'. Znano je, da učenci, ki doživljajo stres, s katerim se ne morejo 

učinkovito spopasti, manifestirajo stres v čustveno, vedenjsko in psihosocialno 

vedenje (Elliot in Eisdorfer, 1982, v Alexander-Passe, 2007), ta stres pa se med 

drugim lahko odraža tudi v sarkastičnih in besednih napadih na vrstnike ali 

ugovarjanju učiteljem (Alexander-Passe, 2007). Tudi Sample (2012) v enem svojih 

del kot manj učinkovito strategijo spoprijemanja omenja prav povzdigovanje sebe na 

način zahtevanja določenih stvari ali z nadlegovanjem, Alexander-Passe (2007) pa 

opredeljuje to kot pretirane reakcije na stres, ki se lahko odražajo v norčavem 

vedenju, v skrivanju neuspeha pod pretvezo 'vseeno mi je, sploh me ne zanima'. 

Zanimivo je, da mati mladostnikovo spoprijemanje s stresnimi šolskimi 

situacijami zaznava drugače, in sicer da mladostnik stisko izrazi na glas in nato z 

razpravo zaključi. Do razlik v zaznavanju je lahko prišlo zaradi: (1) razlik v trenutnem 

počutju mladostnika (Mann idr., 2011), (2) znanega dejstva, da se otroci pogosto 

vedejo različno v različnih kontekstih (npr. Mangelsdorf, Schoppe in Buur, 2000, v 

Coggins, 2008) ali (3) načina komuniciranja z otrokom, saj je vedenje zelo odvisno od 

komunikacije (Coggins, 2008). Kadar se sinu v šoli kaj zgodi, intervjuvana mati to 

opazi po spremenjenem vedenju, ki je bolj/preveč prijazno. Spremembe v vedenju so 

eden od kazalcev stresa (Jeriček, 2007). To spremembo pa bi lahko obrazložili kot 

pokazatelj posameznikove napetosti. 

BOLJ UČINKOVITE STRATEGIJE SPOPRIJEMANJA S TEŽAVAMI 

Kljub temu da večji del raziskav o strategijah spoprijemanja s SUT kaže, da se 

osnovnošolci z disleksijo pogosteje poslužujejo manj učinkovitih strategij (npr. Firth 

idr., 2013; Geisthardt in Munsch, 1996, v Phillip, 2009), pa so nekatere raziskave 
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pokazale tudi učinkovitejše načine spoprijemanja s težavami (Hellendoorn in 

Ruijssenaars, 2000). Tudi pri nekaterih mladostnikih z disleksijo, ki so bili vključeni v 

našo raziskavo, smo opazili nekatere bolj aktivne strategije spoprijemanja s stresnimi 

situacijami v šolskem okolju.  

Med takšne strategije spoprijemanja s stresnimi situacijami pri mladostnikih z 

disleksijo lahko umestimo tehnike umirjanja, in sicer tehniko dihanja. Sample (2012) 

uvršča strategije sproščanja napetosti med neučinkovite strategije spoprijemanja, M. 

Zagorc (1997) pa poudarja, da so tehnike dihanja ena od oblik tehnik sproščanja, ki 

pozitivno vplivajo na posameznika, saj mu omogočajo, da si prisluhne in sprosti telo.  

Med učinkovitejšimi tehnikami spoprijemanja smo pri mladostnikih v naši raziskavi 

zaznali tudi (samo)spodbujanje s pozitivnimi sugestijami/mislimi. Rezultati nekaterih 

raziskav (Goldberg idr., 2003, v Firth idr., 2010), v katerih so primerjali strategije 

spoprijemanja učencev s SUT in brez njih, so pokazali, da učenci s SUT pogosteje 

uporabljajo strategije pozitivnega mišljenja. Vendar pa avtorji raziskave menijo, da so 

pozitivno mišljenje in sprostitvene tehnike lahko tudi neučinkoviti načini spoprijemanja 

s težavami, saj odvračajo posameznika od izvora stresa, ki ga povzročajo težave in 

neuspehi pri šolskem delu zaradi učnih težav.  

Pri vseh mladostnikih, ki so bili vključeni v raziskavo, je pri spoprijemanju s 

težavami moč zaznati iskanje podpore pri starših ali profesionalno pomoč. Tudi 

Farrell (1993, v Frydenberg, 1997) je v svoji raziskavi ugotovil, da mladostniki med 

12. in 13. letom starosti pogosteje uporabljajo socialno podporo, izvedejo več 

socialnih akcij, ignorirajo težave, iščejo profesionalno pomoč in se v splošnem bolj 

zanašajo na druge. 

Številni avtorji (npr. Sample, 2012; Skinner, Edge, Altman in Sherwood, 2003, v 

Andrews idr., 2011) iskanje podpore staršev, učiteljev in vrstnikov opredeljujejo kot 

enega izmed učinkovitih načinov spoprijemanja s težavami ter eno od strategij 

ohranjanja samospoštovanja učencev z disleksijo (Singer, 2005). Tudi nekateri 

mladostniki v naši raziskavi prosijo učitelja ali enega od staršev za dodatna pojasnila 

naloge/problema. V nekaterih raziskavah (npr. Finucci, Gottfredson in Childs, 1985, v 

Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000; Gerber in Reiff, 1991, v Hellendoorn in 

Ruijssenaars, 2000) so avtorji iskanje pomoči opredelili kot eno od oblik odprtosti do 
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drugih, ki se smatra za učinkovit način spoprijemanja in je eden od pomembnih 

zaščitnih faktorjev, ki omogoča pozitiven vseživljenjski izid. Med raziskavami lahko 

zasledimo (Coopersmith, 1967, v Alexander-Passe, 2006; McLoughlin idr., 2002, v 

Alexander-Passe, 2006; Reiff idr., 1997, v Alexander-Passe, 2006; Scott, Scherman 

in Philips, 1992, v Alexander-Passe, 2006; Wsezborowska-Lipinska, 1997, v 

Alexander-Passe, 2006), da uspešni odrasli s SUT uporabljajo neposredne, aktivne 

odzive na težave, kot so trdo delo, vztrajnost, iskanje ustrezne pomoči ter različnih 

poti (Raskind idr., 1999, v Firth idr., 2010; Reiff idr., 1995, v Firth idr., 2010).  

Na to, kako se posameznik odziva na stresne situacije in dogodke, vplivajo številni 

dejavniki. Kot pomemben dejavnik, ki vpliva na odnos med stresom in dobrim 

počutjem, se je izkazalo vlaganje truda v soočanje s težavami (Compas, 1987, v 

Fedorowicz, 1995; Lazarus & Folkman, 1987, v Fedorowicz, 1995). Zagotavljanje 

uspeha z velikim prizadevanjem in vlaganjem truda pa je hkrati tudi ena izmed oblik 

vzdrževanja visoke samopodobe (Juriševič, 1999). Tudi v naši raziskavi je moč 

zaslediti tovrstne odzive. Pri mladostnici z disleksijo smo učinkovit način 

spoprijemanja s stresnimi šolskimi situacijami opazili v njeni vztrajnosti in pozitivni 

naravnanosti do šolskega dela. Mati mladostnice njen način spoprijemanja s 

stresnimi situacijami pojasni s »pridnostjo« in »vztrajnostjo«, razredni učitelj pa 

dodaja »marljivost«  in »pozitivno osebnost«. Iz odgovorov je pri mladostnici 

mogoče zaznati tudi znake rezilientnosti, dejavniki katere so tudi nekatere specifične 

značilnosti in temperament: notranje mesto nadzora, avtonomija, čustvena in učna 

podpora staršev, ki vključuje prisotnost podpornega družinskega okolja z veliko 

topline, kohezivnosti, bližine in dobre organiziranosti, ter podpora učiteljev (Compas, 

1987, v Frydenberg, 1997; Singer, 2005). 

4.8.4 Značilnosti stresa pri mladostnikih z disleksijo v domačem 
okolju, kot jih zaznavata mladostnik sam in njegova mama 

STRESNE SITUACIJE V DOMAČEM OKOLJU 

Iz naše raziskave je moč razbrati, da je domače okolje v primerjavi s šolskim 

izrazito manj stresno za mladostnike z disleksijo. Naše ugotovitve se nekoliko 

razlikujejo od izsledkov tujih raziskav (npr. Compas in Phares, 1991, v Seiffge-
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Krenke idr., 2009; Ebata in Moos, 1994, v Seiffge-Krenke idr., 2009; Geisthardt in 

Munsch, 1996, v Phillip, 2009; Seiffge-Krenke, 2006, v Seiffge-Krenke idr., 2009), ki 

kažejo na to, da mladostnikom več kot polovico stresnih vsakodnevnih dogodkov 

predstavljajo medosebni odnosi, kamor sodijo poleg odnosov z vrstniki tudi odnosi s 

starši.  

Seiffge-Krenke in sodelavci (2009) so v svoji raziskavi prišli do spoznanj, da najvišje 

ravni stresa mladostniki doživljajo prav v situacijah, ki vključujejo starše: glede 

avtonomije mladostnika, načinov komuniciranja, šolskih ocen, Barber (1994) pa 

dodaja še prepire glede hišnih opravil in učenja. V naši raziskavi lahko njihove 

izsledke potrdimo, saj so po mnenju mladostnikov z disleksijo za stresne situacije v 

domačem okolju »krivi« predvsem starši, ko določijo gospodinjska opravila, 

mladostniki pa jih ne izvedejo skladno z njihovimi pričakovanji/zahtevami, v 

konfliktih/prepirih s sorojenci ali primeru prikrivanja šolskih dogodkov (podpis, 

ki ga dobijo starši od učiteljev zaradi neprimernega vedenja njihovega otroka v šoli, 

neopravljene domače naloge ipd.). Tudi E. Frydenberg (1997) ugotavlja, da se 

konflikti, ki nastajajo znotraj družinskih situacij, pojavljajo največ zaradi vsakodnevnih 

situacij, vezanih na neubogljivost, šolo in sorojence. Večina mladostnikov z disleksijo, 

vključenih v našo raziskavo, pa stresne situacije v domačem okolju izključno veže 

na šolske obveznosti oziroma učenje in domače naloge. Pri tem se (za 

mladostnika) neprijetna situacija pojavi, ko ne naredi domače naloge, se ne uči dovolj 

ali dobi slabo oceno in mu starši prepovedo druženje s prijatelji ali od mladostnika 

zahtevajo še več časa, ki ga bo namenil učenju (kaznovanje). Mladostnikom prav 

prosti čas in druženje s svojimi vrstniki zelo veliko pomenita (Zupančič, 2004a). 

Največji stres pa mladostnikom z disleksijo predstavlja povzdigovanje glasu (vpitje) 

ali izkazovanje nezaupanja matere v odnosu do mladostnika.  

Podobno kot mladostniki z disleksijo tudi njihove matere opažajo stresne 

situacije v domačem okolju, ki so vezane na opravljanje hišnih opravil ali 

šolskih obveznosti (branje) ali zbadanje sorojencev. V teh situacijah mladostniki, 

po oceni njihovih mater, doživljajo tako frustracije zaradi nezmožnosti npr. tekočega 

in hitrega branja zaradi menjave črk in s tem razvijejo občutek neuspeha. Pretirana 

obremenjenost mladostnikov s šolskim delom se po mnenju (ene) matere 
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neposredno odraža tudi pri pomanjkanju prostega časa mladostnika, ko bi se moral 

oziroma bi se lahko razbremenil/sprostil. Tudi P. Phelan, H. C. Yu in A. L. Davidson 

(1994, v Frydenberg, 1997) so iz izsledkov svoje raziskave zaključile, da učenci 

doživljajo največ stresa v družinskih situacijah zaradi pritiska staršev, da je njihov 

otrok uspešen v šoli, da izboljša ocene in dokonča domačo nalogo. 

STRESNE SITUACIJE IN TEŽAVE Z BRANJEM IN/ALI PISANJEM 

Nekateri strokovnjaki (Barrera, 1986, v Dumont in Provost, 1999; Bettschart, Núñez, 

Bolognini in Plancherel, 1992, v Dumont in Provost, 1999; Cohen in Wills, 1985, v 

Dumont in Provost, 1999; Plancherel, Bolognini in Núñez, 1994, v Dumont in Provost, 

1999)  pravijo, da ima pomemben vpliv na to, ali posameznik situacijo doživlja kot bolj 

ali manj stresno, tudi zadovoljstvo s socialno podporo. Večji je občutek socialne 

podpore, manjši je stres v situacijah. Iz izjav intervjuvancev v naši raziskavi lahko 

razberemo, da težave, ki jih disleksija povzroča mladostnikom v domačem okolju, ne 

predstavljajo stresnih situacij. Mladostniki (kot tudi matere) namreč zaznavajo, da 

je teh težav manj (kot v šoli) in četudi se pojavijo, se mladostnik počuti v 

domačem okolju varno in posledično tudi težavo premaga brez večjega čustvenega 

vznemirjenja. Predpostavljamo lahko, da družine mladostnikov v naši raziskavi 

predstavljajo varnost in oporo. 

ČUSTVENO DOŽIVLJANJE IN NAČINI SPOPRIJEMANJA S TEŽAVAMI 

Mladostniki v stresnih situacijah v domačem okolju najpogosteje doživljajo jezo ali 

strah (pred kaznijo). Pogosto se odzovejo z užaljenostjo, brezbrižnostjo, 

neubogljivostjo. H. Jeriček (2007) med drugim med pogostejše čustvene odzive na 

stresne situacije navaja prav jezo, strah, žalost in pretirano občutljivost. 

Poleg izpostavljenih reakcij mladostnikov na stresne situacije matere dodajajo, da jim 

mladostniki odgovarjajo in nasprotujejo. Te navedbe mater niso nič 

presenetljivega. Obdobje mladostništva naj bi bilo tudi obdobje upiranja avtoriteti 

staršev (Pačnik, 1991).  Mladostniki pogosteje prihajajo v konflikt s starši, kar 

nekateri avtorji (npr. Rice, 1998, v Zupančič, 2009) povezujejo s pospešenim 

telesnim, spoznavnim in psihosocialnim razvojem, s psihološkim osamosvajanjem in 

razvojem identitete ter s spremembami v psihosocialnem razvoju staršev. Pri 
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severnoameriških mladostnikih so nekateri avtorji ugotovili (npr. MyKenry, Kotch in 

Browne, 1991, v Zupančič, 2009), da naj bi bilo največ konfliktov prav v zgodnjem 

mladostništvu.  

Nekaj raziskav je pokazalo, da so mladostniki bolj aktivni pri spoprijemanju s 

stresnimi situacijami, ki so vezane na šolo, kot pa s stresnimi situacijami, ki 

vključujejo njihove starše (Seiffge-Krenke, Weidemann, Fentner, Aegenheister in 

Poeblau, 2001, v Seiffge-Krenke idr., 2009). Kljub navedenemu se mladostniki v naši 

raziskavi pri spoprijemanju s stresnimi situacijami v domačem okolju poslužujejo 

dokaj podobnih strategij spoprijemanja, kot se jih poslužujejo v šolskem okolju. Vsi 

mladostniki menijo, da v stresnih situacijah v domačem okolju ne potrebujejo 

pomoči staršev ali sorojenca. Vendar pa mladostniki priznajo, da pri reševanju 

težav bodisi počakajo na pomoč matere ali se glede stiske zaupajo materi bodisi 

poiščejo pomoč vrstnika ali se fizično umaknejo v svojo sobo in se skušajo umiriti 

sami. Pri mladostnici, ki se v šolskem okolju dokaj samostojno (z vztrajnostjo in 

tehnikami umiritve) sooča s stresnimi situacijami, je zaznati tudi samostojnost 

reševanja težav v domačem okolju. Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi 

Montemayor in Hanson (1985, v Frydenberg, 1997). Ugotovila sta, da  47 % 

konfliktov s starši mladostniki rešujejo na način, da odidejo stran, le 15 % se jih s 

starši pogaja. In kljub temu, da naj bi bilo največ konfliktov med materami in hčerami, 

dekleta bolj komunicirajo s starši (Frydenberg, 1997). Mladostniki z disleksijo in 

njihove matere, vključeni v našo raziskavo, podobno opisujejo odzivanje na 

stresne situacije mladostnikov v domačem okolju.  

Razliko med odgovori mladostnikov z disleksijo in njihovih mater smo zaznali v 

oceni primernosti oziroma ustreznosti reševanja stresnih situacij. Mladostniki 

sprva ugotavljajo, da je njihov prevladujoči način reševanja težav ustrezen, zaradi 

česar pri teh mladostnikih in njihovih materah prihaja do odstopanj v oceni 

ustreznosti spoprijemanja s stresnimi situacijami. Vendar pa so tako mladostniki z 

disleksijo kot tudi njihove matere kasneje ugotovili, da mladostnikovi načini 

spoprijemanja s stresnimi situacijami niso ustrezni. Tudi v tem primeru lahko razlike 

poskušamo razložiti s težavami v izvršilnih funkcijah oziroma metakogniciji, ki 

mladostnike ovirajo v spremljanju in vrednotenju lastnega vedenja (Hudoklin, 2011). 
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Do razhajanj v oceni mladostnikov z disleksijo in mater je lahko prišlo tudi zato, ker 

so mladostniki pri ocenjevanju svojih osebnih značilnosti pogosto vsaj nekoliko 

pristranski (Bratko, Chamorro-Premuzic in Saks, 2006), poleg tega pa so lahko 

razlike v ocenjevanju med materami in mladostniki nastale tudi zaradi razlik v 

kontekstih, v katerih so ocenjevani (Zupančič, 2001), saj so jih matere 

ocenjevale/poznale predvsem v družinskem kontekstu, mladostniki pa so se 

predvidoma ocenjevali s posplošeno oceno glede na različne kontekste. Po drugi 

strani pa imajo le mladostniki sami dostop do svojih notranjih stanj, mame pa 

zaznavajo mladostnike glede na njihovo (zunanje) vedenje (Barbaranelli, Caprara, 

Rabasca in Pastorelli, 2003, v Smrtnik Vitulić in Zupančič, 2009), kar lahko vodi do 

razlik med skupinama ocenjevalcev. 

4.8.5 Pomoč in podpora mladostniku pri spoprijemanju s stresnimi 
situacijami 

MEDVRSTNIŠKI ODNOSI 

Vsi vprašani, ki so bili vključeni v raziskavo magistrske naloge, so enotnega mnenja, 

da se mladostniki z disleksijo v razredu počutijo (zelo) dobro in se dobro razumejo 

z večino sošolcev. Ti izsledki so zanimivi, saj so nekatere raziskave pokazale, da 

učenci s SUT pogosteje izkazujejo vedenje socialnega umika, da so pogosteje 

zavrnjeni s strani vrstnikov oz. redkeje sprejeti med vrstnike (Kavale in Forness, 

1996, v Singer, 2007), da so bolj osamljeni (Tur-Kaspa, Margalit in Most, 1999, v 

Prah, 2011). Po mnenju vprašanih mladostnikov z disleksijo do medvrstniških sporov 

prihaja zgolj v primerih, ko sošolci mladostnika zbadajo (ali si izmišljujejo neresnične 

zgodbe/obtožbe). Prav norčevanje in zavračanje s strani vrstnikov pa mladostnikom 

povzročata veliko stresa (Jeriček, 2007). 

S. G. Ingesson (2007) je v svoji raziskavi ugotovila, da pri večini oseb težave zaradi 

disleksije niso vplivale na odnose z vrstniki in prijateljstva. Tudi vsi mladostniki z 

disleksijo, ki smo jih vključili v raziskavo, povedo, da imajo v razredu najboljšega 

prijatelja, in večina izmed njih prijatelju zaupa svoje probleme glede šole ali svoje 

čustvene stiske. Medvrstniško empatijo pa je zaznati z izpovedmi mladostnikov, ko 

le-ti povedo, da sošolci izkazujejo razumevanje za njihove težave z disleksijo. Tudi 
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razredni učitelji in matere menijo, da imajo mladostniki dobre medvrstniške odnose, 

da imajo (vsaj enega) dobrega prijatelja v razredu ter da precej z lahkoto sklepajo 

poznanstva. Ta rezultat nas je presenetil, saj naj bi imeli učenci s SUT večje težave s 

socialnimi veščinami, z razumevanjem socialnih situacij (Magajna, 2004) in bili naj bi 

manj vešči v količini in kvaliteti strategij (Božič, 2002), ki so pomembne za 

razreševanje situacij v odnosih z vrstniki in za vzdrževanje primernih odnosov.  

Do odstopanja v učiteljevi in mladostnikovi zaznavi medosebnih odnosov je prišlo le 

pri enem mladostniku. Mladostnik je medosebne odnose s sošolci ocenil kot dobre z 

občasnimi/redkimi spori, medtem ko je njegov razredni učitelj mnenja, da nima 

prijateljev, ker jih po krivem obtožuje. Ti izsledki niso nič presenetljivega, saj imajo 

osebe z disleksijo lahko težave tudi pri sklepanju in vzdrževanju prijateljstev (Reid, 

2007) ter razumevanju, zakaj določene situacije in reakcije so ali niso primerne 

(Božič, 2002).  

ODNOSI Z UČITELJI 

Večina intervjuvancev ocenjuje, da se mladostniki z disleksijo dobro razumejo z 

učitelji in ti vprašani tudi menijo, da učitelji razumejo mladostnikove težave pri 

premagovanju stresnih situacij. Naši izsledki so v nasprotju z izsledki nekaterih 

raziskav (Alexander-Passe, 2004a in 2004b, v Alexander-Passe, 2007), ki pričajo o 

tem, da naj bi nižja samopodoba, samozaupanje in samoučinkovitost učencev z 

disleksijo ustvarjali stres v interakcijah z učitelji. Prav dekleta naj bi učitelje bolj 

pogosto zaznavala negativno (Alexander-Passe, 2007). Tudi P. Phelan, H. C. Yu in 

A. L. Davidson (1994, v Frydenberg, 1997) so v raziskavi ugotovili, da so med bolj 

stresnimi situacijami, ki so vezane na šolo, težave z določenimi učitelji. Prav zgodnje 

mladostništvo naj bi bilo tisto obdobje, v katerem naj bi mladostniki imeli največje 

težave z medosebnimi odnosi (npr. Petersen, Sarigiani in Kennedy, 1991, v Seiffge-

Krenke idr., 2009; Seifge-Krenke, 2006, v Seiffge-Krenke idr., 2009). 

Razredni učitelji povedo, da je večina mladostnikov do njih korektnih in da z njimi ne 

prihajajo v spore. Izjema je le eden mladostnik, ki po mnenju vprašanega razrednega 

učitelja (prepogosto) 'jezika' in ga učitelj zaznava kot »borca za človekove pravice, na 

dolžnosti se pa požvižga«. J. Božič (2002) predpostavlja, da učitelji težave na 

socialnem področju pogosto vidijo izolirano, kot moteče in nerazumljivo vedenje. 
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'Jezikanje' pa bi lahko opredelili tudi kot uporniško vedenje, ki je eden izmed glavnih 

pričevalcev mladostništva. U. Doblehar (2009) utemeljuje, da je cilj uporniškega 

vedenja mladostnika to, da ga kdo sliši. 

Izpostavljen mladostnik pove, da se ne razume s tistimi učitelji, ki si ne vzamejo 

dovolj časa za razlago učne snovi tistim učencem, ki učne snovi ne razumejo. Tudi H. 

Jeriček (2007) navaja, da je učenec nemotiviran in nezainteresiran pri predmetih 

tistih učiteljev, pri katerih ima občutek, da iščejo neznanje, ga ne razumejo ter ne 

marajo.   

Pogosto spreminjanje pravil lahko učencem predstavlja stresni dejavnik (Jeriček, 

2007). Mati enega mladostnika pojasni, da njen sin nima ustreznih medosebnih 

odnosov z učitelji, ki v razredu nimajo vzpostavljenega reda/pravil in ki mladostnika 

ne znajo (ali ne želijo) primerno motivirati za delo. To značilnost mladostnika lahko 

poskusimo razložiti tudi s težavami s samoregulacijo, ki je pri učencih z disleksijo 

lahko prisotna (Magajna idr., 2008), samoregulacija pa je odločilnega pomena pri 

zmožnostih prilagajanja kakršnim koli spremembam (Bakračevič Vukman in Licardo, 

2011). 

Večina mater, ki so sodelovale v raziskavi, meni, da učitelji razumejo 

mladostnikove težave z disleksijo, saj jim omogočajo dodatne priložnosti za 

izboljšanje ocene, naloge ali branja, četudi ne bi bilo potrebno. Razumeti disleksijo 

pomeni vedeti, kaj je disleksija, poznati naravo disleksije in njene posledice za 

posameznika. Učitelj mora razumeti, da potrebujejo učenci z disleksijo več časa in 

priložnosti, da usvojijo šolske vsebine. Iz odgovorov mater je razbrati, da ocenjujejo 

dobro razumevanje disleksije učiteljev, saj le-ti na lastno pobudo omogočajo njihovim 

otrokom, da premagujejo težave in izboljšujejo učne dosežke.    

Iz raziskave opažamo, da ima ena od mater občutek, da nekateri učitelji ne 

razumejo potreb njenega otroka in težav s koncentracijo, nemirnostjo, potrebi po 

prekinitvah učnega procesa. Mladostnik, ki ga je opisala predhodno omenjena 

mama, pa ima v okviru prilagoditev usmerjanja vedenja v individualiziranem 

programu za šolsko leto 2014/2015 določene »pogostejše odmore in možnosti 
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izbire/alternative ter gibanje«7. Tudi v literaturi zasledimo, da učitelji pogosto napačno 

presodijo, zakaj se učenec vede na določen način (Božič, 2002). Iz raziskave 

opažamo, da matere ocenjujejo, da nekatere učitelje njihovi otroci motijo, saj naj bi 

bili leni in ne potrebujejo odločbe. Razloge obtožb, ki so bile navedene, 

prepoznavamo v učiteljevem nerazumevanju in nepoznavanju težav učencev. 

Učiteljevo dojemanje stresnih situacij mladostnikov z disleksijo ostaja zgolj na ravni 

določil v individualiziranem programu, saj »je zakonsko vse urejeno«.  

Rezultati raziskave Pedagoške fakultete v Mariboru in Zavoda RS za šolstvo iz leta 

2008/2009 (Borstner, 2013) so pokazali, da imajo sicer učitelji pozitivna stališča do 

učencev z učnimi težavami, vendar da zgolj pozitivna stališča ne zagotavljajo učne 

uspešnosti in socialne vključenosti, ampak sta za tovrsten izid potrebni tudi ustrezna 

podpora in pomoč učiteljem. 

Razmišljali smo, da bi lahko slabšemu sprejemanju učencev in posledično 

neupoštevanju pravic učencev botrovalo tudi slabo znanje o njihovih težavah, vendar 

pa je raziskava Pedagoške fakultete v Mariboru in Zavoda RS za šolstvo (Borstner, 

2013) pokazala, da programi izobraževanja in usposabljanja zelo malo vplivajo na 

razvijanje stališč učiteljev. M. Brantanić (1991, v Slokar Čevdek, 2010) pravi, da 

izkušnje kažejo, da so učitelji preokupirani s tem, kaj učenec zna, premalo pa so 

pozorni na to, kako se učenec počuti oziroma kaj doživlja. Tudi iz odgovorov o 

razumevanju mladostniških stisk razrednih učiteljev, ki so bili vključeni v našo 

raziskavo,  prepoznavamo, da se učitelji bolj usmerjajo na (ne)znanje kot pa na 

čustveno doživljanje učencev. Razredni učitelji namreč pravijo, da učenci ne iščejo 

pomoči samoiniciativno ali pa pomoč poiščejo samo zaradi težav v razumevanju 

nalog, hkrati pa se učitelji ocenjujejo kot osebe, ki razumejo težave mladostnikov, ki 

nastanejo zaradi disleksije, in ocenjujejo, da izkazujejo zadostno mero razumevanja. 

Iz odgovorov ni zaznati, da bi se razredni učitelji spraševali, zakaj ti učenci ne iščejo 

pomoči. Hkrati pa razredni učitelji ocenjujejo, da nekateri njihovi kolegi 

mladostnikovih težav z disleksijo ne razumejo in težave povezujejo z nižjimi 

sposobnostmi. M. Rouse (2008) izpostavlja, da je za učinkovito poučevanje 

pomembno, da učitelj drugače dela, da ima drugačna stališča in prepričanja o 

                                            
7
 Navedeno tako, kot piše v individualiziranem programu mladostnika. V dokumentu ni natančnejših 

opredelitev, pri čem ima možnost izbire in kdaj. 
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razlikah med učenci. Tudi en od intervjuvanih razrednih učiteljev meni, da »generalno 

učitelji ne razumejo, da eden učenec ne razume. Moraš čutiti, da je problem, ne da 

se pretvarjaš, da ga razumeš.« M. Bratanić (1991, v Slokar Čevdek, 2010) meni, da 

je prav sposobnost empatije tesno povezana z uspešnostjo vzgojnega delovanja in 

da mora imeti dober učitelj to sposobnost razvito. Bistvo empatije pa je zmožnost 

zaznavanja čustev drugih, četudi o njih ne govorijo (Goleman, 2001, v Slokar 

Čevdek, 2010). 

Razmišljamo, da bi lahko k boljšemu razumevanju težav mladostnikov pristopili na 

način, da bi razredni učitelji učiteljskemu zboru predstavili mladostnikove posebnosti. 

Slednje namreč po pričevanjih razrednih učiteljev ni utečena praksa v njihovem 

šolskem okolju. Prav v publikaciji Učne težave osnovni šoli: koncept dela (Magajna 

idr., 2008) je navedeno, da je ena od pomembnih vlog razrednika tudi sodelovanje s 

kolegi učitelji ter njegovo sodelovanje v strokovnih organih. Razrednik med drugim 

skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev (Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996, 63. člen), v čemer vidimo 

tudi prostor in možnosti za poučevanje drugih učiteljev o funkcioniranju učencev s 

težavami in vzrokih težav. Na drugi strani pa je na šoli tudi šolska svetovalna služba, 

katere naloge so med drugim tudi pomoč učiteljem pri poglobljenem in občutljivejšem 

raziskovanju učenčevih težav (Magajna idr., 2008) ter pomoč razredniku. Šolska 

svetovalna služba in razredniki bi se po našem mnenju morali povezati in eksplicitno, 

natančno in strokovno predstaviti težave učencev učiteljskemu zboru. 

Večina mater mladostnikov z disleksijo v naši raziskavi ocenjuje, da imajo učitelji 

korekten odnos do učencev in da so do vseh pravični. Pravičnost matere 

interpretirajo tudi z vidika prilagoditev, saj mladostnikom z disleksijo učitelji 

omogočajo prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Evropska komisija 

CCC (2006, v Gaber in Marjanovič Umek, 2009) pravi, da je pravičnost stopnja, »do 

katere lahko posamezne osebe izkoristijo prednost edukacije v smislu možnosti, 

dostopa, obravnave in rezultatov. Pravičen sistem zagotavlja, da so rezultati 

izobraževanja in usposabljanja neodvisni od socialno-ekonomskega ozadja in drugih 

dejavnikov, ki vodijo do izobraževalne prikrajšanosti.« Iz odgovorov mater v naši 

raziskavi torej lahko sklepamo, da menijo, da so učitelji pravični do njihovih otrok, ker 
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jim nudijo različne možnosti v okviru pouka, pomoč pri premagovanju težav ter 

dodatno razlago učne snovi, da učenci lahko dosegajo zadovoljive učne rezultate. V 

šolskem prostoru se vzporedno s pojmom pravičnosti pojavlja tudi pojem enakosti ali 

enakih možnosti, ki je pomembno načelo izobraževalnega sistema (Košak, 2010b). 

Ob pojmu enakosti pa tesno stoji tudi pojem neenakosti, v našem primeru predvsem 

različnosti v sposobnostih in znanju učencev. Z. Kodelja (2006) rešitev vidi v 

individualizaciji pouka ter diferenciaciji učnih ciljev, metod in oblik dela ter ritma dela. 

V kolikor pojem pravičnosti razumemo na tak način, potem so matere in razredni 

učitelji upravičeno mnenja, da so učitelji do mladostnikov pravični. 

Matere pravijo tudi, da so izjema le določeni učitelji, ki preverjanja in ocenjevanja 

znanja ne prilagodijo potrebam mladostnika z disleksijo oziroma na njihove 

potrebe »kar pozabijo«. V kolikor ima učenec v svojem individualiziranem programu 

med prilagoditve umeščene tudi prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, je 

učitelj, ki prilagoditev ne upošteva, v prekršku. 29. člen Zakona o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2000) namreč določa vsebine individualiziranega programa, 

med katerimi so omenjene tudi prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in 

ocenjevanju znanja, do katerih so učenci upravičeni. V slovenskem prostoru sta M. 

Peček in I. Lesar (2006) že izvedli raziskavo, ki je pokazala, da v slovenskih šolah 

obstaja protislovje med tem, kaj določa zakonodaja, in tem, kar učitelji v razredu 

počnejo. K. Bregar Golobič (2008) ugotavlja, da so najgloblji problem spreminjanja 

prakse proučevanja prav pregloboko ukoreninjeni vzorci poučevanja učiteljev. To si 

delno lahko razlagamo tudi z izsledki S. Marn (2012), ki je v svoji raziskavi v okviru 

diplomskega dela ugotovila, da učitelji prilagoditve v okviru individualiziranih 

programov pri ocenjevanjih znanja opredeljujejo kot manj učinkovite. 

Čeprav večina mladostnikov meni, da jih učitelji razumejo glede njihovih težav z 

disleksijo, si večina želi še več razumevanja. Predvsem si mladostniki (še) večje 

mere razumevanja želijo pri ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja in pri 

(ponovni) razlagi učne snovi.  

ISKANJE POMOČI MLADOSTNIKOV IN OBLIKE PREJEMANJA POMOČI 

V raziskavi smo ugotovili, da v šoli v večini primerov mladostniki iščejo pomoč in 

podporo pri učiteljih (če nečesa ne razumejo, ne znajo prebrati).  
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Prav tako je zaznati vrstniško pomoč, saj si mladostniki medsebojno pomagajo pri 

reševanju nalog ali/in pri reševanju medvrstniških sporov.  

V domačem okolju pa se mladostniki za pomoč ali podporo (predvsem zaradi 

šolskega dela) zatekajo k materam in občasno tudi sorojencem ali starim staršem. 

Pomoč v domačem okolju je največkrat usmerjena v krepitev delovnih/učnih navad in 

premagovanje bralnih/učnih težav. Matere z mladostniki namreč še vedno izmenično 

berejo ali z njimi delajo domače naloge. Nekatere raziskave so pokazale, da je 

staršem otrok s SUT otrokova izobrazba eden od najpomembnejših ciljev (Russell, 

2003, v Barkauskiene, 2009; Barkauskiene, 2005, v Barkauskiene, 2009), zaradi 

česar starši pomagajo otrokom pri domači nalogi. Chapman in Tumner (1997, Terras 

idr., 2009) pa sta ugotovila, da slabši dosežki na področju branja ob neprimerni 

podpori in razumevanju staršev, učiteljev ter sovrstnikov lahko vplivajo na razvoj 

nizke učne samopodobe ter težave s samozavestjo. Matere mladostnikov, vključene 

v našo raziskavo, se zelo zavedajo, kako pomembno je, da so si pripravljene vzeti 

čas za skupno premagovanje težav kot tudi njihove doslednosti/vztrajnosti 

(spodbud/sugestij) za uspešno premagovanje mladostnikovih (učnih) težav. Vzgoja 

staršev in njihovi čustveni odzivi igrajo pomembno vlogo pri vsestranskemu razvoju 

vseh otrok, še posebej pri otrocih s SUT (Heiman, 2002, v Barkauskiene, 2009). Prav 

zavzetost staršev in količina ter ustreznost njihovih spodbud pa naj bi pozitivno 

vplivali tudi na razvoj samopodobe otroka (Petersen, 1988, v Frydenberg, 1997). 

Vendar pa je iz odgovorov mater mogoče zaznati tudi pretiran nadzor nad učnimi 

situacijami. Prav Barkauskiene (2009) pravi, da imajo starši otrok s SUT potrebo po 

večjem nadzoru nad situacijami v domačem okolju. 

Matere se tudi zavedajo pomembnosti krepitve mladostnikove samostojnosti pri 

reševanju težav. Mladostnikom dajejo nasvete oziroma se z njimi pogovorijo in jih 

spodbujajo. Prav Noller in Callan (1991, v Doblehar, 2009) opisujeta dve vlogi 

staršev pri osamosvajanju mladostnika: (1) da opazijo svojega otroka, ki se razvija v 

odraslo osebo, in vzamejo njegove potrebe zares ter (2) da mu pri osamosvajanju 

naredijo prostor za zrelo in funkcionalno odraščanje. 

Mama mladostnice, ki je bila vključena v raziskavo, je ugotovila, da njene 

nespodbudne (včasih tudi žaljive) besede njene hčere niso usmerjale k uspešnemu 
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premagovanju stresnih situacij v šolskem/domačem okolju in ji zato sedaj nudi pomoč 

skozi humor ali skupno tekmovanje. V tem primeru gre za odlične zmožnosti 

samorefleksije in samokritičnost mame ob dobrem opazovanju svojega otroka. 

MNENJA INTERVJUVANCEV: ALI MLADOSTNIKI Z DISLEKSIJO POTREBUJEJO 

POMOČ, KAKŠNA LE-TA JE IN ALI JE USTREZNA 

Vsi razredni učitelji so enotnega mnenja, da mladostniki z disleksijo v šolskem 

okolju potrebujejo pomoč. Najpogosteje naj bi mladostnik potrebovali 

pomoč/podporo pri: (1) branju (navodil, besedil) in sestavi odgovorov na vprašanja, 

(2) preverjanju in ocenjevanju ter (3) reševanju medvrstniških sporov. Odgovori 

učiteljev nas ne presenečajo, saj je disleksija ena od specifičnih jezikovnih učnih 

težav, težave pa so najizrazitejše prav pri branju (IDA - International Dyslexia 

Association, 2012), kar se kaže tudi v težavah z bralnim razumevanjem (Reid, 2007). 

Predvsem fantje pa naj bi pogosteje doživljali stres v situacijah, ki so vezane na 

šolske ocene in pisanje testov (Alexander-Passe, 2007).  

Medvrstniške spore razredni učitelji pomagajo mladostnikom z disleksijo rešiti na 

način, da jih soočijo z vrstnikom, s katerim so prišli v spor. So nekakšni mediatorji 

med mladostniki samimi in njihovimi starši. L. Magajna s sodelavci (2008) pravi, da je 

razrednik tisti, ki predstavlja »most« med starši, drugimi učitelji in učenci. Razrednik 

je tisti, na katerega se morajo starši najprej obrniti, tudi v primeru, da želijo reševati 

težave svojega otroka z učenčevimi sošolci. Ima pa razredni učitelj še številne druge 

vloge, med katerimi sta tudi vzgojno-pedagoška, ki vključuje reševanje osebnih 

vprašanj učencev, ter vloga pomočnika in svetovalca učencem, ki vključuje 

svetovanje, pomoč učencem in učenje spoštovanja različnosti (Kalin, 2000, v Verbnik 

Dobnikar, 2002). S tem, ko učitelji učence vključujejo v reševanje težav, spoštujejo 

dve od temeljnih načel pomoči, in sicer načelo udeleženosti učenca ter načelo akcije 

in samozagovorništva (Magajna idr., 2008). 

E. Singer (2005) je v svoji raziskavi z učenci z disleksijo ugotovila, da jih močno moti 

in spravlja v stisko, če so izpostavljeni pred razredom in predstavljeni v šibkejši luči. 

Pomembno se nam zdi, da se tudi razredni učitelji v naši raziskavi tega zavedajo. 

Podporo pri branju namreč navajajo v smislu, da je učitelj pri glasnem branju do 
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mladostnikovih težav potrpežljiv in da mladostnika ne izpostavlja pred 

razredom/vrstniki. Vendar pa razredni učitelji podporo nudijo tudi s svetovanjem, 

kako se najbolj uspešno lotiti branja besedila, da ga bo mladostnik bral bolj tekoče in 

z razumevanjem, kar je ena od metod dobre poučevalne prakse učitelja (Magajna 

idr., 2008). 

Razredni učitelji navajajo nudenje podpore tudi v kontekstu preverjanja in 

ocenjevanja, in sicer kot podaljšan čas ocenjevanja in/ali poudarek na ustnem 

ocenjevanju, ki naj bi bil časovno in vsebinsko napovedan bodisi z možnostjo 

opravljanja pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja v dveh/več delih bodisi z 

možnostjo prekinitve. V kolikor imajo učenci z disleksijo tovrstne prilagoditve 

opredeljene v individualiziranih programih, so učitelji dolžni po Zakonu o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami (2000, 29. člen) te prilagoditve tudi upoštevati. Vendar 

pa naj bi učitelji pri svojem delu z vsemi učenci uporabljali tudi metode, ki izhajajo iz 

»dobre poučevalne prakse«, med katere spada tudi omogočanje učencem, da svoje 

znanje posredujejo na različne načine (Magajna idr., 2008). 

Posebej pozitivno pa je dejstvo, da razredni učitelji poskušajo sami tudi nuditi 

čustveno oporo in zmanjšati stiske pri preverjanjih in ocenjevanjih znanja z 

nudenjem različnih nasvetov. Razredni učitelji v naši raziskavi upravičujejo vloge, ki 

naj bi jih kot razredniki opravljali, v primeru nudenja čustvene opore pa predvsem 

vlogo pomočnika in svetovalca učencu (Kalin, 2000, v Verbnik Dobnikar, 2002), ki 

svojim učencem želijo in znajo svetovati. Razredni učitelji, ki so bili vključeni v našo 

raziskavo, ocenjujejo, da mladostnikom z disleksijo nudijo ustrezno pomoč, saj jim 

omogočajo tudi dodatno razlago snovi (skupno učenje) in učenje strategij učenja, kar 

je v literaturi omenjeno kot metode »dobre poučevalne prakse« učiteljev (Magajna 

idr., 2008). 

Sodeč po pričevanjih mladostnikov z disleksijo smo v naši raziskavi ugotovili, da se 

mladostniki ne zatekajo k učiteljem, ko imajo čustvene stiske. Vprašani 

mladostniki in razredni učitelji so si enotni v mnenju o nudenju pomoči v okviru DSP, 

ki jo nudijo specialni pedagogi. Ugotovili smo, da svojih (čustvenih) stisk ne 

zaupajo (niti) specialni pedagoginji na šoli. Mladostniki ocenjujejo, da je pogovor 

med mladostnikom in specialno pedagoginjo vezan izključno na šolsko delo. Razlog 
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naj bi bil v mladostnikovi nepripravljenosti, da bi svoje težave zaupal specialni 

pedagoginji. Tudi vprašani učitelji ocenjujejo, da je delo specialne pedagoginje 

osredotočeno predvsem na učenje, strategije učenja ali predelovanje 

(nerazumljive) učne snovi. Naloga specialnega pedagoga pri nudenju pomoči 

otrokom z učnimi težavami je zelo kompleksna. V Programskih smernicah (Čačinovič 

Vogrinčič, Bregar Golobič, Bečaj, Pečjak, Resman idr., 2008) je opredeljeno, da ima 

šolska svetovalna služba tri osnovne dejavnosti, med katere spadajo tudi dejavnosti 

pomoči učencem na področjih učenja in poučevanja, telesnega, osebnega 

(spoznavnega in čustvenega) ter socialnega razvoja. Med nalogami je navedeno tudi 

svetovalno-preventivno delo pri izboljšanju kvalitete učenja (npr. razvijanje strategij, 

metod in tehnik učenja), opredeljujejo pa tudi svetovalno-preventivno delo v 

programih za spodbujanje socialnega razvoja (npr. programi za krepitev 

samopodobe, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, urjenje 

učencev v socialnih spretnostih, za sproščanje ipd.).  

Razlog, da so specialne pedagoginje usmerjene v šolsko delo, lahko prepoznamo 

tudi skozi navedbe mladostnikov, da učitelji specialnim pedagoginjam nakažejo (ali 

celo konkretno povedo), kakšne naloge naj delajo z učencem oziroma jim zaupajo 

konkretna vprašanja za ustno preverjanje in/ali ocenjevanje znanja. Delovanje 

specialnih pedagogov, ki je usklajeno s potrebami in cilji razreda, je sicer zelo 

pomembno pri delu z učenci s SUT, saj se morajo truditi, da omogočijo čim več 

priložnosti povezovanja teorije, vsebine predmeta, poučevalnih principov rednega 

poučevanja (Leko in Brownell, 2009). Prav A. Prah (2011) pri analizi ovir za 

uspešnejše vključevanje otrok s posebnimi potrebami ugotavlja, da se v praksi v 

slovenskih šolah še vedno dogaja, da je strokovni tim na šoli usmerjen le na 

doseganje izobraževalnih ciljev, ki se odraža v uspešnosti učenca. Vendar pa je 

naloga specialnega pedagoga ali svetovalnega delavca tudi obvladovanje različnih 

bolj specifičnih strategij obravnave učencev. G. Čačinovič Vogrinčič in sodelavci 

(2008) pa poudarjajo, da je specialni pedagog tisti, ki nudi neposredno pomoč 

učiteljem pri oblikovanju in izvajanju individualiziranih učnih programov – in ne 

obratno.  
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Poudariti moramo, da specialni in rehabilitacijski pedagogi pri študiju programa 

specialne in rehabilitacijske pedagogike na prvi stopnji šolanja pridobijo določene 

predmetno-specifične kompetence, med drugimi tudi uporabo specialno pedagoških 

znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami, poznavanje vsebine in metodike 

področja ter usposabljanje učencev za učinkovito učenje (Predstavitveni zbornik: 

Univerzitetni študijski program prve stopnje, 2015/2016), na drugi stopnji šolanja pa 

še zmožnost prilagajanja prakse specifičnim edukacijskim kontekstom in reflektiranja 

vrednot, ki ustrezajo edukacijskim dejavnostim (Predstavitveni zbornik: Magistrski 

študijski program druge stopnje, 2015/2016). Navedeno pomeni, da naj bi bili 

specialni pedagogi strokovno opremljeni za presojanje potreb učencev in delovanje v 

smeri zagotavljanja, presojanja in izvajanja ustreznih oblik pomoči.  

M. Schmidt (2001) med nalogami specialnega pedagoga navaja poleg omogočanja 

individualne obravnave z ustreznimi diagnostičnimi metodami tudi čustveno toplino. V 

naši raziskavi je ena od mater navedla, da mladostnik sprejema specialno 

pedagoginjo tudi zaradi doživljanja opore, in dodala, da specialna pedagoginja na 

mladostnikovo vedenje/učno uspešnost vpliva zelo pozitivno.  

Iz rezultatov je mogoče razbrati, da se učencem v okviru individualiziranih 

programov omogočata ustrezna pomoč in podpora, izvedba podpore in pomoči 

pa naj bi se od zapisanega razlikovali. Specialne pedagoginje naj bi premalo 

pozornosti posvečale socialno-čustvenemu področju delovanja, področju motivacije, 

pozornosti in koncentracije ter organizacijskih veščin. Vendar pa smo tudi ugotovili, 

da imajo tako razredni učitelji kot tudi matere slab vpogled v delo specialne 

pedagoginje. Na podlagi rezultatov raziskave zato ne moremo trditi in posplošiti, da 

v okviru DSP specialni pedagogi z učencem ne izvajajo strategij, ki bi bile usmerjene 

v premagovanje težav, ovir ali primanjkljajev, ter svetovalnih storitev.  
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5 ZAKLJUČEK 

Stres zadeva prav vsakogar, saj je pomemben in bistven del posameznikovega 

življenja. Nenehno se moramo namreč prilagajati na spremembe v okolju. Stres 

doživljajo tako otroci, mladostniki kot odrasli. V slovenskem prostoru smo zasledili 

zelo malo raziskav, ki se ukvarjajo s stresom mladostnikov, nismo pa zasledili 

raziskav, ki bi vključevale področje stresa pri mladostnikih s SUT. V magistrskem 

delu smo obravnavali/raziskali področje stresa pri mladostnikih z disleksijo, saj smo 

strokovne delavce šol in starše želeli seznaniti, kako stres doživljajo mladostniki z 

disleksijo v šolskem okolju in doma ter jih spodbuditi k razmišljanju o izboljšanju 

nudenja pomoči otrokom/mladostnikom (z disleksijo), ki se s stresom srečujejo. V 

pričujočem magistrskem delu smo ugotavljali, kako stresne situacije mladostnikov z 

disleksijo v domačem in šolskem okolju zaznavajo mladostniki sami, njihove mame 

ter razredni učitelji, in sicer v katerih situacijah mladostniki pogosteje doživljajo stres, 

kako se na situacije odzivajo ter kakšno pomoč in podporo prejemajo. Izvedli smo 

polstrukturirane intervjuje s štirimi mladostniki z disleksijo, njihovimi materami ter 

razrednimi učitelji ter proučili individualizirane programe mladostnikov.  

Rezultati raziskave so pokazali, da so za mladostnike z disleksijo v okviru 

individualiziranih programov bolj predvidene oblike učne pomoči pri predmetih 

slovenščina, matematika in tuji jezik angleščina ter prilagoditve učnega okolja (npr. 

sedežni red, količina in vrsta gradiv, preverjanje in ocenjevanje znanja), manj pa 

oblike pomoči za premagovanje različnih primanjkljajev, ovir oz. motenj. Opažamo, 

da so v okviru individualiziranih programov učencem omogočene oblike pomoči tudi 

na čustvenem in socialnem področju, vendar so nejasno definirane. V šolskem okolju 

matere in mladostniki podobno zaznavajo stresne situacije, ki jih povzročajo slabe 

ocene, vrstniška zbadanja in zaznavanje krivičnosti ocenjevanja. Matere in razredni 

učitelji dodajajo, da naj bi bilo za mladostnike stresno tudi uresničevanje šolskih 

zahtev. Vse tri skupine intervjuvancev pa ocenjevanje znanja zaznavajo kot situacijo, 

ki je za mladostnika stresna, in menijo, da v šolskem okolju mladostniki zaradi 

nezaupanja v lastne zmožnosti pogosto doživljajo jezo, strah in žalost. Intervjuvani 

mladostniki ne poročajo o tem, da bi jim težave z branjem in/ali pisanjem povzročale 

stres, medtem ko njihove mame in razredni učitelji menijo nasprotno, in sicer da jim 
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stres povzročajo predvsem bralna značka, domače branje ter prepis s table. 

Mladostniki imajo v teh situacijah namreč odpor do branja, se branju izogibajo in ga 

odklanjajo. Vse tri skupine intervjuvancev so si enotne pri uporabi manj učinkovitih 

strategij spoprijemanja s stresom, to je pasivnosti, in so mnenja, da nereševanje 

težav ni ustrezen način spoprijemanja. Matere in razredni učitelje poročajo o 

pogostejši rabi manj učinkovitih strategij spoprijemanja, npr. umiku, pri eni učenki pa 

prepoznavajo tudi uporabo bolj učinkovite strategije, to je vlaganje truda. 

Ugotavljamo, da so si glede situacij, ki so za mladostnike z disleksijo stresne v 

domačem okolju, mladostniki in njihove matere bolj enotni. Zaznavajo, da so za 

mladostnike stresna gospodinjska opravila, prepiri s sorojenci, prikrivanje šolskih 

»kazni«, branje, domače naloge in učenje, ob tem pa največkrat doživljajo jezo in 

žalost. Menijo, da stres v domačem okolju ni tako pogost, predvsem pa je bistveno 

manj situacij, ki bi bile za mladostnika stresne zaradi težav z branjem in/ali pisanjem. 

Mladostniki celo menijo, da takšnih situacij sploh ni. Tudi pri zaznavanju strategij 

spoprijemanja s stresom v domačem okolju so si matere in mladostniki z disleksijo 

precej enotni, saj menijo, da mladostniki uporabljajo predvsem manj učinkovite 

strategije spoprijemanja, ki jim ne omogočajo samostojnega in učinkovitega 

odzivanja v situaciji, kot so npr. čakanje na pomoč, fizični umik, upiranje 

(odgovarjanje, nasprotovanje), občasno pa uporabljajo tudi bolj učinkovite strategije 

spoprijemanja, kot je iskanje pomoči. Razlike se pojavijo pri oceni primernosti 

uporabljenih strategij, saj nekateri mladostniki menijo, da so strategije ustrezne, 

matere pa menijo, da niso. Iz raziskave je razvidno, da mladostniki z disleksijo pri 

materah, razrednih učiteljih in specialnih pedagogih iščejo pomoč predvsem zaradi 

šolskih obveznosti, le-ti jim tovrstno pomoč tudi nudijo, poleg tega pa mladostnikom 

pogosto nudijo tudi čustveno podporo pri situacijah, ki so vezane predvsem na učne 

situacije. Ugotovili smo, da učitelji in specialni pedagogi (pre)več pozornosti 

posvečajo težavam na šolskem področju, (pre)malo pa na drugih področjih 

psihosocialnega delovanja mladostnikov.  

Z raziskavo želimo spodbuditi k razmišljanju vse učitelje in specialne pedagoge, da 

so bolj pozorni na celostno delovanje učencev, čustveno doživljanje in odzivanje, da 

so učencem v oporo ter da jim nudijo tudi učenje učinkovitega spoprijemanja s 

stresnimi situacijami. Prepričani smo, da so specialni pedagogi strokovno dobro 
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opremljeni in da se trudijo pomagati učencem. Opozoriti želimo na to, da so tudi 

mame učencev s SUT željne podpore ter pomoči s strani strokovnjakov, zato vidimo 

možnost razvoja delovanja specialnega pedagoga in učiteljev tudi v posvečanju več 

časa materam ter nudenju strokovne pomoči. 

Kljub nekaterim pomembnim izsledkom ima naša raziskava pomanjkljivosti. Največja 

pomanjkljivost raziskave je v majhnem vzorcu ter nesorazmerju med ženskim in 

moškim spolom. Raziskavo bi lahko izboljšali tako, da bi zagotovili večji vzorec ter 

vanj vključili polovico fantov in polovico deklet. V vzorec pa bi bilo dobro vključiti tudi 

sovrstnike ter raziskati še njihov pogled na stres mladostnikov z disleksijo. Prav 

področje stresa pa je pri otrocih težko raziskovati, ker se pogosto zgodi, da tega 

stresa pri sebi ne prepoznajo. Kljub razlagi pojma pred izvedbo intervjujev in 

ponazarjanju, kaj stres je, je lahko prišlo do nepopolnega razumevanja kompleksnosti 

pojma. Zaradi omenjenega so lahko odgovori intervjuvancev bolj omejeni in ožje 

usmerjeni. To bi lahko izboljšali tako, da bi podrobneje razdelali specifične situacije 

(npr. pisno ocenjevanje znanja pri angleščini) in se s tem bolj posvetili konkretnim 

doživljanjem, odnosom oz. odzivom.  

Zavedati se moramo tudi, da na rezultate raziskave o tem, kakšno pomoč 

mladostnikom z disleksijo nudijo specialni pedagogi v okviru DSP, lahko vplivajo tudi 

drugačne zaznave in drugačno doživljanje pomoči in podpore mladostnikov z 

disleksijo. Za boljši vpogled v izvajanje DSP bi bilo potrebno opraviti tudi intervjuje s 

specialnimi pedagogi, ki opravljajo DSP. Našo raziskavo bi lahko razvili tudi dalje, in 

sicer v primerjanje situacij, ki sprožajo stres, in strategij spoprijemanja s tovrstnimi 

situacijami različno starih mladostnikov, npr. osnovnošolcev ter srednješolcev. 

Takšnih raziskav namreč v slovenskem prostoru še nismo zasledili.  

Naše delo bi lahko bilo osnova za pripravo ciljno usmerjenih programov, ki bi pri 

učencih s SUT razvijali učinkovite strategije spoprijemanja s težavami in bi jim nudili 

socialno ter čustveno podporo. Ravno tako pa je potrebno razmisliti o tem, da bi tudi 

starše učili/spodbudili k samoanalizi njihovih strategij in jih po potrebi seznanili z 

učinkovitimi strategijami spoprijemanja s stresom. Starši s svojimi odzivi in vedenjem 

predstavljajo pomemben model učinkovitega ali manj učinkovitega spoprijemanja s 

težavami mladostnikov. Pogosto se dogaja, da se strokovnjaki posvečajo le otroku, ki 
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ima učne težave, pozabljajo pa na starše, ki se ravno tako soočajo s stiskami in 

težavami. Zato bi bilo pozornost zanimivo usmeriti tudi v odkrivanje strategij 

spoprijemanja s težavami staršev in njihovih otrok z učnimi ali SUT. Ugotavljali bi 

lahko, kaj starši potrebujejo za učinkovito pomoč svojim otrokom, da bi lahko bili 

model za učinkovito spoprijemanje s težavami. 
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PRILOGE 

PRILOGA 1: PRILAGODITVE V OKVIRU INDIVIDUALIZIRANEGA 

PROGRAMA – UČENKA A. 

PROSTORSKE - sedi v prvi klopi, v bližini učitelja 

- sedi v bližini sošolke, ki ji je pripravljena pomagati 

ČASOVNE - podaljšan čas za razumevanje, branje, pisanje, računanje, 

preverjanje in ocenjevanje znanja 

POUČEVANJE - pogoste povratne informacije  

- večkratno ponavljanje bistvenih informacij 

- pomoč pri organizaciji zapiskov 

- pogosto preverjanje razumevanja 

DELOVNI LISTI, 

NALOGE, 

UČBENIKI, 

ZVEZKI 

- možnost fotokopiranja obsežnejših učnih vsebin  

- po potrebi snovna in količinska prilagoditev (tudi domače 

naloge) 

PREVERJANJE 

IN 

OCENJEVANJE 

- podaljšan čas 

- poudarek na ustnem ocenjevanju znanja 

- pri pisnem ocenjevanju se ne upoštevajo napake, ki izhajajo iz 

motnje, npr. zamenjava črk b-d, p-g, m-n, a-o, i-e 

- po potrebi branje navodil  

- napovedano in dogovorjeno ocenjevanja znanja 

MOTIVACIJA, 

SOCIALIZACIJA 

- spodbujanje, opogumljanje 

- spodbujanje močnih področij 
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PRILOGA 2: PRILAGODITVE V OKVIRU INDIVIDUALIZIRANEGA 

PROGRAMA – UČENEC A. 

PROSTORSKE - sedi v prvi klopi, v bližini učitelja 
- sedi v bližini sošolca, ki mu je pripravljen pomagati 

ČASOVNE - podaljšan čas za razumevanje, branje, pisanje, računanje, 
preverjanje in ocenjevanje znanja (do 1/3 ure) 

POUČEVANJE - pogoste povratne informacije  
- večkratno ponavljanje bistvenih informacij 
- pomoč pri organizaciji zapiskov 
- pogosto preverjanje razumevanja 

PODAJANJE 
NAVODIL 

- individualno, po potrebi 

DIDAKTIČNI 
PRIPOMOČKI 

- pomožne kartice, plakati na steni, sheme 

DELOVNI LISTI, 
NALOGE, 
UČBENIKI, 
ZVEZKI 

- snovna in količinska prilagoditev (tudi domače naloge) 
- možnost fotokopiranja obsežnejših učnih vsebin 
- pomoč pri označevanju domačih nalog – podpis staršev, če 
je brez DN ali pripomočkov 

PREVERJANJE 
IN 
OCENJEVANJE 

- podaljšan čas 
- poudarek naj bo na ustnem ocenjevanju znanja 
- po potrebi naj poteka v individualni situaciji ali manjši skupini 
(ure DSP-ja) 
- napovedano in dogovorjeno ocenjevanja znanja 
- možnost opravljanja pisnega preverjanja in ocenjevanja 
znanja v dveh ali več delih 

MOTIVACIJA, 
SOCIALIZACIJA 

- spodbujanje, opogumljanje 
- prepoznavanje stisk zaradi primanjkljajev 
- spodbujanje močnih področij 

 



 123  

 

PRILOGA 3: PRILAGODITVE V OKVIRU INDIVIDUALIZIRANEGA 

PROGRAMA – UČENEC K. 

POUČEVANJE / 

PODAJANJE 
NAVODIL 

/ 

DIDAKTIČNI 
PRIPOMOČKI 

/ 

DELOVNI LISTI, 
NALOGE, 
UČBENIKI, ZVEZKI 

/ 

PREVERJANJE IN 
OCENJEVANJE 

- dogovor pri predmetu tuji jezik angleščina za lažjo obliko 
testa 
- časovno in vsebinsko napovedani preizkusi 

USMERJANJE 
VEDENJA 

- pozitivne potrditve 

DODATNA POMOČ 
(kakšna, kdo, kdaj) 

- spec. pedagoginja (učenje učnih strategij v povezavi z 
angleščino, organizacija in načrtovanje učenja) 
- učiteljica naravoslovja/razredničarka (učne strategije, 
matematika) 
- učiteljica učne pomoči (organizacija učenja, dodatna 
razlaga vsebin pri matematiki) 
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PRILOGA 4: PRILAGODITVE V OKVIRU INDIVIDUALIZIRANEGA 

PROGRAMA – UČENEC R. 

POUČEVANJE - pogoste, takojšnje povratne informacije  
- upoštevanje prevladujočega učnega stila 
- pogosto preverjanje razumevanja 

PODAJANJE 
NAVODIL 

- ustno 
- individualno 

DIDAKTIČNI 
PRIPOMOČKI 

- grafične sheme 
- pomožne kartice (samo kot učni pripomoček, npr. slovnična 
struktura pri TJA – tujem jeziku angleščina) 

DELOVNI LISTI, 
NALOGE, 
UČBENIKI, 
ZVEZKI 

- povečan tisk, razmik med znaki 

PREVERJANJE 
IN 
OCENJEVANJE 

- podajanje posameznih nalog 
- časovno in vsebinsko napovedani preizkusi 
- pisanje testov izven razreda z možnostjo prekinitve 

USMERJANJE 
VEDENJA 

- pogosti odmori 
- jasno postavljena pričakovanja, meje, pravila/ukrepi ob kršitvi 
- možnosti izbire/alternative 
- pozitivne potrditve 
- gibanje 
- sedežni red – sedenje v bližini učitelja (pri TJA, GOS, MAT) 

DODATNA 
POMOČ (kakšna, 
kdo, kdaj) 

- defektologinja: specialnopedagoško delo, slovenski jezik, 
strategije učenja pri TJA, čustveno-socialno področje 
- učitelj učne pomoči: matematične strategije učenja, 
koordinacija 
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 PRILOGA 5: PARADIGMATSKI MODEL 
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PRILOGA 6: POLSTRUKTURIRAN INTERVJU Z  MLADOSTNIKOM Z 

DISLEKSIJO 

Uvodni nagovor: Danes se bova pogovarjala o stresu in stresnih situacijah. Stresna 

situacija je tista, ki je zate težavna, se v njej počutiš neprijetno ali moraš vložiti veliko 

truda, da se z njo spoprimeš. Take situacije se lahko pojavijo v šoli, družini, s prijatelji 

in se lahko nanašajo na karkoli, kar ti je pomembno.  

SITUACIJE, VEZANE NA ŠOLSKO PODROČJE 

1. Ali se spomniš kakšne situacije, ki je bila v šoli zate stresna, težavna in si se z njo 

težko spoprijel/a?  

a) Če se, kaj se je takrat dogajalo, kar je v tebi vzbudilo občutke nelagodja, stres? 

b) Kako si se počutil/a? 

c) Ali je bil takrat kdo ob tebi? Če ja, kaj je naredil, rekel? 

č) Ali si potreboval/a kakšno pomoč? Če si, kakšno? 

2. Ali v razredu pogosto doživljaš stres (ti je pogosto nelagodno, neprijetno, težko, se 

težko spopadaš s situacijami) – v medsebojnem odnosu s sošolci, učitelji?  

a) Kako močno občutiš stres? Pomagajva si z lestvico od 1 do 7. 1 je najmanj 

intenzivno (ga komaj občutiš), 7 pa najbolj intenzivno (te popolnoma prevzame, ga 

občutiš zelo močno). 

b) Če v šoli doživljaš stres, kakšne so situacije, v katerih pogosteje doživljaš stres (se 

počutiš neprijetno in moraš v situacijo vlagati veliko truda)? 

c) Kaj ti je v teh situacijah najtežje? 

č) Kako se s situacijo spoprimeš, kako jo poskušaš nadzorovati ali reševati? 

d) Kaj misliš, da bi ti najbolj pomagalo? 

3. Kako bi opisal/a svoje težave z branjem/pisanjem v šoli? 

a) Ali v šoli so stresne situacije, ki nastanejo zaradi tvojih težav z branjem/pisanjem? 

b) So pogoste? Kako pogoste? Na lestvici od 1 do 7, kjer je 1 zelo redko, 7 pa 

večkrat dnevno. 

c) V katerih situacijah, povezanih z branjem/pisanjem najpogosteje doživljaš stres?  

č) Kako se počutiš?  

d) Kaj narediš? Poiščeš ali prosiš koga za pomoč? Ali si kaj posebnega govoriš? 
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e) Meniš, da je to, kar narediš, dobro zate? Zakaj? 

f) Si kdaj poskušal narediti kako drugače?  

- Če si, kaj si naredil/a? 

- Če ne, kaj misliš, da bi se zgodilo, če bi naredil/a kako drugače? 

4. Kako se počutiš v razredu? 

5. Kako se razumeš s sošolci? 

a) Se s sošolci kdaj skregaš? 

- Če se, kdaj (zaradi česa, v kakšnih situacijah)? 

- Če se, kaj je največkrat razlog za prepir? 

b) Imaš v razredu sošolce, s katerimi se posebej dobro razumeš? 

c) Mu/jim poveš, če imaš težave? 

- Če da, kaj mu/jim poveš? 

d) Mu/jim česa ne poveš o sebi? 

- Če da, česa? 

e) Se ti zdi, da sošolci v razredu razumejo tvoje težave z branjem/pisanjem? 

- Zakaj misliš, da te razumejo oz. ne razumejo? 

6. Kako pa se razumeš z učitelji? 

a) Misliš, da te razumejo? 

b) Misliš, da razumejo tvoje težave z branjem/pisanjem? 

- Zakaj misliš, da jih razumejo oz. ne razumejo? 

c) Bi si želel/a več njihovega razumevanja/pomoči? 

- Če da, v katerih situacijah? 

- Če ne, zakaj ne? 

SITUACIJE, VEZANE NA DOM IN DRUŽINO 

1. Ali se spomniš kakšne situacije, ki je bila doma zate stresna, težavna in si se z njo 

težko spoprijel/a?  

a) Če se, kaj se je takrat dogajalo, kar je v tebi vzbudilo občutke nelagodja, stres? 

b) Kako si se počutil/a? 

c) Ali je bil takrat kdo ob tebi? Če ja, kaj je naredil, rekel? 

č) Ali si potreboval/a kakšno pomoč? Če si, kakšno? 
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2. Ali v domačem okolju pogosto doživljaš stres (ti je pogosto nelagodno, neprijetno, 

težko, se težko spopadaš s situacijami)?  

a) Kako intenziven je stres? Pomagajva si z lestvico od 1 do 7. 1 je najmanj 

intenzivno (ga komaj občutiš), 7 pa najbolj intenzivno(te popolnoma prevzame, ga 

občutiš zelo močno). 

b) Če doma doživljaš stres, kakšne so situacije, v katerih pogosteje doživljaš stres 

(se počutiš neprijetno in moraš v situacijo vlagati veliko truda)? 

c) Kaj ti je v teh situacijah najtežje? 

č) Kako se s situacijo spoprimeš, kako jo poskušaš nadzorovati ali reševati? 

d) Kaj misliš, da bi ti najbolj pomagalo? 

3. Kako bi opisal/a svoje težave z branjem/pisanjem doma? 

a) Ali so tudi doma stresne situacije, ki nastanejo zaradi tvojih težav z 

branjem/pisanjem? 

b) So pogoste? Kako pogoste? Oceni od 1 do 7 (1 je zelo redko, 7 pa zelo pogosto).  

c) V katerih situacijah, povezanih z branjem/pisanjem, najpogosteje doživljaš stres?  

č) Kako se takrat počutiš?  

d) Kaj takrat narediš? Poiščeš ali prosiš koga za pomoč? Ali si kaj posebnega 

govoriš? 

e) Meniš, da je to, kar narediš, dobro zate? Zakaj? 

f) Si kdaj poskušal narediti kako drugače?  

- Če si, kaj si naredil/a? 

- Če ne, kaj misliš, da bi se zgodilo, če bi naredil/a kako drugače? 

DODATNO 

1. Ali se na srečanjih s specialno pedagoginjo pogovarjata o tvojih težavah/stresnih 

situacijah, ki niso povezane z učenjem (npr. o težavah s sošolci, starši, učitelji)? 

- Če da, ali se o njih pogosto pogovarjaš? O čem se pogovarjaš? Ali ti pogovor 

pomaga, da lažje premaguješ svoje težave, se z njimi spoprijemaš? 

- Če ne, zakaj se o tem na srečanjih ne pogovarjaš? 
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PRILOGA 7: POLSTRUKTURIRAN INTERVJU Z RAZREDNIM 

UČITELJEM 

Uvodni nagovor: Danes se bova pogovarjala o stresu in stresnih situacijah, ki jih vaš 

učenec doživlja v šolskih situacijah. Stresna situacija je tista, ki je za posameznika 

težavna, se v njej počuti neprijetno ali mora vložiti veliko truda, da se z njo spoprime. 

Take situacije se lahko pojavijo v šoli, družini, s prijatelji in se lahko nanašajo na 

karkoli, kar je za posameznika pomembno.  

SITUACIJE, VEZANE NA ŠOLSKO PODROČJE 

1. Ali se spomnite kakšne situacije, ki je bila v šoli za vašega učenca/učenko stresna, 

težavna in se je z njo težko spoprijel/a?  

a) Kaj se je takrat dogajalo, kar mislite, da je v njem vzbudilo občutke nelagodja, 

stres? 

b) Kako mislite, da se je učenec/učenka takrat počutil/a? 

c) Kako se je učenec/učenka v situaciji odzval/a? 

c) Ali je bil takrat kdo ob njem/njej? Če ja, kaj je naredil, rekel? 

č) Ali je učenec/učenka potreboval/a kakšno pomoč? Če da, kakšno? 

d) Kako ste se vi odzvali v dani situaciji? 

- Zakaj ste se odzvali tako? 

- Bi danes ravnali drugače? 

2. Menite, da učenec/učenka v šoli pogosto doživlja stres (mu je pogosto nelagodno, 

neprijetno, težko, se težko spopada s situacijami)?  

a) Kaj mislite, kako intenziven je stres? Pomagajva si z lestvico od 1 do 7. 1 je 

najmanj intenzivno (ga komaj občuti), 7 pa najbolj intenzivno (ga/jo popolnoma 

prevzame, ga občuti zelo močno). 

b) Kakšne so situacije, v katerih pogosteje doživlja stres (se počuti neprijetno in mora 

v situacijo vlagati veliko truda)? 

c) Kaj mislite, da je v teh situacijah učencu/učenki najtežje? 

č) Kako se s situacijo spoprime, kako jo poskuša nadzorovati ali reševati? 

d) Ali menite, da je to ustrezno spoprijemanje s težavami? 

e) Ste učencu/učenki kdaj pomagali, da bi ustrezneje reagiral? 
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- Če da, kako? 

- Če ne, zakaj ne? 

3. Kako bi opisali učenčeve/učenkine težave z branjem/pisanjem v šoli? 

a) Ali v šoli so stresne situacije, ki nastanejo zaradi učenčevih/učenkinih težav z 

branjem/pisanjem? 

b) So pogoste? Kako pogoste? Na lestvici od 1 do 7, kjer je 1 zelo redko, 7 pa zelo 

pogosto. 

c) V katerih situacijah, povezanih z branjem/pisanjem, menite, da učenec/učenka 

najpogosteje doživlja stres?  

č) Kako mislite, da se počuti?  

d) Kaj naredi? Poišče ali prosi koga za pomoč? 

e) Menite, da je to, kar naredi, dobro zanj/o? Zakaj? 

4. Kako menite, da se učenec/učenka počuti v razredu? 

5. Kako se razume s sošolci? 

a) Se s sošolci kdaj skrega? 

- Če se, kdaj (zaradi česa, v kakšnih situacijah)? 

- Če se, kaj je največkrat razlog za prepir? 

b) Ima učenec/učenka v razredu sošolce, s katerimi se posebej dobro razume? 

c) Se vam zdi, da sošolci v razredu razumejo njegove/njene težave z 

branjem/pisanjem? 

d) Ste učencem kdaj predstavili vzroke njegovih/njenih težav? 

6. Kako pa se učenec/učenka razume z vami in ostalimi učitelji? 

a) Vi razumete njegove/njene težave z branjem/pisanjem? 

- Mislite, da ostali učitelji razumejo njegove/njene težave? 

b) Ste kot razrednik predstavili, zakaj ima učenec/učenka težave? 

c) Menite, da učitelji nudijo dovolj in ustrezno pomoč učencu/učenki? 

- Če da, v katerih situacijah? 

d) Se učenec/učenka kdaj zateče k vam po pomoč (se z vami kdaj pogovori o svojih 

težavah)? Če se, kdaj? 

- Kakšno pomoč mu/ji takrat nudite? 
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7. Kako specialna pedagoginja sodeluje z vami? 

a) Ali pomaga učencu pri premagovanju težav pri učenju? Kaj učencu ali vam svetuje 

pri delu z učencem pri premagovanju težav? 

b) Ali specialna pedagoginja nudi učencu pomoč tudi kje drugje in ne samo pri 

učenju? 

- Če da, kje (pri čem)? Koliko časa porabita za tovrstno učenje?  

- Če ne, kje (pri čem) bi si želeli, da bi jo? 

c) Ali se je kdaj vključila v poskus reševanja sporov mladostnika z drugimi učenci ali 

učitelji? 

- Če da, kako je to vplivalo na mladostnika? Kako se je specialna pedagoginja 

vključila? 

- Če ne, zakaj ne? 
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PRILOGA 8: POLSTRUKTURIRAN INTERVJU Z MAMO 

MLADOSTNIKA Z DISLEKSIJO 

Uvodni nagovor: Danes se bova pogovarjali o stresu in stresnih situacijah, ki jih vaš/a 

sin/hči doživlja v šolskih in družinskih situacijah. Stresna situacija je tista, ki je za 

posameznika težavna, se v njej počuti neprijetno ali mora vložiti veliko truda, da se z 

njo spoprime. Take situacije se lahko pojavijo v šoli, družini, s prijatelji in se lahko 

nanašajo na karkoli, kar je posamezniku pomembno.  

SITUACIJE, VEZANE NA DOM IN DRUŽINO 

1. Ali se spomnite kakšne situacije, ki je bila doma za vašega otroka stresna, težavna 

in se je z njo težko spoprijel?  

a) Če se, kaj se je takrat dogajalo, kar mislite, da je v njem vzbudilo občutke 

nelagodja, stres? 

b) Kako mislite, da se je počutil? 

c) Kako ste se vi takrat počutili? 

č) Kako je otrok reagiral? 

- Menite, da je reagiral ustrezno? 

d) Kako ste vi takrat reagirali? 

- Menite, da ste reagirali ustrezno? Zakaj? 

- Če ne, kako bi odreagirali zdaj? 

2. Menite, da vaš otrok v domačem okolju pogosto doživlja stres (mu je pogosto 

nelagodno, neprijetno, težko, se težko spopada s situacijami)?  

a) Kako intenziven mislite, da je njegov stres? Pomagajva si z lestvico od 1 do 7. 1 je 

najmanj intenzivno (ga komaj občuti), 7 pa najbolj intenzivno (ga/jo popolnoma 

prevzame, ga občuti zelo močno). 

b) Če doma doživlja stres, kakšne so po vašem mnenju situacije, v katerih pogosteje 

doživlja stres (se počuti neprijetno in mora v situacijo vlagati veliko truda)? 

č) Kako se s situacijo spoprime, kako jo poskuša nadzorovati ali reševati? 

d) Kako pa se s tovrstnimi situacijami spoprijemate vi?  

- Kako poskušate reševati nastalo situacijo? 

- Se vam tako zdi ustrezno? Zakaj? 
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3. Kako bi opisali učenčeve težave z branjem/pisanjem doma? 

a) Ali so tudi doma stresne situacije, ki nastanejo zaradi otrokovih težav z 

branjem/pisanjem? 

b) So pogoste? Kako pogoste? Na lestvici od 1 do 7, kjer je 1 zelo redko, 7 pa zelo 

pogosto. 

c) V katerih situacijah, povezanih z branjem/pisanjem, po vašem mnenju vaš otrok 

najpogosteje doživlja stres?  

č) Kako mislite, da se počuti?  

d) Kaj v teh situacijah naredi?  

- Menite, da je to ustrezna reakcija? 

- Če ne, kako pa bi se po vašem mnenju otrok moral odzvati? 

e) Kako se odzovete vi? 

- Se vam to zdi ustrezno? Zakaj? 

- Če ne, kako bi si želeli odreagirati? 

f) Se vaš otrok kdaj zateče k vam po pomoč? 

- Če da, v katerih situacijah? 

- Kakšno pomoč mu nudite? 

- Kako pogosto?  

SITUACIJE, VEZANE NA ŠOLSKO PODROČJE 

1. Ali se spomnite kakšne situacije, ki je bila v šoli za vašega otroka stresna, težavna 

in se je z njo težko spoprijel?  

a) Če se, kaj se je takrat dogajalo, kar je v vašem otroku vzbudilo občutke nelagodja, 

stres? 

b) Kako se je takrat počutil? 

c) Kako je otrok takrat odreagiral? 

- Zakaj menite, da tako? 

c) Se je otrok zatekel k vam po pomoč? 

- Če da, kakšno pomoč ste mu nudili? Zakaj ravno takšno? 

2. Ali po vašem mnenju v šoli vaš otrok pogosto doživlja stres (mu je pogosto 

nelagodno, neprijetno, težko, se težko spopada s situacijami)?  

b) Če v šoli doživlja stres, kakšne menite, da so situacije, v katerih pogosteje doživlja 
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stres (se počutiš neprijetno in moraš v situacijo vlagati veliko truda)? 

c) Kaj mu je v teh situacijah najtežje? 

č) Kako se s situacijo spoprime, kako jo poskuša nadzorovati ali reševati? 

d) Po čem prepoznate, da se je vašemu otroku v šoli pripetila situacija, ki je v njem 

vzbudila stres? 

e) Ali se otrok kdaj zateče k vam po podporo, pomoč? 

- Če da, v katerih situacijah? 

- Kakšno pomoč mu nudite? 

- Kako pogosto?  

4. Kako menite, da se vaš otrok počuti v razredu? 

5. Kako se po vašem mnenju razume s sošolci? 

a) Se s sošolci kdaj skrega? 

- Če se, kdaj (zaradi česa, v kakšnih situacijah)? 

- Če se, kaj je največkrat razlog za prepir? 

b) Ima v razredu sošolce, s katerimi se posebej dobro razume? 

6. Kako pa se razume z učitelji? 

a) Mislite, da učitelji razumejo otrokove težave z branjem/pisanjem? 

- Zakaj mislite, da jih razumejo oz. ne razumejo? 

b) Bi si želeli več razumevanja/pomoči z njihove strani? Zakaj? 

- Če da, v katerih situacijah? 

- Če ne, zakaj ne? 

7. Kako specialna pedagoginja sodeluje z vami? 

a) Kako po vaših informacijah specialna pedagoginja pomaga učencu pri 

premagovanju težav na področjih učenja? Ali tudi vam svetuje, kako pomagati 

učencu na teh področjih? 

b) Ali specialna pedagoginja vašemu otroku nudi pomoč tudi na katerih drugih 

področjih, ki se ne nanašajo le na učenje? 

- Če da, na katerih področjih (pri čem)? Kako mu pomaga? Se vam zdi, da je ta 

pomoč učinkovita? Zakaj? Ali se vam zdi, da bi vašemu otroku lahko še kako 

drugače pomagali pri premagovanju njegovih težav na področjih učenja ali na drugih 

področjih njegovega delovanja/življenja? Če da, na katerih in kako? 
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- Če ne, na katerih področjih (pri čem) bi si želeli, da bi jo? Kako bi mu lahko 

pomagali? 

c) Ali se je specialna pedagoginja kdaj vključila v poskus reševanja sporov 

mladostnika z vami ali drugimi družinskimi člani? 

- Če da, kako je to vplivalo na mladostnika? Kako se je specialna pedagoginja 

vključila? 

- Če ne, zakaj ne? 

d) Ali se je kdaj vključila v poskus reševanja sporov mladostnika s sošolci, vrstniki ali 

učitelji? 

- Če da, kako je to vplivalo na mladostnika? Kako se je specialna pedagoginja 

vključila? 

- Če ne, zakaj ne? 
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PRILOGA 9: KVALITATIVNA ANALIZA INTERVJUVEV Z 

MLADOSTNIKI Z DISLEKSIJO 

V prilogi so mladostniki šifrirani zaradi varovanja osebnih podatkov. 

Oznaka AŽ predstavlja učenko A., oznaka AM predstavlja učenca A., oznaka K 

predstavlja učenca K. in oznaka R predstavlja učenca R. 

ŠOLA POJMI/KODE KATEGORIJE 
 

1. Ali se spomniš kakšne situacije, ki je bila 
v šoli zate stresna, težavna in si se z njo 
težko spoprijel/a? 
 
AŽ: Pred testom angleščine.  
 
AM: Enkrat se je zgodilo, ko smo pisali 
angleščino. 

K1: Ko sem prišel v 4. razred, so bili vsi sošolci 
novi, nove učiteljice. Prišel sem iz podružnice.  
K2: Največ stresa je bilo pri kontrolnih nalogah 
pri angleščini.  
K3: Zelo mi je ostalo v spominu, ko sem dobil 
slabo oceno pri NAR.  

 
 
Test angleščine 
Test angleščine 
Novosti 
Test angleščine 
Slaba ocena 
Naravoslovje 

 
Ocenjevanje  
 
Novo okolje  

1a) Kaj se je takrat dogajalo, kar je v tebi vzbudilo 

občutke nelagodja, stres? 

 
AŽ: Občutek sem imela, da sem se premalo 
učila. 
 
AM: Pred testom sem se učil s sestrično, šlo 
mi je zelo dobro, ko pa sem pisal test, nisem 
vedel nič več. 
 
K1: Veliko je bilo nove snovi.  
K2: Bil sem siguren, da bo težka kontrolna. 
K3: Veliko sem se učil naravoslovje, bil sem 
vprašan in dobil oceno 2. Mislil sem, da si 
zaslužim več. V razredu smo trije, ki imamo 
DSP. Dva fanta, ena punca. Punci daje 
učiteljica lažja vprašanja, prej ji postavi 
vprašanja, da ima čas razmislit. To ni pravično. 

R1: Sošolec je pričel napadat sošolce z 
vilicami pred učilnico in pri kosilu. 
R2: Pri pouku je bilo, ko mi ni pustil, da grem 

 
Premalo učenja 
Nezaupanje vase 
Veliko učenja 
Sestrična 
Občutek, da zna 
Blokada misli med 
testom 
Veliko snovi 
Neobvladovanje  
Prejudiciranje  
Težka naloga 
Nezaupanje vase 
Veliko učenja 
Slaba ocena 
Prepričanost v 
znanje 
Nepravičnost pri 
ocenjevanju 
Krivica  
Neenakost 

 
Nezaupanje 
vase  
 
Pričakovanje 
neuspeha  
 
Neenakost 
obravnave/ 
ocenjevanje  
 
Ustrahovanje/ 
fizični napad 
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mimo njegove mize. 
 

obravnave  
Fizični napad 
sošolca 
Oviranje poti  
Ustrahovanje  

1b) Kako si se počutil/a? 

 
AŽ: Bila sem nervozna, srce sto na uro, bilo mi 
je toplo. 
 
AM: Bil sem žalosten, šlo mi je na jok. 
Zaradi angleščine večkrat ne morem spati, mi 
je malo slabo. 
 
K1: Strah me je bilo, da ne bi imel prijateljev, 
da ne bi zmogel. 
K2: Bilo me je strah, da bi dobil slabo oceno. 
Strah me je bilo, da ne bi razumel vprašanj, 
besed. Na inštrukcijah me je manj strah, če 
dobim kakšno vajo. Bolj strah me je v razredu. 
K3: Bil sem jezen. Tega učiteljici nisem 
povedal. Strah me je, da bom še slabše ocene 
dobil. 

R1: Strah me je bilo malo, da se bo lotil tudi 
mene – da me bo zabodel z vilico v roko. 
Odšel sem proč – vzel pladenj in šel za drugo 
mizo. Rekli smo mu, naj gre proč, da ne bo z 
nami sedel. 
R2: Bil sem jezen, hotel sem mu dati klofuto. 
Začel sem vpit v njega, da naj se ne dela, tako 
da je slišala tudi učiteljica. 
 

Živčnost 
Bitje srca 
Toplota 
Adrenalin  
Žalost 
Jok 
Težave s spanjem 
Nespečnost  
Slabost 
Otožnost  
Strah pred slabo 
oceno 
 Strah v razredu 
Izločenost  
Osamljenost  
Nerazumevanje 
vprašanj  
Jeza 
Strah pred slabšo 
oceno 
Strah pred 
napadom 
Umik 
Besedno odrivanje 
Izločitev  
Jeza 
Želja po napadu 
Vpitje na sošolca 
Kazanje učiteljici 
Zbujanje 
pozornosti učitelja  

Fizično 
vznemirjenje  
 
Otožnost  
 
Nespečnost  
 
Zadrega  
 
Strah  
Osamljenost/ 
izločenost 
Slaba ocena  
Nerazumevanje  
Fizično nasilje  
 
Jeza – fizična 
ubranitev  
 
Umik  
 
 

1c) Ali je bil takrat kdo ob tebi? Kaj je naredil? 

 

AŽ: Učiteljica je to videla, ampak nič ni rekla. 
 
AM: Z mano so bili sošolci, vendar noben ni 
vedel. 
 
K1: Nobenega ni bilo zraven mene, nobenemu 
nisem zaupal. 
K2: Učitelj v razredu je opazil, da mi je 
neprijetno in me spodbujal: »Sej bo, potrudi se. 
Saj znaš.«  

Neodzivnost 
učiteljice  
Prisotnost 
sošolcev 
Neopazna stiska 
Nezaupanje 
drugim 
Spodbujanje 
učitelja 
Učiteljeva zaznava  
Neprijetnosti  
Zadrega  

Prisotnost 
učitelja  
 
Prisotnost 
vrstnikov  
 
(Ne)zaupanje  
 
(Ne)zaznavanje  
 
Stiske/zadrege  
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K3: Učiteljici tega nisem povedal, nič ji nisem 
rekel.   
 
R1: Z mano so bili sošolci. Potiskali smo 
sošolca proč, pomagal sem jim. 
R2: Učiteljica od slovenščine je bila v razredu. 
Povedala je razredničarki. Vpisali so ga v 
Lopolis, da moti pouk. 

Nezaupanje 
učiteljici 
Prisotnost 
sošolcev 
Skupinsko 
potiskanje 
Vrstniška pomoč 
Zaupanje učiteljici 
Ukrep učiteljice 

1č) Ali si potreboval/a kakšno pomoč? Si si kaj 

želel/a? 

 
AŽ: Želela sem si, da bi mi učiteljica rekla, naj 
se umirim, naj razmišljam, da bom dobro 
pisala. 
 
AM: Ne. 
 
K1: S sošolci smo si pomagali med sabo, 
predvsem pri reševanju nalog. Ko sem sam 
prej končal, sem šel pomagat drugemu 
sošolcu. Tako smo postali prijatelji. 
K2: Če nisem razumel, sem vprašal učitelja 
(dvignil roko in vprašal). Učitelj mi je vedno 
razložil.  
Probam bolj globoko in počasi dihat. 
Začel sem hodit na inštrukcije.  
K3: Mami sem rekel, da sem si zaslužil več, da 
učiteljica ni pravična. Povedal sem tudi 
najboljšemu sošolcu. 

R: Vse smo sami rešil, saj smo sami močni 

 
Želja po spodbudi 
učiteljice 
Želja po pomiritvi  
Ni želje 
Vzajemna pomoč 
sošolcev 
Prijateljstvo  
Krepitev vezi  
Postavljanje 
vprašanj učitelju 
Dihanje 
Umiritev  
Inštrukcije 
Zaupanje mami 
Zaupanje sošolcu 
Samostojnost 
Občutek moči 

Zunanja 
podpora/ 
inštrukcije  
 
Pomoč 
učiteljice  
 
Pomoč 
vrstnikov  
 
Samostojnost  
 

2. Ali v razredu pogosto doživljaš stres (ti je 
pogosto nelagodno, neprijetno, težko, se 
težko spopadaš s situacijami) – v 
medsebojnem odnosu s sošolci, učitelji? 
 
AŽ: Z vsemi se razumem zelo dobro, ni stresa. 
 
AM: Ne, z vsemi se dobro razumem. 
 
K: Ne, se pa zgodi. 
 
R: V razredu se počutim odlično, delamo samo 
»đumbus«.  

 
 

 

Dobri odnosi 
Dobri odnosi 
Redkost situacij 
Odlično počutje 
Razgrajanje 

 
 
Medsebojno 
razumevanje  
 
Redkost 
pojava stresa  

2a) Kakšne pa so situacije v šoli, v katerih 

pogosteje doživljaš stres (se počutiš neprijetno in 

moraš v situacijo vlagati veliko truda)? 

 
Test angleščine 
Spraševanje 

 
Ustno 
ocenjevanje 
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AŽ: Pred testom pri ANG, ko je napovedano 
spraševanje (angleščina, slovenščina, pri 
matematiki najmanj), ko moram pred sošolci 
predstavit plakate ali pa imam govorno vajo. 
 
AM: Težko mi je samo pri angleščini, še sploh 
sedaj na koncu šolskega leta. 
 
K1:  Z enim, dvema sošolcema se ne 
razumem. Izogibam se ju. Izzivajo me glede 
ocen (ker imam jaz boljše ocene, da sem 
predober – piflar). 
K2: Če se ta sošolec in njegovi prijatelji 
skregajo z mojimi prijatelji, seveda držim z 
mojimi prijatelji.  Izzivajo tudi zaradi velikosti 
(moji prijatelji so manjši). 

 
R1: Ko učiteljica ne razloži snovi in »zja v 
angleščini«. 
R2: Pa če nimam domače naloge pri 
matematiki ali pa pri angleščini. 

angleščine 
Spraševanje 
slovenščine 
Javno nastopanje 
Angleščina 
Konec leta 
Zbadanje zaradi 
ocen 
Nerazumevanje  
Zbadanje 
prijateljev  
Vrstniška 
solidarnost  
Nerazumevanje 
snovi 
Angleščina 
Manjkajoča DN 
Matematika 
Angleščina 

 
Razredni 
nastopi 
 
Vrstniška 
zbadanja  
 
Nerazumevanje 
snovi  
 
Neopravljene 
DN 

2b) Kako močno občutiš ta stres? Pomagajva si z 

lestvico od 1 do 7. 1 je najmanj intenzivno (ga 

komaj občutiš), 7 pa najbolj intenzivno (te 

popolnoma prevzame, ga občutiš zelo močno). 

 

AŽ: Na lestvici: 4 
 
AM: Lestvica: 4. 
 
K: Lestvica: 2-3 
 
R: Na lestvici: 5. 

 

 

Močno občutenje 
Močno občutenje 
Šibko občutenje 
Močno občutenje 

 
Učna 
uspešnost 
 
Močno občutje 
stresa  

2c) Kaj ti je v teh situacijah najtežje? 

 

AŽ: Mislim, da sem se premalo učila, vendar 
dobim kar dobro oceno. Pri govorni vaji, 
plakatih me je strah, da se bom zmotila. 
 
AM: Najtežje mi je, ko zagledam besede, ki so 
težke, me kar »stisne«. 
 
K1: Težko je ignorirat ali jih preslišat, 
postanem jezen. 
K2: Težje je, ko se lotijo mene (težje kot če se 
prijateljev). Občutek imam, da sami od sebe ne 

 
Premalo učenja 
Strah pred 
napakami 
Nastopi  
Težke besede 
Stiska 
Težko ignorirat 
Vrstniška zbadanja  
Jeza 
Osebni napad 
Občutek, da se 
zbadanje ne bo 

 
Pričakovanje 
učnega 
neuspeha/ 
nerazumevanje   
 
 
Vrstniško 
zbadanje/ 
napadi  
 
Kaznovanje  
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bodo prenehali.  
 
R1: Jezen sem, ker kar ne razumem v šoli, se 
moram doma učiti. 
 R2: Vem, da jih bom slišal, lahko bom celo 
dobil podpis. 
 

končalo  
Nerazumevanje 
snovi 
Jeza 
Učenje doma 
Dodatno delo  
Trud  
Kaznovanje 

2č) Kako se s situacijo spoprimeš, kako jo poskušaš 

nadzorovati ali reševati? 

 

AŽ: Se umirim – razmišljam, da bom dobro 
pisala, da bom dobila dobro oceno; enako pri 
nastopih. 
 
AM: Takrat začnem bolj globoko dihati. 
Samega sebe spodbujam, potiho si rečem: 
»Saj bo šlo!« 
 
K1: Včasih jih ignoriramo, gremo proč.  
K2: Če se mi da, zabrusim nazaj: »Poglej 
sebe. Probi bit ti kaj dober kkr jst.« Če začne 
mlatit, se branim, udarim nazaj. 

 
R1: Ko se mam za učit, za pomoč vprašam 
mamo ali tata. 
R2: Če pa pri matematiki ali pa pri angleščini 
nimam domače naloge, se s sošolci zmenim, 
da gremo špricat. 

 
Pozitivne misli 
Spodbude 
Umiritev 
Globoko dihanje 
Spodbude 
Pozitivne misli 
Ignoriranje 
Fizični umik 
Besedni napad 
Samozavest 
Fizična obramba 
Učenje 
Iskanje pomoči 
Starši 
Manjkajoče DN 
Izostajanje od 
pouka 

Pozitivne 
sugestije/ 
umiritev  
 
Ignoriranje/ 
fizični umik  
 
Samoobramba  
 
Iskanje pomoči  
 
 

2d) Kaj misliš, da bi ti najbolj pomagalo? 

 

AŽ: Mislim, da če bi se bolj učila, bi bila manj 
živčna. 
 
AM: Mogoče bi mi pomagalo, če bi se še več 
učil (s K., sestrično, sosedo). 
 
K: Mislim, da bi bilo najbolje, da sošolca 
potisneš proč, da greš proč. Če je zlo hudo, bi 
komu tudi povedal, recimo razredničarki. 

R: Pomagalo bi, da bi učiteljici dal dve okrog 
glave – in mislim, da bi to bilo učinkovito. 

 
Več učenja 
Več učenja  
Fizični umik 
Odrivanje 
Zaupanje 
razredničarki 
Fizični obračun z 
učiteljico 

Intenziteta 
učenja  
 
Umik  
 
Zaupanje 
učiteljici  
 
Nereševanje 
težav  

3. Kako bi opisal/a svoje težave z 
branjem/pisanjem v šoli? 
 

 
Menjavanje črk pri 
pisanju 
Menjavanje črk pri 

Menjevanje črk 
 
Branje s 
prstom 
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AŽ: Pri pisanju zamenjam v, l, r. 

AM1: Pri branju zamenjujem črki b in d, berem 
s prstom, da pokrijem. 
AM2: Včasih ne vem, kaj preberem. Če počasi 
berem, vem vse, kar preberem. 

K: Branje se mi zatika. Če je daljša beseda. 
Pred tremi leti sem zamenjeval črke. Pri 
tiskanih črkah b in d. Pišem pravilno. 

R: Pred leti nisem napisal do konca vseh 
besed. Pri branju sem zamenjal črke, besede 
narobe prebral. 

branju 
Branje s prstom 
Težave z 
razumevanjem 
Počasno branje 
Zatikajoče branje 
Daljše besede 
Menjavanje črk pri  
branju 
Nedokončan zapis 
besed 
Menjavanje črk pri 
branju 
Napačno prebrane 
besede 

 
Nerazume-
vanje besed  
 
Nedokončani 
zapisi  
 
Zatikanje pri 
branju  
 
Napačno brane 
besede   

3a) Ali v šoli so stresne situacije, ki nastanejo 

zaradi tvojih težav z branjem/pisanjem? 

 
AŽ: Ma ja, včasih se zgodi. 
 
AM: Ja, ampak ni jih veliko. 
 
K: Ja, tudi, samo jih ni veliko. 
 
R: Sedaj nimam več težav. Samo še včasih 
menjam črke, če berem pred celim razredom. 

 

Malo situacij 
Malo situacij 
Malo situacij 
Malo situacij 

 
 
Redkost 
situacij  
 
Razredni 
nastop  

3b) So pogoste? Kako pogoste? Na lestvici od 1 do 

7, kjer je 1 zelo redke, 7 pa večkrat-dnevne. 

 

AŽ: Lestvica: 2-3. 
 
AM: Lestvica: 1-2 
 
K: Lestvica: 4 
 
R: Lestvica: 3,5 

 
Redke situacije 
(Zelo) redke 
situacije 
Pogostejše 
situacija 
Pogostejše 
situacije 

 
 
Redkost 
situacij  

3c) V katerih situacijah, povezanih z 

branjem/pisanjem najpogosteje doživljaš stres? 

 
AŽ: Napake delam pri tujkah (zgodovini, 
slovenščini), pri angleščini,  pri nareku, pri 
spisih ne. 
 
AM: Največ problemov imam pri slovenščini, 
ko glasno beremo ali pa ko ne znam rešiti 
naloge. 
 

K: Težko mi je pri glasnem branju pred 

 
Tujke 
Narek 
Angleščina 
Zgodovina 
Slovenščina 
Glasno branje 
Neznanje pri 
nalogah 
Slovenščina 
Glasno branje 
Angleščina 

Glasno branje  
 
Tuje besede  
 
Narek  
 
Nezmožnost 
reševanja 
naloge 
 
Vrstniško 
posmehova-nje  
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razredom. Pa pri angleščini, ker so čudne 
besede. 

R1: Kadar glasno berem, se ne počutim tako 
slabo. Ko se mi sošolci začnejo smejat, mi je 
nerodno.  

Glasno branje 
Posmehovanje 
sošolcev 

3č) Kako se počutiš? 

 

AŽ: Bolj živčna sem pri angleščini kot 
zgodovini. 
 
AM1: Če beremo glasno, me ugreje.  
AM2: Če ne znam rešiti naloge, ratam jezen.  
 
K1: Strah me je, da bi se zmotil.  
K2: Živčen sem,  strah me je, da zaradi ene 
črke ne bi prav prebral besede. Predvsem pri 
angleščini. 
 
R: Nerodno mi je. Na momente bi koga udaril, 
me ujezi.  
Postanem živčen, skrbi me, da bi zamenjal 
črke, da bi se mi smejali. 
 

 
Živčnost 
Toplota 
Jeza 
Strah pred 
napakami 
Živčnost 
Strah pred 
napačno prebrano 
besedo 
Nelagodje 
Jeza 
Živčnost 
Skrb, da bi se mu 
posmehovali 
Želja po fizičnem 
obračunu 

 
Anksiozna/ 
nelagodna 
stanja 
 
Živčnost 
Strah 
Jeza 
 

3d) Kaj narediš? Poiščeš ali prosiš koga za pomoč? 

Ali si kaj posebnega govoriš? 

 

AŽ: Najprej pogledam skozi, potem rešim, kar 
znam. To me je naučila mama. Pri angleščini 
prosim učiteljico od angleščine za pomoč – če 
besede ne znam napisati. 

AM1: Takrat si slečem majico. 
AM2: Se razjezim. Ampak ne tako, da koga 
udarim. Razburjen sem. 

K1:  Kar začnem brati, če se zmotim, ratam 
rdeč, se posmejem in si rečem: »Čimprej do 
konca.« 
K2: Vprašam učitelja (dvignem roko in 
vprašam). Učitelj mi je vedno razložil. 

R1: Sošolcu, ki mi kaj reče, se smejem nazaj.  
R2: Če se mi zatakne, grem kar naprej – če 
me učiteljica ne popravi. 

 

Pregled testa 
Reši, kar zna 
Vpraša učiteljico 
za pomoč  
Slačenje 
Razburjanje 
Rdečica 
Smeh 
Hitenje do konca 
Spodbujanje 
Vpraša učitelja za 
pomoč 
Smeh 
Hitenje do konca 

Pomoč učitelja  
 
Fizično 
vznemirjenje  
 
Želja po 
zaključku 
aktivnosti/ 
branja  

3e) Meniš, da je to, kar narediš, dobro zate? Zakaj? 

 
AŽ: Če bi delala več vaj, pisala, imam občutek, 

 
Več vaj 
Ustreznost 
ravnanja 

 
Ustreznost 
ravnanja  



 143  

 

da bi bila manj živčna in bi bolje znala.  

AM: Mislim, da je to OK. Pa ne vem, tako je. 

K: Ja. Ker dela. 

R: Kar delam, je dobro. Vedno se samo 
posmejem, nisem delal drugega. 

Ustreznost 
ravnanja 
Ustreznost 
ravnanja 

3f) Si kdaj poskušal/a narediti kako drugače? 

 

AŽ: Enkrat sem to že poskusila, šlo je malo 
boljše. Se mi pa ne da vedno. 
 
AM: Ne, nisem. 
 
K: Nikoli nisem poskušal nič drugače – pri 
branju imam ritem in ga ne spreminjam. 
 
R: Nikoli nisem na to pomislil. Še vedno ne. 
 

 
Iskanje drugih 
načinov 
Ni vztrajnosti 
Ne išče drugih 
rešitev 
Ne išče drugih 
rešitev 
Ne išče drugih 
rešitev 

 
Konstantnost 
ravnanja  
 
Brez iskanja 
drugih rešitev  

4. Kako se počutiš v razredu? 
 
AŽ: Dobro. 

AM: Dobro. 

K: Dobro. Imamo se fajn, se razumemo. 

R: Vsi me imajo radi, razen dveh sošolcev. S 
puncami se dobro razumem, včasih se bolje 
razume s puncami (v šoli v naravi). Počutim se 
fajn, dobro. 

 
Dobro počutje 
Dobro počutje 
Dobro počutje 
Dobro počutje 
Dobri odnosi z 
dekleti 
Priljubljenost 

 
 
Dobro počutje  

5. Kako se razumeš s sošolci? 
 
Se s sošolci kdaj skregaš? 

 

AŽ: Včasih se skregamo zaradi izletov – 
dekleta se kregamo s fanti. 

AM1: Z vsemi se dobro razumem. 
AM2: Skregam se samo, če me kdo zafrkava 
(da sem čuden), če mi kdo vzame žogo. 
Takrat ignoriram sošolca. Enkrat sem to 
naredil in je sošolec prenehal.  Mama mi je 
rekla, naj tako storim. 

 K: Dobro. Nikoli se ne skregamo, samo s 
tistima dvema. Drugače ne. 

 
Redkost prepirov 
Dekleta proti 
fantom 
Dobri odnosi 
Zbadanje, da je 
drugačen 
Igra 
Ignoriranje 
Dobri odnosi 
Dva sošolca 
Dobri odnosi 
Dva sošolca 
Neresnica 

 
Dobri 
medosebni 
odnosi 
 
Izjeme  
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R: S sošolci se dobro razumem. Probleme 
imam z dvema sošolcema.  Skregam se, kadar 
kar nekaj govorijo, si izmišljujejo. 
 
Imaš v razredu sošolce, s katerimi se posebej dobro 

razumeš? 

 

AŽ: Imam najboljšo prijateljico, sošolko. 
Pogovarjava se o ocenah, o šoli (od učiteljev – 
kdo je pravičen in kdo ni pravičen), o tem kaj 
smo delale popoldan, kdaj sem jezna (glede 
končnega izleta), kdaj žalostna (imam dneve, 
ko sem bolj žalostna), v koga sem zaljubljena. 
Večinoma povem vse, kar me teži in kar je 
lepo. 

AM: Imam sošolca, ki je moj najboljši prijatelj. 
Pogovarjava se o igricah, o različnih stvareh. 
Ampak ne povem pa mu, če imam kakšen 
problem. 

K: Pet sošolcev imam, s katerimi se res dobro 
razumem. Res dober prijatelj pa je en. 
Pogovarjava se o zafrkancijah. Zaupam mu 
včasih, recimo če mislim, da sem si zaslužil 
več (višjo oceno). 

R: V razredu imam enega najboljšega prijatelja 
(dva al pa tri). Povem mu, kaj si mislim o 
določenem otroku, sošolcu, glede DN in 
kontrolne, da se doma skregam z mamo, se 
menimo, da bomo »špricali« pouk. 
 

 
Najboljša 
prijateljica 
Ocene 
Šola 
Popoldanske 
dejavnosti 
Situacije, ko je 
jezna ali žalostna 
Simpatije 
Najboljši prijatelj 
Igrice 
Večja skupina 
prijateljev 
Najboljši prijatelj 
Hecne situacije 
Krivica pri 
ocenjevanju 
Najboljši prijatelji 
Mnenje o sošolcih 
Prepiri z mamo 
DN in testi 
Skupinsko 
izostajanje od 
pouka 

 
Najboljši 
prijatelj  
 
Zaupanje težav  

Se ti zdi, da sošolci v razredu razumejo tvoje težave 

z branjem/pisanjem? Zakaj se ti tako zdi? 

AŽ: Ja, me razumejo. Tolažijo me, ko dobim 
slabo oceno, pohvalijo, ko dobim dobro oceno. 
Podaljšan čas imam zaradi testov, zaradi tega 
me sošolci niso nikoli zafrkavali. 

AM: Zdi se mi, da sošolci razumejo moje 
težave. Noben se ne pritožuje, ker imam 
prilagojene teste. 

K: S sošolci se o mojih problemih ne 
pogovarjamo. Tako je in pika. Glede tega mi 
noben ne teži. 

R: Ja, razen tistih dveh, s katerima se 

 
Razumevanje 
sošolcev 
Tolažba 
Pohvale 
Ni zbadanja glede 
podaljšanega časa 
Razumevanje 
sošolcev 
Ni pritoževanja 
glede prilagojenih 
testov 
Razumevanje 
sošolcev 
Ni izpostavljanja 
težav 

 
Vrstniška 
empatija  
 
Sprejemanje 
prilagoditev  
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kregamo, ker si izmišljujeta, kar nekaj govorita, 
kar sploh ni res. Si izmišljujejo, da je D. (op. 
specialna pedagoginja) napisala raziskovalno 
nalogo, ko sošolec »teži«: z vilicami, da 
učiteljice pišejo domače naloge, da gledajo 
skozi prste, ker imam prilagojen test. 

Razumevanje 
večine sošolcev 
Lažne obtožbe 
glede opravljanja 
šolskih obveznosti, 
prilagojenih testov 

6. Kako pa se razumeš z učitelji? 
 
AŽ: Dobro.  

AM: Dobro. 

K: Dobro. 

R1:  Z učitelji od ŠPO, LUM, TIT, GUM, 
dopolnilnega od MAT in SLJ, ZGO, NAR se 
odlično razumem in tam se dobro počutim. Ti 
predmeti so mi všeč. S tistimi učitelji, kjer ni 
treba delat zlo, se dobro razumem.  
R2: Z učitelji od TJA, MAT se ne razumem 
dobro. Učitelj si ne vzame časa za razlago 
tistim, ki ne razumejo snovi. 

Dobri odnosi 
Dobri odnosi 
Dobri odnosi 
Dobro počutje 
Dobri odnosi 
Učitelji, ki manj 
zahtevajo 
Predmeti, kjer vloži 
manj truda 
Slabši odnosi 
Učitelji, ki slabše 
razlagajo 

Dobro 
razumevanje  
 
Izjeme  
 

Misliš, da te razumejo? 

 

AŽ: Mislim, da me razumejo. 

AM: Zdi se mi, da me razumejo 

K: Ja, recimo. 

R1: Mislim, da me ta fajn razumejo. 
R2: Mislim, da me ta drugi ne razumejo. In se 
sploh ne trudim, delam druge stvari. 

 
Razumevanje 
Razumevanje 
Razumevanje 
Razumevanje 
dobrih učiteljev 
Nerazumevanje 
slabih učiteljev 
Početje drugih 
stvari 
Se ne trudi 

Razumevanje  

Misliš, da razumejo tvoje težave z 

branjem/pisanjem? 

 

AŽ: Ja. 

AM: Samo učiteljica od angleščine ne razume. 

K: Ena učiteljica, tista od angleščine, ne 
razume mojih težav. 

R: Glede branja, pisanja so me razumeli.  

 
Razumevanje 
težav 
Nerazumevanje 
učiteljice 
angleščine 
Nerazumevanje 
učiteljice 
angleščine 
Razumevanje 
težav  

Občutek 
nerazumevanja 
pri predmetih, 
kjer občutijo 
največjo stisko 

Zakaj misliš, da jih razume oz. ne razume? 

 

AŽ: Ne vem, zakaj me razumejo. 

AM: Ne pogleda mi skozi prste. Mislim, da mi 

 
Nevednost 
Nepopustljivost 
učitelja 

Nepopustlji-
vost  
 
Neinformira-
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noče prilagoditi testa, ker ne delam domačih 
nalog. 

K: Če dobiš slabo oceno, te obtoži, da se nič 
nisi učil. Je tako, kot da bi me imela na piki. 
Mislim, da zato, ker ji noben nič ni povedal. 

R: Rekli so mi, naj počasneje berem: pri testih 
imam manj nalog na stran, namesto slušnih 
nalog imam drugačne naloge, krajše besedilo. 

Ni prilagojen test 
Ne delanje DN 
Obtožbe glede 
pomanjkanja 
učenja 
Občutek, da ga 
ima na piki 
Nevednost učitelja 
Svetovanje glede 
branja 
Prilagojeni testi 

nost  
 
Prilagoditve  

Bi si želel/a več razumevanja/pomoči z njihove 

strani? 

 
AŽ: Ne, kar rabim, dobim. 

AM: Želim si, da bi mi prilagodila test. 

K: Želim si, da bi me razumela – kadar ji 
govorim za oceno. Pri testih sicer imam 
prilagoditve, pri ustnem pa ne razume. 

R: Želim si, da bi me učitelji bolj razumeli – 
takrat, ko ne razumem. 

 
Zadovoljstvo 
Želja po 
prilagoditvah 
Želja po 
razumevanju 
Želja po 
razumevanju 
nerazumevanja 
 

 
Prilagoditev 
ocenjevanja  
 
Večja empatija  

 

DRUŽINA IN DOM POJMI/KODE KATEGORIJE 

1. Ali se spomniš kakšne situacije, ki je bila 
doma zate stresna, težavna in si se z njo 
težko spoprijel/a? 
 
AŽ: Z bratom sva se stepla zaradi daljinca. 
Tata me je takrat nadrl. Dobila sva kazen. 

AM1: Enkrat mami nisem povedal, da imam 
podpis (večkrat sem dobil podpis), ker nisem 
naredil domače naloge.  
AM2: Tudi zlažem se. Včasih vzamem očetu 
kakšno stvar.  

K: Ko dobim kazen. 

R: Enkrat je bilo s tatom. Prizadetega otroka 
sem zafrkaval, sem se zafrkaval iz njega na 
treningu košarke. 

 
Pretep z bratom 
Kreganje očeta 
Kaznovanje 
Prikrivanje podpisa 
mami 
Laganje očetu 
Izposoja stvari 
Kazen 
Oče 
Žaljenje otroka s 
PP 
 

 
Pretep  
 
Prekrivanje  
 
Jemanje stvari  
brez dovoljenja 
  

Kaj se je takrat dogajalo, kar je v tebi vzbudilo 

občutke nelagodja, stres? Kako si se počutil/a? 

 
 
Jeza 

Jeza  
 
Užaljenost  



 147  

 

 

AŽ: Zaradi daljinca sem bila jezna. Ko me je 
tata nadrl, sem bila tudi jezna, užaljena. Drla 
sem se v tata, da nisem bila jaz kriva. 

AM1: Mama je takrat vpila. Bil sem žalosten, 
strah me je bilo, da me bo izpisala iz skavtov. 
AM2: Oče mi noče posojat, zato se mu 
zlažem. 

K: Takrat sem zelo jezen. Je ne ubogam. To je 
slabše zame in za njo. 

R: Tata mi je zagrozil, da ne bom hodil več na 
košarko, da ne bom dobil več dobrih novih 
tenis copatov. Bilo mi je vseeno. 

Užaljenost 
Krivica 
Vpitje mame 
Žalost 
Strah 
Nemožnost 
izposoje 
Jeza 
Ne uboga 
Grožnje očeta 
Brezbrižnost 

 
Žalost  
 
Neubogljivost  
 
Brezbrižnost  

Ali je bil takrat kdo ob tebi? Kaj je naredil, rekel? 

AŽ: Takrat je bila poleg mama. Še ona naju je 
nadrla, ker se je strinjala z očetom. 

AM1: Mama mi je podpisala in nisem dobil 
kazni. Sem se pa opravičil mami. 
AM2: Ne, noben. 

K: Če sem res jezen, zaloputnem z vrati. 
Takrat me mama pusti pri miru. Ne drgne 
vame. To mi prav paše. 

R: Samo jaz in tata. Glede tenisk – ukazal sem 
mu, da mi bo kupil teniske. Stragalo se mu je. 

 
Mama 
Kreganje brata in 
nje 
Podpis mame 
Opravičilo 
Samost 
Loputanje z vrati 
Umik 
Mama da čas 
Ukazovanje očetu 
Popustitev živcev 
očeta 

 
Zaostritev 
situacije  
 
Umiritev 
situacije 
Zaznavanje 
potreb  

Ali si potreboval/a kakšno pomoč? Če si, kakšno? 

AŽ: Želela sem si, da bi se mama potegnila 
zame. 

AM: Ne, nobene. Mami nisem nikoli jamral, da 
mi oče nič noče posoditi. 

K: Ne, nič. 

R: Ne. 

 
Podpora mame 
Nezaupanje mami 
Ni potrebe po 
pomoči 
Ni potrebe po 
pomoči 

 
Ni potrebe po 
pomoči  

2. Ali v domačem okolju pogosto doživljaš 
stres (ti je pogosto nelagodno, neprijetno, 
težko, se težko spopadaš s situacijami)? 
Kako intenziven je stres? Pomagajva si z lestvico 

od 1 do 7. 1 je najmanj intenzivno (ga komaj 

občutiš), 7 pa najbolj intenzivno(te popolnoma 

 
 
 
Šibko doživljanje 
Zelo šibko 
doživljanje 
Šibko doživljanje 

 
 
Umirjenost   
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prevzame, ga občutiš zelo močno). 

AŽ: Lestvica: 3. 

AM: Lestvica: 1 

K: Lestvica: 2 

R: Na lestvici 2,5. 

Šibko doživljanje 

Kakšne so situacije, v katerih pogosteje doživljaš 

stres (se počutiš neprijetno in moraš v situacijo 

vlagati veliko truda)? 

AŽ: Če sem sama doma, moram pospraviti 
hišo, pomiti posodo, mama pa reče, da nisem 
dobro posesala, da je pol smeti po tleh.  

AM1: Ma to je v zvezi s šolo, učenje, domače 
naloge. 
AM2: In ko začne mama vpit. 

K: Dobil sem slabo oceno,  mama pa je 
zahtevala, da se še več učim.  Ratal sem 
jezen. Ji rekel, da sem dobil slabo oceno, ker 
je učiteljica naredila tako, da obrne vprašanja, 
da ja ne razumem. Ima me na piki. 

R: Ko napišem domačo nalogo, pa ta ni prav in 
ne smem na računalnik ali pa s prijatelji v T. 

 
Nezadovoljstvo 
mame 
Hišna opravila 
Šolske obveznosti 
Vpitje mame 
Slaba ocena 
Zahteve mame po 
učenju 
Nepravično 
ocenjevanje 
Nepravilno 
narejena DN 
Kaznovanje 

 
 
 
 
 
 
Starševska 
doslednost  
 
Neizpolnjeva-
nje pričakovanj  
 
Povzdigovanje 
glasu  

Kaj ti je v teh situacijah najtežje? 

 

AŽ: Najtežje je bilo to, da sem se trudila, 
mama pa ni videla. 

AM1:  Vedno vzame veliko časa, pa ne znam. 
Že kar vem, da bo težko. 

AM2: Strah me je, kakšno kazen bom dobil. 

K: Strah me je, da mi mama itak ne bo verjela. 

R: Takrat sem jezen.  

 
Vlaganje truda 
Neopažen trud 
Vzame veliko časa 
Neznanje 
Prepričanje, da bo 
težko 
Strah pred kaznijo 
Strah pred 
nezaupanjem 
mame 
Jeza 

 
Neopaznost 
truda  
 
Pričakovanje 
neuspeha  
 
Strah pred  
kaznijo, 
nezaupanjem 
starša  

Kako se s situacijo spoprimeš, kako jo poskušaš 

nadzorovati ali reševati? 

 
AŽ: Takrat sem jezna. Zaloputnem z vrati in 
grem v sobo. Mama me kar pusti. Čez nekaj 
časa pride mama v sobo, reče mi, naj 
posesam do konca. Včasih se mama opraviči, 

 
Jeza 
Loputanje z vrati 
Umik v sobo 
Mama da čas 
Vztrajanje mame 
Opravičilo 
Čakanje na pomoč 

 
Umik/umiritev  
 
Čakanje na 
pomoč starša 
 
Iskanje pomoči 
pri vrstniku  
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jaz pa tudi. 

AM1:  Počakam, da mi pomaga mama. 
AM2: Utihnem, ne govorim, čez čas se 
začnem pogovarjati o drugih stvareh. 

K: Če komu povem, povem mami. 

R: Pokličem prijatelja, povem mu rešitve (tudi 
sam poslikam), on meni pove rešitve. Ali pa 
grem k njemu delat DN. 

mame 
Molk 
Pogovor o drugem 
Zaupanje mami 
Klicanje prijatelja 
Izmenjava rešitev 
Skupno pisanje 
DN 

 
Preusmeritev 
pozornosti 
 
 

Kaj misliš, da bi ti najbolj pomagalo? 

 

AŽ: Mislim, da loputanje z vrati ni rešitev. Po 
eni strani je, da se umirim, uležem se na 
posteljo. Mogoče bi bilo bolje, če bi pospravila 
in naredila, kar mama pravi, potem pa delala 
druge stvari. 

AM: Ne mislim, da bi kaj drugega pomagalo. 

K: Nič, mislim, da je tako ok. 

R: Pa sej tako je prav dobro. 

 
Loputanje z vrati 
Umiritev 
Upoštevanje 
maminih ukazov 
Popravljanje napak 
Ni idej 
Ni idej 
Ustrezno ravnanje 
Ustrezno ravnanje 

 
 
Zadovoljstvo z 
reševanjem  

3. Kako bi opisal/a svoje težave z 
branjem/pisanjem doma? Ali so tudi doma 

stresne situacije, ki nastanejo zaradi tvojih težav z 

branjem/pisanjem? 

AŽ: Ne. 

AM1: Nimam težav. 
AM2: Doma pa pri branju za pomoč prosim 
mamo. Bojim se, da ne bom razumel. 

K: Nimam težav zaradi branja in pisanja. 

R3: Če berem pred mamo, ne menjam črk. 
Ni težav z branjem doma. 
 

So pogoste? Oceni od 1 do 7 (1 je zelo redko, 7 pa 

zelo pogosto). Kako pogoste? 

AŽ: Nimam težav. Lestvica: 1 

AM: Lestvica: 1. 

K: Nič. 
 
R: 0,5. 

 
Ni težav 
Ni težav 
Pomoč mame pri 
branju 
Strah pred 
nerazumevanjem 
Ni težav 
Ni težav 
Branje z mamo 
 
 
 
 
 
Odsotnost težav 
Težave zelo redke 
Težave zelo redke 
Odsotnost težav 
Odsotnost težav 

 
 
Občutek 
varnosti 
 
Odsotnost 
težav  
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DRUGO POJMI/KODE KATEGORIJE 

1. Ali se na srečanjih s specialno 
pedagoginjo pogovarjata o tvojih 
težavah/stresnih situacijah, ki niso povezane 
z učenjem (npr. o težavah s sošolci, starši, 
učitelji)? 
 
AŽ: Ne. Samo o težavah pred testom. 

AM:  Ne. Delava vaje. Učiva se. Redko se 
pogovarjava o tem, kako se počutim, predvsem 
pred testom. 

K: Pogovarjava se samo o snovi, šoli. 

R: Ne pogovarjava se o drugih težavah. 
Pogovarjava se o različnih stvareh: kako je pri 
pouku, kako je pri učitelju.  

Če ne, zakaj se o tem na srečanjih ne pogovarjaš? 

 
AŽ: Ne vem, ker tega ne rabim. 

AM: Ne vem, tega nočem. 

K: Ker se nočem z njo o tem pogovarjat, 
učiteljica pa ne vrta v mene. 

R1: Mislim, da se z njo lahko pogovarjam o 
vsem. Ampak se raje pogovarjam s prijatelji – 
kot z učiteljico. 
R2: Edino: ko sem razbil kljuko in bi moral kupiti 
novo. Takrat smo skupaj reševali. 

 
Ni pogovorov 
Težave pred 
testom 
Vaje 
Učenje 
Počutje pred 
testom 
Snov 
Šola 
Pouk 
Učitelji 
 
 
 
 
 
 
Ni potrebe 
Ni želje 
Ni želje 
Ni želje 
Uničenje šolske 
lastnine 
Skupno 
reševanje težav 

 
 
Ciljna 
usmerjenost 
obravnave  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne zaznavanje 
potrebe po 
komuniciranju  
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PRILOGA 10: KVALITATIVNA ANALIZA INTERVJUJEV Z MATERAMI 

MLADOSTNIKOV Z DISLEKSIJO 

V prilogi so matere mladostnikov šifrirane zaradi varovanja osebnih podatkov. 

Oznaka MAŽ predstavlja mamo učenke A., oznaka MAM predstavlja mamo učenca 

A., oznaka MK predstavlja mamo učenca K. in oznaka MR predstavlja mamo učenca 

R. 

ŠOLA POJMI/KODE KATEGORIJE 

1. Ali se spomnite kakšne situacije, ki je bila 
za vašega otroka stresna, težavna in se je z 
njo težko spoprijel? 
 
MAŽ1: Pred vsakim testom je bila v petem, 
šestem razredu res v velikem stresu. 
MAŽ2: Branje. A. se je od začetka upirala 
branju. 

MAM: Mislim, da A. ne pokaže toliko stresa. 
 
MK1: Ko je prišel s podružnice v T. (iz 3. na 4. 
razred), so jih razdelili. Bila sem žalostna. 
Najprej sem bila jezna. Nisem mogla razumet, 
kako to, da so jih razdelili. 
MK2: Angleščina mu je težka in enkrat je dobil 
slabo oceno. 

MR: Imel je raziskovalno nalogo pri MAT in 
sošolci so ga obtožili, da je ni naredil sam. 

 
Testi 
Ocenjevanje  
Peti in šesti 
razred 
Upor do branja 
Ni znakov stresa 
Prikrivanje  
Sprememba šole 
Ostal sam 
Reorganizacija  
Žalost mame 
Jeza mame 
Ocenjevanje  
Slaba ocena pri 
angleščini 
Raziskovalna 
naloga pri 
matematiki 
Obtožbe sošolcev 

 
Ocenjevanje  
 
Sprememba 
okolja/ 
menjava šole  
 
Prikrivanje  
 
Obtožbe 
vrstnikov  
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Kaj se je takrat dogajalo, kar je v vašem otroku 

vzbudilo občutke nelagodja, stres? 
 
MAŽ: Občutek, da ne zna, da ne bo zmogla.  
 
MAM: Mogoče neznanje. 
 
MK1: Novi sošolci (bil je edini s podružnice v 
razredu), v šoli veliko stvari ni uspel prepisat, 
prvič so dobili ocene in prva ocena je bila pri 
slovenščini negativna.  
MK2: Vedno se veliko uči, a dobi tudi le 2 ali 3.
  

MR1: Ta naloga je bila zelo obsežna. Načeloma 
jo je sam naredil, račune sem mu pa pomagala, 
sem ga vodila. Oceno je imel med boljšimi v 
razredu. Eden od sošolcev mu je rekel: »Lahko 
ti, si pisu tri, ker ti je vse rešila D. (op. specialna 
pedagoginja).« Sedela sva pa do 23h, ker sem 
bila na seminarju. 
MR2: Učiteljica od ZGO mu je rekla, da njegov 
zvezek ni lepo urejen in da mora kupit še en 
zvezek ter vse prepisat. Naložila mu je še 
dodatno delo. Za R. je bil to samo stres. Poiskati 
smo mogli zvezek od sošolke, da smo videli, če 
izpušča snov. In ni je. 
MR3: Prvo kontrolno MAT je pisal 1 ali ½ točke 
do 2. 

 
Občutek 
neznanja 
Nezmožnost  
Neznanje 
Novi sošolci 
Počasnost 
pisanja 
Ocenjevanje 
znanja 
Negativna ocena 
pri slovenščini 
Veliko učenja 
Veliko truda  
slabše ocene 
Obsežnost 
naloge  
Dobra ocena 
Obtožbe, da si 
ocene ni zaslužil 
Obtožbe, da 
naloge ni naredil 
sam 
Obtožbe 
učiteljice, da 
izpušča snov 
Prepis zvezka 
Dodatno delo 
Test pri 
matematiki 
Negativna ocena 

 
Nezmožnost  
 
Neuspešnost  
 
Krivičnost  
 

Kako se je takrat počutil? 
 
MAŽ: Strah jo je bilo ali pa je bila žalostna. 

MAM: Ne vem, verjetno slabo. 
 
MK1: Oba sva bila »paf«, jaz in K. Bil je tih, kot 
bi ga bilo strah. Ni deloval jezen ali prizadet. 
MK2: Takrat je bil žalosten.  

MR1: Bil je prizadet, užaljen, ker je sam to delal. 
MR2: Bil je jezen.  
MR3: To mu ni bilo vseeno, bil je jezen.  

 
Strah 
Žalost 
Slabo počutje 
Tih 
Strah 
Poklapanost 
Žalost 
Prizadetost 
Užaljenost 
Jeza 
Jeza 
Težave s 

 
Strah  
 
Žalost  
 
Jeza  
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MR4: On ne prepoznava vseh svojih čustev, 
zato jih mogoče tudi ne zna izražat. Ve, kdaj je 
užaljen.  
 

prepoznavanjem 
čustev 
Težave z 
izražanjem 
čustev 

Na kakšen način je otrok takrat odreagiral? Zakaj 

menite, da tako? 

 

MAŽ1: Kadar je bila zelo živčna, je grizla nohte. 
Sedaj jih ne grize več. 
MAŽ2: Vedela je, da mora prebrati, cmihala in 
vzdihovala je, ampak sva vedno prebrali vse. S 
težavo. Letos pa me je že sama prosila, da 
bereva tako.  
MAŽ3: A. ne kaže težav, jih drži zase. Trpi od 
znotraj. Podobna je meni.  
MAŽ4: Sedaj gre v sobo in se sama uči, sama 
ponavlja.  

MAM: Tudi če je bil v stresu, se je sam zmenil s 
sosedo za inštrukcije in je tudi šel na inštrukcije. 
 
MK1: Vedno je rekel: »Sam sem, kam bom 
hodil.« Kot da bi obupal. 
MK2: Videl je, kaj je narobe naredil, mi je rekel: 
»Brez veze sem dobil samo kaj.« Je tudi 
površen. 
Hodi tudi na inštrukcije, nima odpora, tja hodi z 
veseljem. 
 
MR1: Ko se mu godi krivica, vedno pove. Nikoli 
ne zamolči. Ne bo pa tulil, jokal. Z besedami 
pove, da mu nekaj ni prav. Včasih se tudi 
primerja s kom. Išče primerjave s sošolci. 
Karkoli se zgodi v šoli, se R. brani: »Sej nisem 
samo jaz.« Išče uteho, izhod tudi v tem. 
MR2: Jezil se je: »A veš, kaj mi je rekla. Pa 
zakaj morem to nardit? Sej je bilo dobro.« 
MR3: Jezil se je: »Sem pogledal nalogo, bi 
lahko tam mi dala pol točke.« 
MR4: Kadar ne more nič več, postane 
razdražljiv. Odriva druge od sebe. Ne prepozna, 
recimo, da je preveč utrujen in da bi lahko šel 
pol ure prej spat. 

 
Živčnost 
Grizenje nohtov v 
preteklosti 
Jamranje 
Vzdihovanje 
Prošnja za 
skupno branje 
Ne kaže težav 
Držanje težav 
zase Samostojno 
učenje 
Samostojnost pri 
iskanju pomoči - 
obiskovanje 
inštrukcij 
Izražanje obupa 
Pregledovanje 
napak 
Zaupanje mami 
Zavedanje napak 
Obiskovanje 
inštrukcij 
Besedno 
izražanje ob 
doživljanju krivice 
Primerjanje z 
drugimi, s sošolci 
Jeza 
Izražanje 
negativnih 
občutkov  
Primerjava z 
vrstniki  
Izmikanje  
Zadovoljstvo  
Izmikanje 
dodatnemu delu 
Jeza 
Učiteljica bi lahko 
popustila 
Razdražljiv, kadar 
je utrujen 

 
 
Grizenje 
nohtov  
 
Upiranje  
 
Pomoč starša  
 
Samostojno 
reševanje 
težav/inštrukc
ije  
 
Obup  
 
Detekcija 
napak  
 
Jeza/ 
razdražljivost  
 
Slabo samo-
zaznavanje  
 
Iskanje 
izgovorov/ 
opravičil  
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Odrivanje drugih 
Ne ve, kdaj je 
preveč utrujen 
Slabo 
samozaznavanje  

Se je otrok zatekel k vam po pomoč? 

Če da, kakšno pomoč ste mu nudili? Zakaj ravno 

takšno? 

 
MAŽ1: Tudi sama grizem nohte, zato sva 
tekmovali, katera bo imela daljše nohte. In 
premagala me je. 
MAŽ2: Pri domačem branju sva imeli taktiko, da 
sem 10–20 strani prebrala jaz, 5 strani pa A.  
Za knjige pride vedno k meni po pomoč. 
MAŽ3: Nona je učiteljica in smo se precej na njo 
obračali (pri SLJ  glede spisov, pri NAR) – 
težave smo reševali z učenjem, z drilom. 

MAM: Po pomoč se zateče samo k meni, ne tudi 
k očetu. Včasih prosi tudi sestro. Vedno glede 
domače naloge, učenja. 
 
MK: Ja, prišel se je potolažit, mi je jamral. Ko se 
je dogajalo to, po prehodu na centralno šolo. 
Ampak sem reagirala, to ni dovolj. Potem sva se 
cele dneve učila, ker sem ga jaz pripravila do 
tega. Ni se znal učiti. Za nič mi ni žal. Bile so že 
besede »pomožna šola« ipd. 

MR: Ne prilivam olja k ognju, rečem: »Tako je, 
ne da se popravit. Bova na drugačen način: se 
boš javil, bomo šli iskat zvezek, bomo prepisali.« 

 
Tekmovanje v 
daljših nohtih 
Hči zmagovalka 
Razumevanje 
težav  
Skupno branje pri 
domačem branju 
Učenje z babico 
Dril, veliko učenja 
Iskanje pomoči 
pri mami, sestri 
Pomoč glede DN, 
učenja 
Iskanje tolažbe 
pri mami 
Veliko učenja z 
mamo 
Ni se znal učiti 
Mirna reakcija 
mame 
Mama  v pomoč 
pri reševanju 
težav 
Skupno 
reševanje 

 
Tekmovanje/ 
igra  
 
Skupno 
branje 
 
Upoštevanje 
nasvetov  
 
Učenje učenja  
 
Priučitev 
delovnih/ 
učnih navad  
 
Umiritev z 
iskanjem 
rešitev  
 
Naslonitev na 
starše 

* Kaj storite, ko opazite, da je v stresu? 

 
MAŽ1: Kadar opazim, da je A. glede šole v 
stresu, ji rečem: »A., zberi se, premisli, samo da 
bo pozitivno.« 

MAŽ2: Podobni sva si. Mogoče tudi zato ne 
poskušam iz nje vleči. Puščam stvari, pustim ji 
svojo pot.  
Zdi se mi, da sem prav naredila, drugače bi A. 
dobila odpor. 

 
Napotki  
Spodbude  
Da čas 
Samostojnost pri 
iskanju rešitev 

 
Pozitivne 
usmeritve  

2. Ali po vašem mnenju v šoli vaš otrok 
pogosto doživlja stres (mu je pogosto 
nelagodno, neprijetno, težko, se težko 
spopada s situacijami)? 

 
Preteklost 
pogosteje 
Sedanjost 

Pogostost 
stresnih 
situacij  
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MAŽ: Če gledava tisto lestvico, bi bilo v 5., 6. 
razredu 3–4. Sedaj pa 1. 

MAM: Ja, vsak dan, najraje ne bi hodil v šolo. 
Na lestvici bi to bilo 7. 

MK: Lestvica: 4 

MR: Vsak dan, tako ali drugače. Na lestvici bi 
bilo to kar 6. 

redkeje 
Vsakodnevno 
Pogostejše  
Vsakodnevno 

Če v šoli doživlja stres, kakšne menite, da so 

situacije, v katerih pogosteje doživlja stres (se počuti 

neprijetno in mora v situacijo vlagati veliko truda)? 

 

MAŽ: Vse je povezano z ocenami, z učenjem. 
 
MAM: Kontrolne naloge, spraševanja, vaje. Vse.  
 

MK: Je kar veliko za se učiti: veliko je domače 
naloge, učenja. Včasih pride res preveč. 
Količina je velika. Veliko je snovi. Kadar je, je 
vse v enem tednu. Ni razporejeno. 
 

MR1: Predvsem zaradi prevelikega števila 
različnih učiteljev in zahtev, ki jih imajo do njega.  
MR2: Med urami samimi. 
MR3: Ko dobi slabo oceno. 

 
Ocene 
Učenje 
Testi 
Ustna 
ocenjevanja 
Vaje 
Količina učenja 
Količina snovi 
Domače naloge 
Veliko število 
učiteljev 
Veliko zahtev 
Šolske ure 
Slabe ocene 

 
Ocenjevanje  
 
Preobremenje
nost z učno 
snovjo/ 
zahtevami  

Kaj ji/mu je v teh situacijah najtežje? 

 
MAŽ: Mislim, da jo je strah, da ji ne bo šlo, da 
ne bo znala. 
 
MAM: Ne prebere do konca. Pogosto nima 
domače naloge, ker nalog s table ne prepiše. 
Mislim, da zato, ker ima težave. Zvezka verjetno 
sploh ne da na mizo, potrebno ga je opomniti. 
Malo sam je tudi, ker ne dela domačih nalog, 
nima urejenega zvezka, nima rešenih nalog v 
DZ. 
 
MK: Ve, da se bo moral učit, da mu to doma ne 
bo ušlo. Zahtevam, da naredi domačo in da se 
uči. 

MR1: Nekateri do njega zahtevajo ravno toliko, 
kot do nekoga, ki ima pet. Prilagajanje na 
karakterje učiteljev mu je velik stres.  

 
Strah pred 
neznanjem 
Neuspeh  
Počasnost pri 
branju 
Počasnost pri 
prepisovanju s 
table 
Nepripravljenost 
na delo 
Ne opravlja DN 
Neurejen zvezek 
Učenje doma 
Zahteve mame 
Nepopustljivost  
Doslednost  
Prilagajanje 
učiteljem 
Težave s 

 
Strah pred 
neuspehom  
 
Težave s 
sledenjem 
zahtevam 
šolskega dela  
 
Neizogibnost 
učenju  
 
 
 
 
 
Prilagajanje 
 
Koncentracija  
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MR2: Pri samih urah je tako: če ura, učitelj ni s 
srcem pri stvari, R. hitro pade koncentracija. Ko 
mu pade koncentracija, ne posluša, s tem očitno 
moti sošolce in učitelje, se obrača in ne sledi. 
Težko mu je bit pri uri.  
MR3: Slabo se počuti, ko ve, da se je učil, in 
dobi slabšo oceno. 

koncentracijo 
Neposlušnost 
Motenje sošolcev 
Motenje učitelja 
Obračanje 
Veliko učenja, 
slabi rezultati 

Kako se s situacijo spoprime, kako jo poskuša 

nadzorovati ali reševati? 

 
MAŽ: Kadar je v stresu, se zbudi zelo zgodaj in 
se uči pred testom. S pridnostjo, vztrajnostjo ima 
lepe ocene in ima zadoščenje. Njen trud se 
obrestuje. 

MAM: Mislim, da A., ko je v stresu, ne rešuje 
nalog v šoli, riše namesto rešuje, gleda skozi 
okno. Rabi spodbudo, da dela. Delu se verjetno 
izogiba. 

MK: Doma ga sprašujem: »A si naredil nalogo? 
Pojdi se učit.« Sam od sebe ne naredi nič. 

MR: Glede ocen, krivice pove, da ven iz sebe in 
tu neha. To ga ne grize cel teden. Zato ker to 
sprejme, pozabi. Enako je pri športu, se sekira 
tisti dan, ampak naslednji dan ne več. Nima 
težav s spanjem ali kaj podobnega. Ne kaže 
posledic. 

 
Učenje pred 
testom 
Zgodnje vstajanje 
Pridnost 
Vztrajnost 
Trud 
Ne delanje nalog 
Risanje 
Gledanje skozi 
okno 
Izogibanje delu 
Potreba po 
spodbudi 
Potreba po 
spodbudi 
Sam ne naredi 
nič 
Besedno 
izražanje 
Zaupanje mami 

 
 
Vztrajnost/ 
delovne 
navade  
 
Pasivnost  
 
Čakanje na 
spodbudo  
 
Zaupanje 
težav staršem  
 

Po čem prepoznate, da se je vašemu otroku v šoli 

pripetila situacija, ki je v njem vzbudila stres? 

 

MAŽ: Kadar se v šoli kaj zgodi, je A. brez volje. 
Takrat jo vprašam: »Ali ste se kaj skregali?« A. 
pove, mogoče ne takoj, čez nekaj časa pa ja. 
Sama pa takoj razberem, kako je z njo.  
 
MAM: Bled je, bolj tih. Pove: kar ga vprašam, je 
treba vleči iz njega. Kakšno stvar tudi zamolči – 
enkrat se je zgodilo, da ni povedal, da ima 
podpis zaradi nenarejene domače naloge. 
 
MK: Kadar je kaj narobe, pride domov ponižen, 
v glavo ga vidiš. Sklonjen. Žalosten. To tudi sam 
pove. Tudi če dobi cvek, nikoli ni skrival, pove 
vse. 
 
MR: Če je zelo prijazen, da je že čudno 

 
Brezvoljnost 
Je bled 
Je tih 
Zamolčanje stvari 
Ponižnost 
Sklonjenost 
Žalost 
Zaupanje mami 
Pretirana 
prijaznost 
Prikrivanje, kadar 
je utrujen 
 

 
Fizični znaki  
 
Zadržanost/ 
brezvoljnost  
 
Pretirana 
vljudnost  



 158  

 

(»Mama, boš kavo; jaz bi šel malo ven; nič 
nisem imel za DN, …«), takrat vem, da se je 
nekaj v šoli zgodilo. Včasih ga je potrebno 
spodbudit, poskuša prikriti. Enkrat ko je imel DN, 
pa je bil že utrujen in mu je DN bila že 
popolnoma odveč (ni zmogel, ne da ni hotel). 

Ali se otrok kdaj zateče k vam po podporo, pomoč? 

- Če da, v katerih situacijah? 

- Kakšno pomoč mu nudite? 

 

MAŽ1: Kadar ima težave, poišče pomoč 
(predvsem pri branju), se uči, je vztrajna. 
MAŽ2: Sama ji pomagam tako, da se z njo 
pogovarjam, da z njo še vedno berem (tu ima 
prav odpor). Prej sem jaz knjigo nosila, sedaj jo 
nosi A. Rečem ji: »Prej stisnemo, prej bo. Moraš 
se potruditi.«  
MAŽ3: Učim je samostojnosti – da sama išče 
pomoč. Ni je sram, vedno vprašamo, to sem jo 
sama naučila. Večkrat ji rečem: »Samo ne bodi 
lena! S pridnostjo in vestnostjo sem naredila 
veliko. Pa sem komaj lezla v šoli.« 

MAM1: Ja, glede domačih nalog, učenja. 
MAM2: Skupaj se učiva, delava naloge. 

MK1: K meni pride in vpraša, če nečesa ne 
razume, če ne zna narediti domače naloge. Rabi 
konkretno pomoč. Včasih pogledava nazaj v 
zvezek, kako so delali v šoli. Preden gre v šolo, 
ga vedno pokličem in ga pred testi, spraševanji 
spomnim na določene poudarke v snovi. 
MK2: Kadar vidim, da se je trudil, ga potolažim: 
»Bo že v drugo boljše.« 

MR1: K meni pride po pomoč glede domače 
naloge, učenja, zdravja. Vsaj 2x tedensko me 
vpraša za pomoč. »Če te nekaj zanima, vprašaj 
in ti bom razložila.« Mu dam kak nasvet, mu 
pokažem.  
MR2: Vedno mu rečem: »Če vidiš, da ti ne gre, 
me pridi vprašat.« Navadil se je, da pri meni ne 
gre »tega ne razumem«, da mora natančno 
povedat, kaj je tisto, česar ne razume.  
MR3: K meni vedno glede zdravja: »Lej, se 
slabo počutim. Kaj nardim?/En me je udaril v 
komolc, kaj nardim?«  Zdi se mi, da je to takrat, 
ko postane vsega preveč in je bolj dovzeten, 

 
Iskanje pomoči 
pri branju 
Pogovor 
Skupno branje 
Spodbude 
Bodrenje 
Učenje 
samostojnosti 
Podajanje 
primerov iz 
svojega življenja 
Domače naloge 
Učenje 
Skupno učenje 
Skupno delanje 
DN 
Postavljanje 
vprašanj 
Nerazumevanje 
Ne zna rešiti DN 
Iskanje 
odgovorov v 
zvezku 
Klic pred 
ocenjevanjem 
Opomba glede 
poudarkov v 
snovi 
Tolažba 
Domače naloge 
Učenje 
Zdravje 
Kazanje 
Svetovanje 
Pusti, da poskusi 
sam 
Nestrpnost 
mame, če otrok 
ne vidi rešitve 
Vedeti, česa ne 
razume 

 
 
Pomoč pri 
šolskem delu   
 
Pogovor/ 
zastavljanje 
vprašanj  
 
Učenje 
samostojnosti  
 
Spodbudne 
besede  
 
Krepitev 
delovnih 
navad  
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predozira.  
MR4: Kadar pride k meni po pomoč glede 
naloge, mu rečem: »Probaj sam.« Jaz ga pustim 
tudi pol ure, da se muči. Ponavadi še znorim 
zraven, ko ne vidi. Če prav ne gre, mu povem. 
Načeloma ga pustim, da reši tako ali drugače. 
MR5: Pa seveda pride tudi, ko ga kaj muči. 
Pove, če je v šoli kakšna stvar, da se mu krivica 
godi. Takrat ga pomirim, da bova skupaj 
poskusila rešit, da bova našla eno rešitev. 

Tolažba glede 
krivice 
Pomiritev 
Ponudba, da 
skupaj rešita 
težave 
 
 

3. Kako menite, da se vaš otrok počuti v 
razredu?  
 
MAŽ: Zelo dobro. Imajo jo zelo radi. Na začetku 
jo je bilo bolj sram, ni se rada izpostavljala, bila 
je bolj zadržana.  

MAM: Sedaj se ne počuti dobro. Lani da. S 
sedanjimi sošolci se ne ujame. Lani je bil tudi v 
šoli bolj zagret. Letos je še bolj popustil. 

MK: V redu.  

MR: Mislim, da se načeloma v redu počuti. 

Zelo dobro 
počutje 
Priljubljenost med 
sošolci 
V začetku sram, 
zadržanost 
Letos ni dobro 
počutje 
Ni ujemanja s 
sošolci 
Dobro počutje 
Dobro počutje 

 
Dobro počutje  

5. Kako se po vašem mnenju razume s 
sošolci?  
 
MAM: S sošolci se dobro razume. 
 
MK: Dobro se razumejo. V razredu je tudi po 
tem, ko je prišel na centralno šolo, kmalu dobil 
prijatelje. 
 
MR: Po mojem dobro, z večino se. 
 

 
Dobri odnosi 
Dobri odnosi 
Hitro sklepanje 
prijateljstev 
Dobri odnosi z 
večino 

 
 
Dobri 
medvrstniški 
odnosi  

Se s sošolci kdaj skrega?  

MAŽ: Ne krega se s sošolci. 

MAM: Seveda se tudi sprejo, ampak ne vem 
točno, zaradi česa. 

MK1: Spomnim se, da je bil enkrat zaplet. En 
sošolec K. zafrkava, enkrat sta se dajala in ga je 
K. tiščal k tlom.  
MK2: Ko je imel s sošolcem konflikt, mi je to 
povedal – tudi če ve, da bo kregan in naredi 
narobe, mi to pove. Pri očetu ne bi bil kregan, pri 

 
Ni prepirov 
Občasni prepiri 
Zbadanje s strani 
sošolca 
Pretep 
Tiščanje k tlom 
Zaupanje mami 
Zaupanje mami 
Sošolec ga moti 
med poukom, 
okarana sta oba 
Sošolec ga moti 

 
 
Dotični 
vrstnik  
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meni pa ve, da bo, ampak pove pa vseeno 
vedno meni. 

MR1: Po moje se kdaj tudi skrega z njimi. Mi je 
že rekel, da je bilo krivično: »Sem sedel za 
mizo, je uni ves čas spraševal. Ko mu 
odgovorim, jih slišva pa oba.« Da bi se pa prav 
skregal na smrt, pa ne. 
MR2: Mu je pa moteč dejavnik en fant. Vse se 
vrti okrog njega, ker je vedenjsko nesprejemljiv. 

Ima v razredu sošolce, s katerimi se posebej dobro 

razume? 

MAŽ: Ima sošolko, s katero se odlično razume. 

MAM: Letos bi težko rekla, da ima najboljšega 
prijatelja, ker se je zamenjala generacija. 

MK: S tremi sošolci se zares dobro razume. So 
kot najboljši prijatelji. So skupaj po šoli, sedijo 
skupaj, se vabijo na rojstne dneve, v T. sem ga 
tudi včasih peljala. 

MR1: R. bi rad bil z vsemi prijatelj. On pravi, da 
so vsi njegovi prijatelji. Z vsemi itak ne moreš 
biti prijatelj. Pri vseh bi rad bil. Na rojstni dan 
pride 20 prijateljev. 
MR2: Imamo soseda, ki je tudi sošolec. Ta 
sošolec ima še enega soseda. Vsi trije skupaj 
ne gredo. Imajo prehude karakterje. R. večkrat 
potoži: »On se skoz z mano igra, ko ta drugega 
ni. Ne bom hodil dol.« Mislim, da nima ravno 
najboljšega prijatelja. 

 

 
Sošolka 
Ni sigurna, da 
ima najboljšega 
sošolca 
Trije sošolci 
Želja po 
prijateljstvu z 
vsemi 
Zaznavanje, da 
so vsi prijatelji 
Kot prijatelj na 
drugem mestu 
Ni najboljšega 
prijatelja 

 
 
Izbrani 
sošolec  
 
Sklepanje 
prijateljstev  

6. Kako pa se razume z učitelji? 
 
MAŽ: Zelo dobro, jo imajo radi. 

MAM: Dobro. Ni nesramen do učiteljev, zato 
mislim, da se dobro razumejo. 

MK: Nikoli nič ni rekel čez učiteljice. Sprejema 
vse. Edino učiteljice od podaljšanega bivanja ni 
maral. Ne vem, zakaj. To je bilo v 4., 5. razredu, 
večkrat je rekel: »Spet tista … Ne bom hodil več 
v podaljšano …« 

MR: Načeloma v redu. Če je nekdo, ki nima 

 
Dobri odnosi 
Priljubljenost med 
učitelji 
Dobri odnosi 
Ni nesramen do 
učiteljev 
Dobri odnosi z 
učitelji 
Učiteljica 
podaljšanega 
bivanja v 4. in 5. 
razredu 
nepriljubljena 

 
Dobri odnosi  
 
Avtoritativni/ 
motivatorji   
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redu, ki od njega ne zahteva, ki nima pravil, pri 
teh ljudeh R. ne funkcionira, jih karakterno 
prerase in jim nagaja. Ne znajo ga motivirat, ne 
znajo ga umirit, dela zgago. Z ljudmi, ki imajo 
pozitiven odnos, ki ga znajo motivirat, se dobro 
razume. 

Z učitelji, ki niso 
avtoriteta, ni 
dobrih odnosov 
Nagajanje 
učiteljem 
Z učitelji, ki znajo 
motivirati, dobri 
odnosi 

Mislite, da učitelji razumejo otrokove težave z 

branjem/pisanjem? 

- Zakaj mislite, da jih razumejo? 

MAŽ1: Razumejo njene težave, jih upoštevajo – 
ne laže, ne špekulira, se trudi. Marsikdaj so ji 
dali možnost, tudi, če ni imela »pravice«. Bilo je 
njej v prid. 
MAŽ2: A. je vedno komaj čakala učiteljice, nikoli 
ni pozabila na uro. 

MAM: Mislim, da učiteljica od angleščine ne 
razume težav. Sploh nima prilagojenih testov. 

MK: Mislim, da vsi učitelji razumejo težave, ki jih 
ima K. So fer, vsi do vseh enaki. Ne bi rekla, da 
delajo enemu škodo, drugemu korist. 

MR1: Mislim, da učitelji njegovih težav z 
branjem ne razumejo. Ima prilagoditve – dobiva 
širšo pisavo. Nekateri učitelji na to pozabljajo. 
Eni učitelji bi radi od njega veliko več, kot zmore. 
In potem to ne gre. Povezujejo: če nima domače 
in klepeta v razredu, ne dela. Klepeta pa, ker 
nima koncentracije. Kakšni učitelji imajo s tem 
probleme. Tudi zaradi samega obnašanja – 
nemiren ni zato, ker bi želel nagajat učitelju, 
ampak ker takrat ne zmore. Mu niti ne 
omogočajo prekinitev – lahko bi zelo na preprost 
način: »Vstani in pobriši tablo.« 
MR2: Dejstvo je, da učitelje motijo otroci z 
odločbami, da se jim zdi, da je to potuha in da s 
tem podpirajo lenobo. To učitelji tudi dejansko 
povejo. Z vsakim učiteljem za vsak predmet 
posebej se moraš borit. 

 
Razumevanje 
težav 
Omogočanje 
prilagoditev 
Pravičen odnos 
do učiteljev 
Vestno 
obiskovanje 
pouka 
Učiteljica 
angleščine ne 
razume 
Ni prilagojenih 
testov 
Razumevanje 
učiteljev 
Pravičen, 
enakovreden 
odnos do vseh 
učencev 
Nerazumevanje 
težav 
Pozabljanje na 
prilagoditve 
testov 
Ni prekinitev med 
poukom 
Prevelike zahteve 
Povezovanje 
težav s 
koncentracijo z 
namernim 
nagajanjem 
Izjave učiteljev, 
da so odločbe 
podpiranje lenobe 

 
Razumevanje 
pogojeno z 
učenčevim 
odnosom  
 
Izkoriščanje 
odločb/ 
krepitev 
lenobe  

Bi si želeli več razumevanja/pomoči z njihove strani? 

Zakaj ne? Če da, v katerih situacijah? 

MAŽ: Ne, so zelo razumevajoči. Če ne bi bilo 

 
Ni želje 
Razumevajoči 

 
 
Prilagojenost 



 162  

 

tako fajn učiteljev in ekipe v G., ne vem, kako bi 
bilo. 

MAM: Želim si, da bi imel A. prilagojene teste pri 
angleščini glede na disleksijo. 

MK: K. ima možnost, da piše ločeno; 
spraševanja ima napovedana, teste ima 
normalne (nisem pustila, da bi mu dajali druge). 
Razen pri angleščini je imel letos en prilagojen 
test. To je vse, kar od učiteljev pričakujem. K. 
nima težav z branjem in pisanjem. 

MR: Želim si, da bi bilo več razumevanja. Ker 
učitelju lažje razložiš, zakaj otrok tako 
funkcionira, zakaj nekaterih stvari ni naredil. 
Vedno znova moraš razlagat učiteljem in s tem 
porabiš ogromno energije. Domače in šolsko 
delo, sedenje za mizo, sedenje v prvih vrstah, 
toleriranje nekega urejevanja zvezkov. Mogoče 
tudi nov pristop (npr. Severna in Južna Amerika 
mu je enako kot leva in desna). 

učitelji 
Želja po 
prilagojenih testih 
angleščine 
Zanikanje težav z 
branjem in 
pisanjem 
Zadoščena 
pričakovanja 
Napovedana 
ustna 
ocenjevanja 
Ločeno pisanje 
Želja po 
razumevanju 
težav 
Želja po novih 
pristopih 
Želja po 
upoštevanju 
razlik pri 
urejenosti zvezka 

pogojev 
ocenjevanja  
 
Nenehno 
pojasnjevanje
/utrujajoče  
 
Inovativnost 
poučevanja  

   

DRUŽINA IN DOM POJMI / KODE KATEGORIJE 

1. Ali se spomnite kakšne situacije, ki je bila 
doma za vašega otroka stresna, težavna in 
se je z njo težko spoprijel? 
 
MAŽ: Sedaj je že zelo stabilna. Zanjo je bilo 
stresno branje. 

MAM1: Šola je zanj največji stres.  
MAM2: Jaz vidim, da ima težave predvsem z 
branjem, s koncentracijo (ne zdrži 45 min). 

MK1: Vsako branje: domače branje in bralna 
značka, učenje. Vse je bilo stres. 
MK2: Enkrat se je zgodilo, da ni upal dat 
podpisat, ker je bil večkrat brez domače naloge. 
Dal je podpisat tatu.  

MR: Doma je stresna samo šola. Cel sklop 
šolskega je zelo obremenjujoč. Sem ena takih 
mam, ki ne popustim. S tako težkimi preprekami 
v šoli se je R. letos prvič srečal. 

 
Branje 
Šola 
Branje 
Koncentracija 
Branje 
Domače branje 
Bralna značka 
Učenje 
Podpis mami 
zaradi 
manjkajoče DN 
Šola 

 
 
Šolske 
obveznosti  

Kaj se je takrat dogajalo, kar mislite, da je v 

njem/njej vzbudilo občutke nelagodja, stres? 
 
Primerjanje z 

 
Neuspešnost 
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MAŽ: Brat bere dosti bolje kot A. Brat jo je veliko 
zafrkaval, naj gre spat, da itak slabo bere. 
Podcenjeval jo je zelo. 

MK: Bral je počasi, zamenjeval črke, napačno 
prebral. Tudi pri pisanju je imel težave – 
zamenjeval je črke. Počasi je pisal. 

MR1: To šolsko leto je bilo zelo hudo. R. je bil 
na tleh. Ni imel veselja, ni bilo iskre do šole. 

MR2: Ko R. rabi svoj čas, pa ga načeloma nima, 
ker mora opravit stvari za šolo. En dan ni 
pripravljen delati domače, ampak jo mora. To ni 
vsak dan. Same stresne situacije zaradi doma 
nima: rad skuha, pospravlja sam. Ko bi rad imel 
dan fraj, načeloma ne more, pa je v stresu. 

bratom 
Podcenjevanje 
brata glede 
branja 
Počasnost pri 
branju 
Menjavanje črk 
Napačno 
prebrane besede 
Počasno pisanje 
Menjavanje črk 
pri pisanju 
Pomanjkanje 
veselja do šole 
Pomanjkanje 
prostega časa 
Čas porabiti za 
šolo 
Želja po dnevu 
brez obveznosti 

 
Nezmožnost 
 
Menjava črk/ 
težave pri 
branju  
 
Pomanjkanje 
razbremenjen
osti  

Kako mislite, da se je počutil/a? 

 

MAŽ: To je A. zelo bolelo, sedaj pa ne več. 
Večkrat sva bili v konfliktu, obe sva trmasti, zato 
je A. imela velikokrat občutek, da jo večkrat 
kregam kot brata. 

MAM: Kadar delava domačo nalogo, je večkrat 
žalosten (ker ne reši pravilno), je jezen (če mu 
rečem »a si neumen«), je užaljen. 

MK: K. ima odpor na branje. Mislim, da je to 
princip. 

MR: On to čuti kot utrujenost. Tisti dan mu je 
bilo že dosti. 

 
Čustvena 
bolečina 
Občutek, da je 
mama nepravična 
Žalost ob 
nepravilno rešeni 
nalogi 
Jeza ob žaljenju s 
strani mame 
Užaljenost 
Odpor do branja 
Ne želi brati 
Utrujenost 

 
Krivičnost  
 
Užaljenost  
 
Jeza  
 
Utrujenost  

Kako ste se vi takrat počutili? 

 

MAŽ: A. me večkrat spravi na obrate. Včasih 
obe močno jočeva. 

MAM: Ko vidim, da trpi, sem žalostna, v stiski, 
želim si, da bi skupaj spravil za dvojko. 

MR: Jaz sem porabila veliko energije. Celo leto 
je bilo zame stresno, ker so bila nihanja – bila 
sem jezna in žalostna.  Ko R. ni mogel nič, sem 
čutila ob polletju. Ko se ni mogel ven potegnit. 
Počutila sem se obupno. Vlekla sem sebe ven, 

 
Vznemirjenost 
Jok 
Žalost 
Stiska 
Želja po zadostni 
oceni 
Vlaganje energije 
Stres 
Jeza 
Žalost 
Obup 

 
 
Nemoč  
 
Žalost/obup/ 
jeza 
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njega ven  … 

Kako je otrok reagiral? Menite, da je reagiral 

ustrezno? 

 

MAŽ1: A. je drugače bolj zaprta, ne kaže čustev, 
ne kaže potrebe po izkazovanju in prejemanju 
čustev. Nikoli ne reče, če jo kaj moti ali pohvali. 
Je kar tiho. 
MAŽ2: A. se že nekaj časa zaradi določenih 
predmetov hodi k sosedi, moji prijateljici. 

MAM1: Vedno prosi za pomoč. Sam se nikoli ne 
usede, da bi naredil domačo nalogo. 
MAM2: A. se svojih težav ne loteva prav. 
Umakne se. 
MAM3: Ko vidi, da nekaj ne zna prebrati, se 
tolče po glavi.   

MK1: Ni želel brati. 
MK2: Je dobil podpis že enkrat prej in takrat 
sem znorela. Zato si ni upal meni pokazat 
podpisa, ampak ga je dal tatu. 

MR1: Pokaže s tem: »A že morem spet it? Saj 
mi ni treba. Bom pa zjutraj. Sem že včeraj.« Išče 
izgovore.  Umik, izogibanje, ko ne zmore. Nikoli 
pa ne vpije. Od začetka, ko je bilo prehudo, je 
skril, da ima domačo. Ko pa dela domačo, da je 
kakšna snov, ki je ne razume, se izogiba. Pri 
matematiki domačih nalog od začetka ni delal. 
R. je bilo to odveč. Z učiteljico nista dobila 
dobrega stika. Ni imel motivacije. 
MR2: R. bi moral prej povedat, da je utrujen, da 
se slabo počuti: »A lahko narediva domačo ob 
20h? Danes mi ne gre, a lahko napišeš, da 
nisem napisal?« Dobro bi bilo, da bi prej 
prepoznal. 

 
Ne izraža čustev 
Ne govori o 
občutjih 
Pomoč sosede, 
mamine 
prijateljice 
Prošnja za 
pomoč 
Ni samostojnosti 
Umik 
Nepravilen 
pristop 
Tolčenje po glavi 
Ni želje po branju 
Slaba izkušanja s 
podpisom 
Vznemirjenost 
mame 
Podpis prosil pri 
očetu 
Izgovori 
Umik 
Izogibanje 
Prikrivanje DN  
Matematika – ni 
opravljal DN 
Ubesediti občutja 
Izraziti, da je 
utrujen 
 

 
Neizraženost 
čustev  
 
Umik  
 
Iskanje 
izgovorov  
 
Prikrivanje  
 
 
Neustrezna 
reakcija/ 
reševanje  

Kako ste vi takrat reagirali? 

- Menite, da ste reagirali ustrezno? Zakaj? 

- Če ne, kako bi odreagirali sedaj? 

 

MAŽ1: Moja reakcija je bila takrat takšna, da 
sem sinu povedala, da to ni lepo. A. sem vedno 
potolažila. 
MAŽ2: Včasih sem ji rekla, da je butasta, da je 
lesena. Nisem delala prav. Sedaj vse obrnem na 
humor. 

 
Tolažba 
Okaranje sina 
Žalitve 
Zavedanje 
napačne reakcije 
Humor 
Skupno učenje 
Glasno branje 
snovi mame 
Skupno delo 

 
Pojasnjevanje 
pravilnega 
obnašanja  
 
Tolažba  
 
Uporaba 
humorja  
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MAM1: Učiva se skupaj. Jaz mu glasno berem 
snov, skupaj delava vprašanja in odgovarjava 
nanje. 
MAM2: Ampak večkrat ne reagiram prav, imeti 
bi morala več živcev, 1x, 2x, 3x ponovim, v 
četrto vpijem. Takrat A. utihne. Ne najdem prave 
rešitve. 

MK1: Malo moreš potisnit. Rečem mu: »Prinesi, 
kar boš bral.«  V 4., 5. razredu sva brala skupaj. 
Rekla sem mu: »Pridi, bova vsak eno stran 
prebrala.« Potem ni bilo problema. Brala sva 
tanjše knjige, debele so ga odbijale. Sedaj bere 
sam.  
MK2: Zaradi slabih ocen in če ne dela domače 
naloge dobi kazen: vzamem mu telefon, 
prepovem računalnik (enkrat sem mu ga za dva 
meseca). Po kazni se je pa začel truditi. Enkrat 
sem mu naročila, da naj si piše v beležko, kje in 
kaj ima za domačo. Takrat mu nisem dala kazni. 
MK3: Kar jaz rečem, ne odstopam od tistega. To 
je sistem, ki se ga držim in deluje. 

MR1: Ko smo mu dvignili samopodobo, ko je 
pridobil nekaj dobrih ocen, je steklo. Dobila sva 
sistem: »Če ti ne gre, povej, ti na hitro razložim, 
deset minut in končava.« Da ne čuti kot 
obremenitev. Sem se že navadila, da če mu 
doma nekaj razložim, mi praktično ni odveč. 
Vzamem si čas, vem, da bo razumel snov do 
konca. Če ne razložim, vem, da bo trajalo lahko 
en mesec. 
MR2: Glede domačih sem vedno vztrajala, da 
sva jih delala sproti. Mislim, da bi če ne izgubil 
motivacijo. 
MR3: Mislim, da sem pravilno reagirala. En 
pokazatelj vsega tega je (pri R. je bil opazen 
izrazit upad energije – nismo vedeli, ali je šlo za 
upad učnih sposobnosti), da smo ponovili test 
vseh psiholoških sposobnosti, kjer je pokazalo, 
da je napredek. Da gremo v pravo smer in da 
napreduje. Na Svetovalnem centru mi je 
psihologinja povedala, da je to popolnoma 
normalen odziv. Tam so mi rekli, da če ne 
zmore domače naloge, naj je kakšen dan ne 
naredi. 

 

odgovori-
vprašanja 
Več potrpljenja 
Vpitje, ko sin ne 
razume 
Sin utihne 
Nemoč mame 
Ukazi mame 
Skupno branje v 
4. in 5. razredu 
Branje tanjših 
knjig 
Kaznovanje 
zaradi slabih 
ocen 
Kaznovanje 
zaradi 
neopravljanja DN 
Odvzem telefona 
Prepoved 
računalnika 
Ukaz mame edini 
možen način 
Ustreznost 
ravnanja 
Razlaganje snovi 
Skupno učenje 
Sprotno delanje 
DN 
Ustreznost 
reakcije 
Napredek na 
psiholoških testih 

 
Pomanjkanje 
potrpljenja  
 
Skupno 
učenje/branje  
 
Neustrezno 
reagiranje  
 
Kaznovanje/ 
odvzem igrač 
 
Doslednost  
 
 
 
 
Dodatna 
razlaga/ 
pojasnila  
 
Rezervacija 
časa  
 
Preveritev 
ukrepov/ 
psihološki 
testi  
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2. Menite, da vaš otrok v domačem okolju 
pogosto doživlja stres (mu je pogosto 
nelagodno, neprijetno, težko, se težko 
spopada s situacijami)? 

MAŽ: Mogoče je, ampak A. ne da vedeti.  
 
MK: Mislim, da ne.  

MR: Še kar. 

Kako intenziven mislite, da je njegov stres? 

Pomagajva si z lestvico od 1 do 7. 1 je najmanj 

intenzivno (ga komaj občuti), 7 pa najbolj intenzivno 

(ga/jo popolnoma prevzame, ga občuti zelo močno). 

MAŽ: Lestvica: 1 

MAM: Lestvica: 4 

MK: Lestvica: 3. 

MR: Lestvica: 4, glede šole. Zaradi domače 
naloge, učenja. 

 
Mogoče 
Ne kaže znakov 
Misli, da ne 
Še kar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komaj občuti 
Srednje močno 
občuti 
Srednje močno 
občuti 
Srednje močno 
občuti 

 
 
Srednje 
močna 
občutenja 
stresa  

Če doma doživlja stres, kakšne so po vašem mnenju 

situacije, v katerih pogosteje doživlja stres (se počuti 

neprijetno in mora v situacijo vlagati veliko truda)? 

MAM: Tudi doma doživlja največ stresa zaradi 
stvari, ki so vezane na šolo: domače naloge in 
učenje. 

MK: Najpogosteje zaradi trme – hišna opravila in 
domače naloge. Vse mu je brez veze. Posodo iz 
pomivalnega je težko pospravit. 

MR1: Ko rečem, da mora nekaj popravit, 
domačo lepše napisat, ko so naloge narobe 
rešene – če snovi ne razume, pa je pet domačih 
nalog narobe rešenih, mu naročim, da popravi. 
Tudi, če misli, da bo narobe naredil, mora probat 
rešit domačo nalogo.  
MR2: Letos je imel težko leto. Pridelal si je 
veliko cvekov. On se na začetku ni zavedal teh 
cvekov, v šoli je bilo vse v redu. Potem je pa 
udarilo, saj sva se mogla res veliko učit. 
MR3: Stresno je učenje, seveda. Pri predmetih, 
kjer ga učitelji razumejo, mu prisluhnejo, je 
njegovo znanje višje. Lažje in bolj z veseljem se 

 
 
Šola 
Domače naloge 
Učenje 
Trma 
Hišna opravila 
Domače naloge 
Popravki pri DN 
Domače naloge 
Negativne ocene 
Veliko učenja 
Učenje 
Predmeti, pri 
katerih se z 
učitelji ne razume 

 
 
Zahteve, 
vezane na 
šolo in 
domača 
opravila  
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uči. Pri predmetih, ko ga učitelji odrinejo, tam se 
čuti, da učitelja ne sprejme kot bi ga moral in 
predmeta samega tudi ne. Pa se težje uči. 
Ampak glede učenja smo proti koncu razvili 
sistem. 

Kako se s situacijo spoprime, kako jo poskuša 

nadzorovati ali reševati? 

MAM: A. nima kontrole nad situacijami, se ne 
spravi sam, se izogiba tem situacijam, kot da 
»pozabi« - sploh angleščino. 

MK1: Letos se je začel grdo obnašat, veliko 
odgovarja. Sploh, ko mu naročim, naj se gre 
učit, naj kaj pospravi. Vse mu je težko. Reagira 
tako, da grdo odgovarja.   
MK2: K. ne rešuje problemov. On ve, da kar jaz 
rečem, tisto velja. Vedno je treba polno besed. 
Trikrat reče ne, potem pa naredi.  
MK3: Večkrat je žalosten, če dobi slabo oceno. 
MK4: Jezen pa je, kadar se mu nekaj ukaže. 
Včasih naredi tako, da vpije zraven, govori. Tudi 
joče. 

MR1: Reče: »Sej so v redu.« Se skregava. 
MR2: Takrat ni poskušal ničesar drugega, sploh 
se ni trudil. Sankcij ni bilo, bile so šele ob 
drugem polletju. Noben od učencev se ni 
zavedal teh ocen. Niso se niti zavedal, kaj 
pomeni cvek. 
MR3: Izogiba se, noče se učit. 

 

Ni nadzora 
Ni samostojnosti 
pri reševanju 
Izogibanje 
Pozabljanje 
Grdo vedenje 
Odgovarjanje 
mami 
Ni reševanja 
Mamine rešitve 
ustrezne 
Veliko govorjenja 
Uporu sledi 
opravljeno delo 
Žalost ob slabi 
oceni 
Jeza ob ukazu 
Jok 
Vpitje, veliko 
govorjenja 
Prepir z mamo 
Zadovoljstvo s 
slabo opravljeno 
nalogo 
Ni bilo truda 
Ni iskanja rešitev 
Izogibanje učenju 

 
 
Pasivnost/ 
ignoranca  
 
Odgovarjanje/ 
asprotova-nje  
 

Kako pa se s tovrstnimi situacijami spoprijemate vi? 

Na kakšen način poskušate reševati nastalo situacijo? 

MAM1: Ah, ne vem več, kaj naj naredim. 
Pomagam mu pri učenju. Ampak ne gre. 
MAM2: In ja, tudi vpijem. Ne morem več, 
utrujena sem. 

MK1: Če domača naloga ni napisana tako, kot 
mora bit, mu strgam kar papir ven. Včasih je tudi 
jok zaradi tega. Jezen je, ker mora še enkrat 
pisat. Potem naredi tako, kot je treba. Kadar je 
jezen, ratam jezna tudi jaz. Počasi dvigujem 
jakost, na koncu vpijem. Desetkrat je treba reči, 

 
Pomoč pri učenju 
Vpitje zaradi 
občutka nemoči, 
utrujenosti 
Iztrga stran iz 
zvezka 
Jeza 
Dvigovanje glasu 
Vpitje  
Mama znori 
Tolažba, ko je 
žalosten 

 
Nudenje 
pomoči 
 
Skorajšnja 
predaja/ 
skepsa/ 
psihično 
utrujajoče 
 
Vpitje/ 
nepotrpežlji-
vost  
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dokler ne znorim, potem se naredi. Z jokom ali 
brez.  
MK2: Kadar je žalosten, se stisneva, mi sede na 
kolena, ga potolažim. Še vedno se stisne k meni 
na kavču. 

MR1: Dokazati mu morem. Vse, kar misli, da je 
v redu, pa ni v redu, mu moreš dokazat, da je 
drugačen sistem boljši. Mora bit nek sistem, 
neko potrdilo. Ko mu dokažem, da niso v redu, 
pa je. Kazen dobi, če ne dela domačih. Vzeli 
smo mu računalnik, ko jih ni delal in jih je skrival. 
Ko pridem domov, mu pregledam domačo. 
Ko znorim, pomaga. Ko reče: »Ni pravično,« se 
iz mene vsuje. »To, da hodim v službo vsak 
dan, da sedim tu ure in ure s tabo – a to pa je 
pravično?« 
Dajem prispodobe, kar mu pomaga. »Če leži 
drevo na cesti, ga ne boš 15x prestopil, ampak 
ga boš pobral in umaknil.« 
MR2: Iz zvezkov jaz izluščim bistvo (dam mu 
največkrat vprašanja/odgovori) in iz tega se z 
lahkoto uči. Iz celega zvezka pa je preveč stvari 
okrog in ne dobi bistva. Je pa res, moraš bit 
zraven. 
MR3: Ko ni mogel nič, sem čutila ob polletju. Ko 
se ni mogel ven povlečt. Počutila sem se 
obupno. Vlekla sem sebe ven, njega ven, mu 
pomagala, iskala informacije. Psihično 
utrujajoče. Jaz pred njim tega ne skrivam, mu 
povem: »Sedaj se je ustavilo, si si pridelal 
cveke, zdej se boš mogel naučit, popravit, 
drugače boš šel na OŠPP. Če ne zmoreš, si 
moreš poiskat nekaj drugega. Če že ne hodiš v 
šolo zaradi znanja, hodi zaradi košarke.« Takrat 
je sam reku: »Jaz to zmorem.« Naredila sva 
urnik,  da je imel vizualni pregled nad vsem – kaj 
se mora učit. Potem je to šlo.  

Dokazovanje, da 
nekaj ni v redu 
Kaznovanje, če 
ne dela DN 
Kaznovanje, če 
skriva DN 
Odvzem 
računalnika 
Pregledovanje 
DN 
Mama znori 
Iskanje primerjav, 
prispodob 
Iskanje bistva iz 
snovi 
Pisanje vprašanj 
in odgovorov 
Prisotnost pri 
učenju 
Soočanje z 
dejstvi 
Grožnje s 
prešolanjem na 
OŠ s prilagojenim 
programom 
Iskanje motivacije 
v košarki 
Izdelava urnika 

 
 
Tolažba/ 
nežnost  
 
Iskrenost pri 
pojasnjevanju 
situacije/ 
ozaveščenost   
 
Iskanje 
primerjav/ 
dokazov 
 
Izdelava 
sistema/ 
rutine/ urnika 
 
Iskanje 
motivatorjev  

Se vam ta način zdi ustrezen? Zakaj? 

MAM: Ne, seveda ne. Morala bi biti bolj 
potrpežljiva. A. kar utihne in se zapre. 

MK: Kar jaz ukažem, mora narediti. To je to! 
Tega ne spreminjam. Vztrajam, da se tisto 
naredi. In tako je prav. 

MR: Prav sem ravnala. Se ni dalo drugače. 
Nemogoče. Najprej je bilo treba R. spravit k 

 
Neustreznost 
reakcije 
Več 
potrpežljivosti 
Ustreznost 
reakcije 
Ustreznost 
reakcije 
Najprej ozavestiti 

 
Potrpežljivost 
 
Ocena 
ustreznosti  
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dihanju. Potrebno je bilo motivacijo dobit. Zelo 
rad ima košarko, zato mu tega nismo nikoli vzeli. 
Bilo je treba na tak način, da se ga je zbudilo. 
Da je ugotovil, da je to dno od dna. Če bi ga 
pustili, ne bi izdelal razreda. 

težo situacije, ga 
motivirati, 
drugače ne bi 
izdelal razreda 

3. Kako bi opisali otrokove težave z 
branjem/pisanjem doma? 
 

Ali so tudi doma stresne situacije, ki nastanejo zaradi 

otrokovih težav z branjem/pisanjem? 

MAŽ1: A. vse plakate narobe prebere (90 %). 
Plakati ob cesti, table. 
MAŽ2: Rini/vleci – A. večkrat odpira vrata ravno 
obratno kot piše. Ne zna opazovati, ne prebere.  

MAM1: To se vidi predvsem pri branju tablic z 
avtomobilov, branju navodil. 
MAM2: Težave so opazne tudi pri gledanju 
filmov na televiziji. Pri filmih, ki imajo podnapise 
– prehitro se podnapisi menjujejo.   

MK: Doma ni imel težav zaradi disleksije. V šoli 
pa ja. Učiteljice so prehitro narekovale, ni 
napisal vsega. Po pouku smo iskali snov pri 
sošolcih, da smo jo prepisali. 

MR: Nima hude oblike. Pri sprotnem branju se 
včasih zgodi, da prebere kakšno besedo 
narobe. Doma so bile težave včasih, sedaj pa 
mislim, da ne več. 

 
Napačno prebrani 
plakati, table 
Napačno 
odpiranje vrat z 
napisom rini/vleci 
Branje 
avtomobilskih 
tablic 
Branje navodil 
Gledanje filmov s 
podnapisi 
Počasnost pri 
branju 
podnapisov 
Ni težav doma 
Prepisovanje 
manjkajoče snovi 
doma 
Počasnost 
pisanja v šoli 
Včasih napačno 
prebere besedo 
Doma težave v 
preteklosti 
Sedaj ni težav 

 
 
Manjše težave 
doma 
 
Napačno 
prebrane 
besede/ 
tablice/ 
navodila/ 
plakati/ 
podnapisi 
filmov  

So pogoste? Kako pogoste? Na lestvici od 1 do 7, 

kjer je 1 zelo redko, 7 pa zelo pogosto. 

MAŽ: Ah, ne. Recimo 2. 

MAM: Lestvica: 2 

K : Lestvica: 1 

R: Lestvica: 1 

 
Redke težave 
Redke težave 
Zelo redke težave 
Zelo redke težave 

 
 
Redkost 
pojava  

V katerih situacijah, povezanih z branjem/pisanjem, 

po vašem mnenju vaš otrok najpogosteje doživlja 

stres? 

MAŽ: Pa mislim, da ji to ni več stres. Včasih je 
bil, sedaj pa ne več. 

 
Ne predstavlja 
stresa 
V preteklosti je bil 
stres 
Ne predstavlja 
stresa 

 
 
 
Domače 
branje  
 
Bralna značka  
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MAM: Se mi zdi, da ni v stresu zaradi tega.  

MK1: Bere doma sploh ne. Samo, kar je za šolo.  
MK2: Med počitnicami mora brati, saj mu jaz 
tako ukažem. Ko začne brat, potem gre. Rad 
ima knjige Groznega Gašperja. Šel je sam po 
knjige in jih je bral. Edine knjige, ki jih je bral 
brez karkoli, 20 min na dan. 
MK3: Bralna značka in domače branje sta mu 
največji stres.  
MK4: Sam se tudi ne odloči, da se bo učil. 

MR1: Stresno mu je bilo od začetka domače 
branje. Prebral je knjigo, ampak razumel jo je 
drugače.  Začela sva skupaj brati.  
MR2: Sedaj mu je skupno branje v neko veselje, 
ker tisti čas midva preživiva sama. Pred 
spanjem. Kakšen dan pride, ko reče, da danes 
tega nebi, da bova naslednji dan dve poglavji.  
MR3: Ker razume besedilo, ga vsebina vleče 
naprej in mu je zanimivo. 

Branje samo za 
šolo 
Branje med 
počitnicami na 
ukaz mame 
Priljubljena knjiga 
Grozni Gašper 
Samoiniciativa pri 
izbiri in branju 
Bralna značka 
Domače branje 
Ni samoiniciative 
za učenje 
Domače branje 
Težave z 
razumevanjem 
prebranega 
Skupno branje v 
veselje 
 

 
Blaženje 
stresa/ 
skupno ranje/ 
kontinuiteta/ 
razumevanje 
prebranega  
 
 

Kako mislite, da se počuti? 

MAŽ: Sedaj ji je vseeno. 

MAM: To ga sploh ne gane.  

MK: Brez veze se mu zdi brati, ne vidi poante. 

MR: V začetku, ko mu je učiteljica rekla, da ni 
knjige prebral, je bil zelo užaljen, ker je prebral. 
Mislim, da se R. ni zavedal, da ne razume prav. 
On je mislil, da je vse tisto, kar je prebral, v 
redu. 

 
Ni občutij 
Ni stresno 
Ne vidi smisla 
Nevednost 
napačnega 
razumevanja 
Užaljenost zaradi 
obtožbe, da ni 
prebral 

 
Brez 
čustvenih 
reakcij  
 
Užaljenost/ 
obtožbe  

Kaj v teh situacijah naredi?  

- Menite, da je to ustrezna reakcija? 

MAŽ: A. se zna pohecati na svoj račun. Sama 
sebi se nasmeje. Mislim, da je to pravi način. 

MK1: Ker ima težave z branjem, se je izogibal 
branju. Sedaj mu ni več problem brat za šolo. 
Sam pa ne bo rekel, da bo bral, da bo knjigo 
domov prinesel in jo bral. 
MK2: Bolje bi bilo, če bi več bral. 

MR1: Od začetku mu je bilo branje odveč, ni 
hotel. Ko je ugotovil, da to skupno branje ni tako 
težko, da ne porabi nič več časa, mu je to 

Šale na svoj 
račun 
Ustreznost 
ravnanja 
Izogibanje branju 
Ni samoiniciative 
za branje 
Neustreznost 
ravnanja 
Več branja 
V začetku 
upiranje branju 
Skupno branje z 
mamo sprejema 
Ni samoiniciative 

 
Samo-
posmehova-
nje  
 
Izogibanje  
 
Brez 
samoiniciati-
vnosti  
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postalo všeč.  
MR2: Še vedno pa ni, da bi sam šel po knjigo v 
knjižnico. Mu pa ni problem prebrat knjigo. 
MR3: Ko se je otepal, bi bilo prav, da bi kaj 
rekel. Ne vem, če se zaveda, da so lahko tudi 
druge poti. 

za branje 
Neustreznost 
ravnanja 
Ubesediti svoja 
občutja 
Iskanje drugih 
poti 

Kako se odzovete vi? 

- Se vam to zdi ustrezno? Zakaj? 

MAŽ1: Vse obrnemo na humor. Vsi se ji 
smejemo. 
MAŽ2: Seveda. Ker je v življenju s humorjem 
lažje. 

MAM1: Kadar narobe prebere, se mu ponavadi 
smejemo, kako on prebere. 
 MAM2: Ni prav. Videti je, da mu to ni fajn. 
Mogoče bi moralo iti mimo nas. 

MK: Pomagam mu. Mu ukažem, da se mora 
učit, da mora brat. Včasih ob branju knjige 
postavim vprašanja in preverim, koliko razume. 

MR1: Pri sprotnem branju se včasih zgodi, da 
prebere kakšno besedo narobe. Takrat se malo 
posmejemo. Mislim, da mu ni stresno. 
MR2: R. je potem povedal obnovo knjige za 
domače branje in ugotovila sem, da to ni 
vsebina knjige. Predlagala sem glasno branje. 
Sedaj on glasno bere po poglavjih, na koncu 
skupaj narediva obnovo. Včasih, ko ni mogel, 
sem rekla: »Jaz preberem eno poglavje.« Sama 
hitro berem, zato sem se mogla prav žlajfat. Bila 
sem mu kot vzor. 

 
Humor 
Smeh 
Ustreznost odziva 
Življenje je lažje 
Smeh na njegov 
račun 
Neustreznost 
ravnanja 
Sinu ta odziv ne 
ustreza 
Pomoč pri učenju 
Preverjanje 
razumevanja 
prebranega 
Ukazi glede 
učenja, branja 
Humor 
Preverjanje 
razumevanja 
prebranega 
Glasno branje 
Skupna obnova 
Pomoč pri branju 

 
 
Izkoriščanje 
humorja 
 
Nelagodnost  
 
Ukazovanje 
 
Preverjanje 
razumevanja 
prebranega  
 
 
 

Se vaš otrok kdaj zateče k vam po pomoč? 

MAŽ: Ne, nima takšnih težav, da bi rabila 
pomoč. 

MAM: Ne, pa zato A. pri filmih sprašuje sestro 
ali brata, kaj se ljudje pogovarjajo. 

MK: Pomagam mu pri domačem branju, učenju, 
domačih. Se usedeva in narediva. Mu povem ali 
pa pokažem. Vedno mu pomagam. 

MR: Pri domačem branju še vedno. Pred 
spanjem skupaj bereva. Na koncu skupaj 
narediva obnovo, včasih berem namesto njega, 

 
Ni iskanja pomoči 
Pri filmih pomoč 
pri sorojencih 
Pomoč pri 
domačem branju 
Pomoč pri učenju 
Pomoč pri 
domačih nalogah 
Pomoč pri 
domačem branju 
Pomoč pri branju 

 
Samostojnost  
 
Iskanje 
pomoči pri 
domačem 
branju  
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ko je res utrujen. 

DRUGO POJMI/KODE KATEGORIJE 

Na kakšen način specialna pedagoginja 
sodeluje z vami? 

 
MAŽ1: Nima specialne pedagoginje, naj ne bi 
bilo potrebe. Ima samo učno pomoč pri učiteljici. 
Delata vse, kar je vezano na snov.  
MAŽ2: Drugi učitelji svetujejo, z njihovim delom 
sem zelo zadovoljna. 

MK: Z njo zelo dobro sodelujem. Prosila sem 
specialno pedagoginjo, da bi več delala 
angleščino. Sama jo večkrat pokličem, da jo 
prosim, kje naj delata s K. 

 
Učna pomoč 
učiteljice 
Svetovanje 
drugih učiteljev 
 
Prošnja za 
pomoč pri 
angleščini 
Telefonski 
pogovori 
Prošnja za 
določeno obliko 
pomoči 

 
 
Usklajevanje  

Kako po vaših informacijah učiteljica izvaja pomoč 

učenki pri premagovanju težav na področjih učenja? 

Ali tudi vam svetuje, kako pomagati učencu na teh 

področjih? 

MAŽ1: Delata vaje, ji dodatno razlaga.  
MAŽ2: Ne, ni dajala nobenih napotkov. Tudi ni 
nič takega, kar bi rabila. 

MAM: A. z defektologinjo dela naloge, domače 
naloge, pri njej rešuje teste. Ne, nič ni dajala 
nasvetov. 

MK1: Nisem še bila v učilnici, da bi videla, kaj 
delata. Kar je matematike, vidim, ker ima v 
zvezku.  
MK2: Ne, ni dajala nasvetov, kako naj doma 
delamo s K. 

MR1: D. je povedala, da bi bilo dobro, da bi pisal 
kontrolne naloge izven razreda (da se umiri). 
Ena od teh pomoči je, da piše teste pri D. – je 
umirjen in ga noben ne moti. Delala sta veliko 
na tem, kako izluščiti vsebino, jedro iz nekih 
snovi. 
MR2: Nekaj tehnik učenja mi je razložila D., 
nekaj pa sem jih spoznala preko vrtca. 

 
Vaje 
Dodatne razlage 
Ni nasvetov 
Naloge 
Domače naloge 
Reševanje testov 
Ni nasvetov 
Matematika 
Ni uvida v delo v 
učilnici 
Ni nasvetov 
Strategije učenja 
Individualno 
pisanje testov 
 

 
 
 
Dodatne 
razlage  
 
Izvedba vaj/ 
nalog (iskanje 
bistva)  
 
Brez 
nasvetov (3x) 
 
Nasveti: 
Tehnike 
učenja  
Pogoji 
ocenjevanja  
 

Ali specialna pedagoginja učencu nudi pomoč tudi na 

katerih drugih področjih, ki se ne nanašajo le na 

učenje? 

- Če ne, na katerih področjih (pri čem) bi si želeli, da 
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bi jo? Kako bi mu lahko pomagali? 

- Če da, na katerih področjih (pri čem)? Kako mu 

pomaga? Se vam zdi, da je ta pomoč učinkovita? 

Zakaj? Ali se vam zdi, da bi učencu lahko še kako 

drugače pomagali pri premagovanju njegovih težav 

na področjih učenja ali na drugih področjih 

njegovega delovanja/življenja? Če da, na katerih in 

kako? 

MAŽ: Le na učenje. 

MAM: Ne. A. mora dozoreti. Mislim, da druge 
pomoči ne potrebuje. 

MK1: Obveščena sem samo o tem, da pri DSP 
predelujeta učno snov.  
MK2: Mislim, da je v redu tako, da delata tisto, 
kar se šole tiče in ničesar drugega. 

MR1: Delala sta na prepoznavanju čustev, 
ampak ne vem, kaj točno sta delala. 
MR2: D. večkrat na leto poskuša nove strategije, 
predlaga. Ena takih je beležka, v katero 
napišemo učiteljici, da bi bil vprašan npr. v 
petek, učiteljica podpiše. Komunikacija med 
učitelji in mano. Beležko za domače naloge. Pa 
koledar z meseci, da je imel R. pregled nad tem, 
kaj se dogaja. 
MR3: Pomoč je učinkovita. Zaradi napredka, ker 
rad hodi k njej, ker sam reče, da misli, da boljše 
piše pri D. 
MR4: D. je R. opora v šoli. Ve, da se lahko 
nanjo obrne. Če čuti, da se mu je godila krivica, 
gre k D. in ji to tudi pove. D. mu je kot 
razredničarka, ker razredničarke pogosto ni v 
šoli. 

 
 
Učenje 
Učenje 
Sin mora dozoreti 
Učna snov 
Ustreznost 
pomoči 
Prepoznavanje 
čustev 
Samo pri DSP 
Organizacija – 
beležka, koledar 
Ustreznost 
pomoči 
Opazen napredek 
Motivacija za 
obiskovanje DSP 
Specialna 
pedagoginja kot 
podpora 

 
 
Delo, vezano 
na učenje 
 
Prepoznava-
nje čustev  
 
Strategije 
komunicira-
nja/beležka/ 
dogovori za 
ocenjevanje  
 
Preglednost 
dinamike 
učnega dela  
 
Pozitivna 
ocena učenca  
 
Zaupanje/ 
podpora  

Ali se je specialna pedagoginja kdaj vključila v 

poskus reševanja sporov mladostnika z vami ali 

drugimi družinskimi člani? 

 

MAŽ: Ni sporov, zato se ni nikoli vključila. 

MAM: Ne. Doma sami rešujemo. 

MK: Specialna pedagoginja se ni vključevala v 
spore. Ni niti vedela zanje. 

MR: Specialna pedagoginja se ni nikoli 
vključevala v družinske spore, ker ni bilo spora, 
da bi se ne bi mogla jaz sama z R. dogovorit. 

 
Ni vključevanja 
Ni sporov 
Ni vključevanja 
Sami rešujejo 
težave 
Ni vključevanja 
Ni tovrstne 
komunikacije 
Ni vključevanja 
Sami rešujejo 
težave 

 
 
Ni 
vključevanja  
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Ali se je kdaj vključila v poskus reševanja sporov 

mladostnika s sošolci, vrstniki ali učitelji? 

- Če ne, zakaj ne? 

 - Če da, kako je to vplivalo na mladostnika? Na 

kakšen način se je specialna pedagoginja vključila? 

MAM: Drugače A. nima težav, zato se 
defektologinja ni vključevala v reševanje 

MK: Ne, ker je do takšnega spora s sošolcem 
prišlo le enkrat in smo takrat sami rešili. 
Razredničarka me je takrat klicala, zato smo 
potem skupaj reševali. Defektologinja ni imela 
nič zraven. S specialno pedagoginjo sva 
dogovorjeni, da če bo doma kaj narobe, 
pokličem jaz, če bo pa v šoli kaj narobe, 
pokličejo oni. 

MR: Pomagala je v sporih z učitelji. Na R. je 
vplivalo pozitivno. Ker jo pozna, ker ve, da ne bo 
delovala v njegovo škodo. Šlo je kar preko 
razredničarke – da so sami brez mene urejal. 

 
 
 
Ni vključevanja 
Ni sporov 
Ni vključevanja 
Spor z učencem 
reševali z 
razredničarko 
Dogovor o 
kontaktiranju 
Vključevanje SRP 
in razredničarke 
Spori z učitelji 
Zaupanje v 
učenca 
Pomoč učencu 

 
 
 
 
Brez 
intervencije  
 
Redki spori z 
vrstniki  
 

Je še kaj, kar bi želeli povedati? 

MR1: Mislim, da učitelji D. premalo slišijo, sploh 
na timskih sestankih. Ne more vplivati na druge 
učitelje. Mogoče bi glede tega morala kaj več 
narediti. Da bi se učiteljem drugače predstavilo. 
MR2: Na tej šoli je ogromno otrok z odločbami.  
Mame so psihično izčrpane. Jaz delam v 
šolskem sistemu, se znam obrniti. Ostale mame 
ne vejo, kam naj se obrnejo, se ne znajdejo. 
Tega je premalo. Sama hodim na seminarje. 
Kdo bi to moral? Skupina ljudi. Da se predstavi 
tehnike učenja, kako z otrokom delat. Verjetno 
bi to morala D. 

Premajhna 
avtoriteta SRP 
Ni vpliva na 
učitelje 
Drugačna 
predstavitev 
težav učiteljem 
Osveščanje 
staršev, kam po 
pomoč 
Strokovni tim, ki 
uči staršev tehnik 
učenja 
SRP kot učitelj 
tehnik učenja 

 
Ozaveščanje 
staršev  
 
Pomanjkanje 
posluha 
učiteljev  
 
Številni otroci 
z odločbami  
 
Brezčutnost 
sistema  
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PRILOGA 11: KVALITATIVNA ANALIZA INTERVJUJEV Z RAZREDNIMI 

UČITELJI 

V prilogi so razredni učitelji mladostnikov šifrirani zaradi varovanja osebnih podatkov. 

Oznaka RA predstvalja razrednega učitelja učenke A., oznaka RA predstavlja 

razrednega učitelja učenca A., oznaka RK predstavlja razrednega učitelja učenca K. 

in oznaka RR predstavlja razrednega učitelja učenca R. 

ŠOLA KODE / POJMI KATEGORIJE 

1. Ali se spomnite kakšne situacije, ki je 
bila v šoli za vašega/o učenca/učenko 
stresna, težavna in se je z njo težko 
spoprijel/a? 
 
RA1: Zanjo je stresno, če je več dni odsotna 
(zgodi se, da vzame proste dneve), če ne 
uspe narediti vsega ali če naslednji dan kaj 
pišejo. Ustno spraševanje ima A. vedno 
napovedano.  
RA2: Domače branje ji je velik stres.  
RA3: Mislim, da je v stresu tudi pri glasnem 
branju.  
 
RA: Spomnim se, da so se pri malici pred 
kratkim špricali z mlekom – za kazen so imeli 
prepis s table. A. ni želel prepisat. Dobil je 
podpis, ki pa ga ni pokazal mami. Menim, da 
zato, ker ne bi rad razočaral mame. 
 
RK1: Pred testi in ustnimi ocenjevanji znanja 
je bil v stresu. Pri naravoslovju se mu je šlo 
za oceno. 
RK2: Bila je ena situacija, ko mu je sošolec 
uničil telefon na hodniku.  
RK3: Problem je bil DSP – veliko je 
spraševal, ko je bil sam. Ko pa sta imela dva 
skupaj DSP, se je čutil »prof«. 
 
RR: Po eni strani zelo malo lahko povem o 
njem. Tudi v šoli v naravi ni naredil nič 
»šutarije«. Mislim, da je to zaradi »stroja«, ki 
stoji za njim (učitelji, ki mu nudijo pomoč, 
posebej D. in mama). Ne vidim, kako pri 
pouku funkcionira. Tale nemir mi je sumljiv. 
Mislim, da izbegava. 

 
Večdnevna 
odsotnost  
Nezmožnost 
sledenje 
šolskemu delu  
Ustno 
ocenjevanje  
Domače branje  
Glasno branje  
Razočaranje 
staršev  
Prepis s table  
Ustno 
ocenjevanje 
Vrstniška trenja  
DSP  
Nepoznavanje  
Sumničavost v 
nemir  
Izmikanje  

 
Nezmožnost 
sledenja 
zahtevam  
 
Ocenjevanje  
 
Prepisovanje s 
table  
 
Razočaranje 
staršev  
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a) Kaj se je takrat dogajalo, kar mislite, da je v 

njej/njem vzbudilo občutke nelagodja, stres? 

 
RA1: Enkrat je želela sama vse prepisati, pa 
se ji je nagnetlo. Če je napovedano 
spraševanje in ima občutek, da ne zna dovolj.  
Ona več zahteva sama od sebe. Še vedno je 
počasnejša od ostalih, je bila pa v preteklosti 
veliko bolj počasna. 
RA2: Če ni sama prebrala knjige, če je bilo 
napisano s pomočjo drugih, je v stresu. 
RA3: Težave z branjem so pri njej povzročile 
odpor do branja. 
 
RA: Mislim, da mu je stres že to, če mora s 
table prepisovati. Ne razume tistega, kar 
prebere. Zdi se mu brez veze. 
 
RK1: Bal se je, da mu ne bo uspelo, da bo 
dobil slabo oceno. 
RK2: Telefoni imajo neko vrednost. In to, da ti 
ga nekdo uniči, je stres. 
RK3: Ni želel izpasti, da nečesa ne zna. 
 
RR: Postaja mu pretežko, ne more slediti.  
Nemiren je pri predmetih, kjer ima probleme. 
 

 
 
Občutek 
nezmožnosti  
Počasnost  
Nesamostojnost  
Odpor do branja  
Samozahtevnost  
Nerazumevanje  
Pisanje  
Brezsmiselnost  
Strah pred 
neuspehom  
Uničenje telefona  
Želja po enakosti  
Nemirnost  
Neobvladovanje 
zahtev  

 
Strah pred 
neuspehom  
 
Želja po 
enakosti  
 
 

b) Kako mislite, da se je učenec/učenka takrat 

počutil/a? 

 
RA1: Pred testi je napeta, ni sproščena. 
Ustnih spraševanj jo je zelo strah.  
RA2: Mislim, da je A. strah, da bi se pri branju 
zmotila.  
 
RA: Mislim, da se je A. počutil slabo. Zgledal 
je zaskrbljen. 
 
RK1: Hkrati je zaprt in hkrati željan informacij, 
ker se boji. To je pozitivno, ker je pod stresom 
in ima silo, paniko. Strah ga je. 
RK2: Bilo ga je strah. 
RK3: Bilo ga je strah, kar nervozen. 
 
RR: Lahko se mu zdi brez veze ali pa je 
negotov. Nič ni v stresu, samo misli, da je 
tako prav.  

 
Napetost 
Živčnost 
Strah  
Sram 
Pogled v tla  
Zaskrbljenost  
Slabo počutje  
Strah  
Paničnost  
Strah  
Negotovost  
 

 
Anksiozna 
stanja  



 177  

 

 
c) Kako se je učenec/učenka v situaciji odzval/a? 

 
RA1: Se opraviči in prosi za drug datum. 
Ustno dobi dobro oceno, ker se nauči v nulo. 
RA3: V zadregi je, kar vidim po rdečici na 
obrazu, pogledu v tla. 
 
RA: Potem je začel nagajat. Se obračal, iskal 
pomoč pri sošolcih. Vedno išče odgovore, da 
bi se izognil, moti sošolce. Odvrača pozornost 
od tistega, kar naj bi on počel. 
 
RK1: Ko se mu je šlo za naravoslovje, je 
prišel k meni (zaradi naravoslovja) in sva 
skupaj reševala vprašanja. Drugače pa je, ko 
dobi slabšo oceno, zelo apatičen. To se vidi 
po njegovi apatiji. Nima volje. 
RK2: K. mi je razložil, kakšna je bila situacija. 
Rekel je, da sta se s tistim sošolcem že 
pogovorila in da je tisti sošolec rekel, da nič ni 
kriv. Mama mu rešuje te zadeve, se prepusti 
drugim. 
RK3: Ni več spraševal. 
 
RR: Ima sam težave, pa je srečen, ko se 
drugemu nesreča zgodi. Daje vtis, da nima 
težav. Če nečesa ne ve, ne zna, ne poišče 
pomoči pri učiteljih. Mama je potožila, da 
doma nič ne pove, da mora vse sama 
izvedet. Občutek imam, da ko gre za 
neformalne zadeve, se daje ven in jezika. Ko 
želiš nekaj od njega dobiti, pa noče izrazit 
svojega mnenja. R. vedno govori: »To ni 
pravično.« Nisi povedat prav, da bi njemu 
ustrezalo. Pove, kako on vidi situacijo in to je. 

 
 
Opravičilo  
Zadrega  
Pogled v tla 
Sram  
Prelaganje 
odgovornosti,  
telesne 
spremembe 
Iskanje pomoči  
Nemirnost  
Izgovarjanje  
Preusmerjanje 
pozornosti  
Apatičnost  
Prepustitev  
Prekrivanje  
Nedoraslost  
Pritoževanje  
 

 
 
Zadrega  
Opravičilo  
 
Preusmerjanje 
pozornosti  
 
Apatičnost  
 
Pritoževanje  

č) Ali je bil takrat kdo ob njej/njem? Če ja, kaj je 

naredil/a, rekel/rekla? 

 

RA1: Ko smo videli, da je A. v stresu zaradi 
ustnih ocenjevanj, smo se z učitelji in 
specialno pedagoginjo dogovorili, da ji 
pripravijo vprašanja. 
RA2: Ko vidim, da je med branjem v stresu, ji 
dam krajši del za prebrati. A. najprej prebere 
potiho, potem pove na glas. »Branje besed 
na obroke.« 
 

 
 
Sprememba 
ocenjevanja  
Prilagoditev nalog  
Tehnike branja  
Fizična prisotnost 
Doslednost  
Končanje naloge  
Zahteva  
Pomoč  
Reševanje 

 
Prisotnost 
učitelja  
 
Prilagoditev 
ocenjevanja 
 
Doslednost pri 
končanju 
naloge  
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RA: Ja, bila sem jaz.  
Zahtevala sem, da prepiše in sem samo stala 
poleg njega, da je prepisal. Nič nisem rekla. 
To tudi ni bila prva situacija, da ni napisal (že 
enkrat prej pri NAR). Rekla sem mu, da bova 
v razredu, dokler ne prepiše. Delovalo je. In 
mislim, da sem naredila prav. 
 
RK1: Bila sem jaz, saj je prišel k meni. 
Pomagala sem mu pri reševanju vprašanj. 
RK2: Na hodniku so bili samo sošolci, potem 
ko je prišel k meni, pa sem ukrepala.  
RK3: Samo spodbujala sem ga, naj sprašuje. 

vprašanj  
Spodbujanje  
 

d) Ali je učenec/učenka potreboval/a kakšno 

pomoč? Če da, kakšno? 

 

RA: Ko se ji nagnete, ko misli, da ne bo 
uspešna, vpraša. Ne boji se vprašati, če 
lahko prestavi datum spraševanja. 
 
RA1: Težave ima z branjem in bi potreboval 
pomoč. Ampak to, da je moral sam, je bila 
kazen. 
 
RK1: Ja, potreboval je učno pomoč, pomoč 
pri učenju in razlagi. 
RK2: Ja, k meni je prišel, ker ni mogel rešiti 
spora.  
RK3: Ne vem. 

 
Prestavitev 
datuma 
ocenjevanja  
Zaznavanje 
obremenitve  
Branje  
Učna pomoč  
Razlaga/ 
pojasnjevanje  
Reševanje 
vrstniškega spora  

 
Učna pomoč 
 
Prilagoditev 
ocenjevanja  
 
Vrstniški spori  

e) Kako ste se vi odzvali v dani situaciji? 

- Zakaj ste se odzvali tako? 

- Bi danes ravnali drugače? 

 

RA1: Ko se A. pri branju zmoti, ponovim 
pravilno besedo. Jo popravim. Opažam, da 
ima pri znanem tekstu manjše težave (zna 
tekst že na pamet), pri neznanem tekstu je pa 
raje ne izpostavljam. 
RA2: Glede domačega branja sem ji 
svetovala, naj bere manj (krajša poglavja), da 
bere in zapiše obnove po poglavjih, po 
delčkih. Pesmice, ki se jih morajo naučiti na 
pamet, pa se nauči polovično. 
RA3: Trudim se, da bi čim bolje, čim bolj prav 
ravnala. 
 
RA: Drugače če pridem zraven njega, ga 
probam spodbuditi, skupaj prebereva, potem 

 
Popravek  
Krajši sestavki 
Znano besedilo 
Ne izpostavljanje  
Zapis obnov  
Razdelitev  
Obvladovanje  
Trud  
Zavzetost  
Brez sile 
Fizična prisotnost  
Postopnost  
Spodbude  
Razlaga  
Pomoč pri delu  
Sprehod  
Pogovor  
Nezaupanje  

 
Ponovitev 
odločitve  
 
Iskanje 
načinov za 
uspešnost 
učenca  
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steče. Stalno – od besede do besede – ga je 
treba potiskati. Zelo počasi, nič na silo, 
drugače se upre.  
 
RK: Pomagala sem mu pri odgovorih na 
vprašanja, mu razložila še enkrat, če česa ni 
znal. Ko vidim, da ni pripravljen na delo, se 
pri DSP-ju ustaviva glede snovi in se 
pogovarjava: kaj dela doma, kaj ga veseli, 
parkrat sva šla na kratek sprehod, pa se ni 
odprl. Nikoli se mi ni zupal.  
RK2: Ko je prišlo do incidenta, sem isti dan 
soočila oba učenca, povedala sta svoje 
stališče in vidik. Vse sem reševala preko 
staršev obeh. Če bi se situacija še enkrat 
pripetila, bi sama ravnala popolnoma enako.  
RK3: Ko sem videla, da to ne gre, sem 
poskušala razbiti to dvojico – nista hodila več 
istočasno. 

Reševanje 
konflikta  
Vključenost 
staršev  
 

2. Menite, da učenec/učenka v šoli 
pogosto doživlja stres (ji/mu je pogosto 
nelagodno, neprijetno, težko, se težko 
spopada s situacijami)? 
 

a) Kaj mislite, kako intenziven je stres? 

Pomagajva si z lestvico od 1 do 7. 1 je najmanj 

intenzivno (ga komaj občuti), 7 pa najbolj 

intenzivno(jo popolnoma prevzame, ga občuti zelo 

močno). 

 
RA: Lestvica: 3. 
 
RA: Lestvica: 5. 
 
RK: Nič ekstra kot vsi ostali, 4. 
 
RR: 6. 
 

 
Srednje 
intenzivno 
doživljanje stresa  

 
Srednje 
intenzivno 
doživljanje 
stresa 

b) Kakšne so situacije, v katerih pogosteje 

doživlja stres (se počuti neprijetno in mora v 

situacijo vlagati veliko truda)? 

 
RA: Največji stres so ji spraševanja, pa tudi 
testi in branje. 
 
RA: Mislim, da mu največ stresa povzročajo 
testi, spraševanje / drugače se v šoli skoraj 
preveč sprosti. Vsak test je zanj stres – ne 

 
 
Ocenjevanje  
Branje  
Ocenjevanje  
Ocenjevanje  
Spis  
Ocenjevanje  

 
 
Ocenjevanje  
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glede na predmet. Tudi angleščina mu je velik 
stres.  
 
RK: Pred kontrolno je sigurno v stresu. 
Odvisno od predmeta, pri matematiki, 
angleščini sigurno doživlja stres. Spisi so mu 
velik stres. 
 
RR: Pri urah, kjer ni uspešen (angleščina, 
matematika), predvsem pri pisanju kontrolnih 
nalog, pri spraševanju. 

c) Kaj mislite, da  je v teh situacijah 

učencu/učenki najtežje? 

 

RA: Težje si zapomni. Porabi precej časa za 
to, da razume.  
 
RA: To, da A. precej stvari ne razume 
(predvsem pri branju). Pri pisnem začne 
reševati, gre skozi vprašanja, vidi, da ne zna 
odgovoriti na 5–6 vprašanj in postane živčen. 
Pri ustnem ocenjevanju potrebuje ogromno 
podvprašanj, to je že polaganje odgovorov na 
jezik. Zaradi težav pri angleščini je A. postajal 
jezen.  Sedaj je v stiski zaradi tega, ker je 
videl, da ne bo šlo skozi – da bo moral v 
drugo šolo. 
 
RK: Je dobrovoljček po duši. Realno gleda na 
neznanje, slabo pa dojema snov. K. ve, da 
določenih vsebin ne razume, ker se je lahko 
premalo učil – ve, da bi lahko več. Sam pove, 
da se je učil, ampak ne konstantno. Boji se, 
da ne bo znal, da bo dobil slabo oceno. Reče: 
»Joj, če bom dobil dva.« Strah ima pred 
oceno – mama mu je rekla, da ne sme pisat 
manj kot 3 (to je zunanji pritisk). Boji se 
neuspeha. Nima besednega zaklada, znanje 
je površno. Pri spisih ni točnega navodila (daj 
ločila, upoštevaj veliko začetnico). Veliko je 
slovničnih napak, povezanost vsebine je 
slaba. 
 
RR: Težko je to, ker ni pozornosti, dokler ne 
gre zares. To je njegov največji problem. Ne 
jemlje šole resno. Nikoli noben od njega ni 
zahteval, da MORA. 
 

 
Zapomnitev  
Nerazumevanje  
Nerazumevanje  
Branje  
Neznanje  
Nervoza  
Ustno 
ocenjevanje  
Podvprašanja  
Jeza  
Prepis  
Menjava šole  
Neuspešnost  
Pozitivna 
naravnanost  
Slabo dojemanje  
Nerazumevanje  
Neznanje  
Slabe delovne 
navade  
Premalo truda  
Strah pred 
neuspehom 
Zunanji pritiski  
Slovnične napake  
Ločila  
Nepozornost 
Neresnost 
Slab odnos  

 
 
Nerazumevanje 
prebranega  
 
Ocenjevanje  
 
Pomanjkljive 
delovne 
navade  
 
Neodgovor-
nost  
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č) Kako se s situacijo spoprime, kako jo poskuša 

nadzorovati ali reševati? 

 

RA: A. se s težavami spoprijema tako, da 
ponavlja, ponavlja, in se v nulo nauči. Veliko 
se uči. Je marljiva, vztrajna, zelo pozitivna. Je 
zelo napredovala, ker ji tudi nona včasih 
pomaga. 
 
RA: Pri testih odpove, zablokira. Sploh ne 
poskuša reševati nalog. Preseda se, odpira 
zapira pokrovček od svinčnika, dela čačke. 
Ne prosi za pomoč, ne išče sploh pomoči. Pri 
angleščini ga ni več skrbelo, da nečesa ni 
naredil, kar ni se več trudil. 
 
RK: Ne reagira z agresijo, s silo, se umakne. 
Na začetku pride z nezainteresiranostjo do 
bilo kaj. Rabiš, da ga motiviraš. Raje bi imel 
prosto uro. Je brez energije. O tem so jamrali 
vsi učitelji. Če se zelo pripravlja, doživlja manj 
stresa, je bolj suveren. Ko je suveren, se 
sprosti, postane živahen. Če ne, se pa 
zakrkne. Postane molčeč, glavo da dol. Čaka 
pomoč mame, učiteljev. Ne rešuje sam. Do 
tega trenutka sigurno ne. Če bo prerasel. 
Potrebuje konkretna navodila: »Pridi. Riši. 
Vzemi.« Ne rešuje na pravilen način. Sam se 
nikoli ne uči. Samo gleda in čaka.  
Spise ponavadi piše negativno, popravlja pa z 
ustnim. 
Midva sva delala samo naravoslovje in 
matematiko, ker je za matematiko prosil. 
 
RR: Obnaša se tako, kot da je on najbolj 
pameten na svetu in da je pomembna oseba, 
vzvišeno. Jezika, se daje ven. Mislim, da ima 
R. preveč dobro samopodobo. 

Trud  
Večkratne 
ponovitve 
Učenje na pamet  
Marljivost 
Vztrajnost  
Pozitivnost  
Pomoč babice  
Blokada  
Odpoved 
Predaja  
Apatičnost 
Se ne trudi 
Nemotiviranost  
Umik 
Motivacija  
Brezvoljnost  
Apatičnost 
Krč  
Veliko priprav  
Suverenost  
Sprostitev  
Živahnost 
Neuspeh 
Molčečnost 
Nesamostojnost  
Pomoč drugih  
Konkretna 
navodila  
Čakanje  
Vzvišenost 
Odgovarjanje  
Jezikavost 
Dobra 
samopodoba  
Samozavestnost  

 
 
Vztrajnost in 
marljivost  
 
Apatičnost/ 
nemotiviranost 
 
Nesamostoj-
nost  
 
 
Pretirana 
samozavest  

d) Ali menite, da je to ustrezen način 

spoprijemanja s težavami? 

 

RA: To je kratkoročno učinkovito. Ona se uči 
s ponavljanjem na glas. Mislim, da je vizualni 
tip. Na daljši rok bi pa učinkovali plakati na 
steno, na omaro. Da učenec večkrat pogleda, 
tako si boljše zapomnijo. 
 
RA: Ne, seveda ni pravilno. 

 
Ustreznost 
Dopolnitev 
Plakati 
Ponavljanje  
Ni pravilno  
Vodljivost  
Pomanjkanje 
samostojnosti  
Boljša 

 
Neustreznost  
 
Samostojnost  
 
Objektivnost 
situacije  
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RK: Ne. Premalo je rednega učenja. Je zelo 
vodljiv, samostojnosti mu manjka. 
 
RR: On bi moral biti bolj pohleven, bolj 
ponižen, bolj skromen. Moral bi se zavedati, 
da ni vse samoumevno, da tako misli. Da je 
tako zato, ker mu vsi pomagajo. 
 

samoocena  
Pohlevnost/ 
ponižnost  

e) Ste učenki kdaj pomagali, da bi ustrezneje 

reagirala? 

- Če da, na kakšen način? 

- Če ne, zakaj ne? 

 
RA: Svetovala sem samo glede branja. Glede 
učenja mislim, da ima to načez učiteljica učne 
pomoči. 
 
RA: Sama sem mu večkrat rekla, naj reši, kar 
zna, naj označi tisto, česar ne zna in se na 
tisto nalogo vrne kasneje. 
 
RK: Spodbujam ga. Ko ga vprašam: »Kdaj 
boš popravljal? Kdaj boš vprašan?«, on 
odgovori: »Se bova z mamo zmenila.« 
Zanaša se na mamo.  Ko se učiva 
matematiko ali angleščino, gre tudi pol ure, 
45 min mimo. Morali bi učit strategije, vendar 
ni časa. 
 
RR: Ne, ker ni prilike. 
 

 
 
Spodbujanje 
samostojnosti 
Tehnike 
reševanja nalog  
Krepitev 
odgovornosti 
Samostojnosti  
Ne  
 

 
 
Krepitev 
samostojnosti 
 
Krepitev 
odgovornosti  

3. Kako bi opisali učenčeve težave z 
branjem/pisanjem v šoli? 
 
RK: Ne bere rad, bere netekoče, zatikajoče, 
včasih narobe prebere (odvisno, ali je dolga 
ali kratka beseda). Pisava je grda. Če se 
potrudi, da je počasi, zna tudi lepo pisat. 
 
RR: Pri bralni znački je bilo jasno, da bere 
brez razumevanja. Bere zato, da bere. 

 
Odpor do branja  
Zatikanje  
Nerazumevanje  
Napačno 
prebrane besede  
Nečitljiva pisava  

 
Odpor do 
branja  
 
Nerazumevanje  
 
Netekoče 
branje   

a) Ali v šoli so stresne situacije, ki nastanejo 

zaradi učenkinih težav z branjem/pisanjem? 

 

RA: Ja, mislim, da so. 
 
RA: Definitivno. 

 
 
Obstoj stresnih 
situacij  

 
 
Obstoj stresnih 
situacij 
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RK: Ni situacij, ko bi bil v stresu, razen pri 
testih angleščine in spisih. 
 
RR: Če so, jih je zelo malo. 
b) So pogoste? Kako pogoste? Na lestvici od 1 do 

7, kjer je 1 zelo redko, 7 pa zelo pogosto. 

 
RA: 4–5 (pri branju neznanega tekst). Znan 
ali lažji tekst je lahko tudi samo 2. 
 
RA: 5. 
 
RK: 2. 
 
RR: 1. 

 
 
 
Ne tako pogoste  

 
 
 
 
Ne tako 
pogoste 

c) V katerih situacijah, povezanih z 

branjem/pisanjem, menite, da učenec/učenka 

najpogosteje doživlja stres?  

 

RA: Strokovne besede ji delajo težave – 
narobe prebere, narobe pove. Pri branju so 
bile veliko večje težave, še vedno pa menja 
črke pri branju, je počasna pri branju. Bere 
nepovezano, besedo za besedo. Za branje 
porabi ogromno časa. To jo spravlja v stres. 
 
RA: Prepisovanje s table in razumevanje 
prebranega, kar se pa kaže tudi pri testih. 
Težave so z motoriko, pisava ni spisana. Že 
prebrati besedo in jo prepisati ni bil sposoben. 
Besedo je prerisoval s table. 
RK: Pri spisih in testih angleščine. Se ne boji 
glasnega branja, ker ni izpostavljen. On ne 
sodeluje, če ni prav pozvan. 
 
RR: Samo pri bralni znački, ne vem, da bi kje 
drugje imel težave zaradi tega. 

 
Branje strokovnih 
besed 
Menjava črk  
Počasnost  
Nepovezanost  
Veliko časa  
Glasno branje 
Prepisovanje s 
table 
Razumevanje 
prebranega  
Fina motorika 
Pisava  
Prerisovanje 
besed  
Spisi 
Testi angleščine  
Bralna značka  

 
Glasno branje 
in bralna 
značka 
 
Prepisovanje s 
table  
 
Fina motorika 
(pisanje)  

č) Kako mislite, da se počuti? 

 

RA: Verjetno postane živčna, ji ni prijetno. 
Sploh pri branju, imela je odpor pred branjem 
dolgih knjig. 
 
RA: Zaskrbljen je, strah ga je, da ne bo 
razumel. 
 
RK: Zelo se boji, ne slovnice, ampak spisov. 

 
Živčnost 
Nervoza  
Neprijetnost  
Odpor  
Zaskrbljenost 
Strah  
Strah  
Brezsmiselnost  
Negotovost  

Neprijetno 
počutje  
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Mu ne steče. 
 
RR: Mislim, da se mu zdi brez veze. Lahko pa 
tudi ni siguren, pa je zaradi tega v stresu. 

 

d) Kaj naredi? Poišče ali prosi koga za pomoč? 

 

RA: Ne, da pa vedeti, da je to težava. Pri 
branju nikoli ne prosi za pomoč. Najprej mora 
potiho prebrati, potem pa lahko bere naglas. 
 
RA: Ne išče rešitev. Šolsko delo mu smrdi. 
Vse drugo bi delal – praktične naloge in 
stvari, ne pa kognitivne. 
 
RK: Načeloma vpraša, če ima problem. 
Angleščino dela z D. (op. specialno 
pedagoginjo), drugače pa ne vem, da bi iskal 
pomoč. 
 
RR: Za pomoč prosi mamo ali nonota in 
skupaj bereta. 

 
 
Samosotojnost  
Ne išče pomoči 
Tiho branje  
Ne išče pomoči  
Izmikanje  
Spraševanje  
Specialna 
pedagoginja  
Starši/stari starši  

 
 
Samostojnost  
Spraševanje  
 
Proaktivnost  
 
Izmikanje  

e) Menite, da je to, kar naredi, dobro zanj/o? 

Zakaj? 

 
RA: Bolje bi sigurno bilo, če bi prosila, 
vprašala. Če narobe prebere, narobe razume 
ali pa se narobe nauči. 
 
RA: Ne, seveda ni. Ampak ne zmore. Šola je 
zanj strašanski napor, preveč je zahtevno. 
 
RK: Vedno je dobro, da vpraša, če ne zna. Se 
pa premalo uči sproti. Mama redno in čedno 
hodi na pogovorne. Mislim, da bi moral tudi K. 
hoditi, ampak da se tega izogiba. Mama je 
tista, ki vodi. Moral bi biti bolj samostojen. 
 
RR: Sigurno bolje, kot pa če bi bral sam. Ker 
tako vsaj kaj naredi. 

 
Spraševanje  
Prezahtevnost 
Nezmožnost  
Napor  
Neobvladljivost  
Nesamostojnost 
Skrb mame 
Izogibanje  
Sprotno učenje  
Spraševanje  
Skupno branje  
Samostojnost  

 
Spraševanje  
 
Krepitev 
samostojnosti  
 
Menjava šole 

4. Kako menite, da se učenec/učenka 
počuti v razredu? 
 
RA: Odlično. Super. Razred drži skupaj. 
 
RA: V razredu se počuti še preveč dobro. 
Veselo se nori. 
 
RK: Dobro. Je lepo sprejet. 

 
Odlično 
Preveč dobro  
Norenje  
Lepo sprejet  
Dobro 
Slabo počutje  
Dvorni norček  
Slaba razredna 

 
Dobro počutje  
 
Razredni 
norček  
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RR: Mislim, da se ne počuti dobro. Zato je 
mogoče bolj kot en dvorni norček v razredu. 
Klimo v razredu sem merila pri razrednih urah 
(kdo je pozitiven, kdo ustvarja negativno 
klimo): vsakega učenca sem vprašala, kaj bi v 
razredu spremenil. Vsak je povedal. Nato so 
zaprli oči. Takrat so ostali morali dvignit roke 
za tistega, ki ustvarja pozitivno klimo v 
razredu. Pri R. je ni dvignil niti eden. 

klima  

5. Kako se razume s sošolci? 
 
RA: Dobro.  
 
RA: Dobro. Ni zadržan, družbo najde hitro. 
 
RK: Normalno. Vabijo ga na rojstne dneve. 
 
RR: Odvisno s kom in kdaj. 

 
Dobri 
medvrstniški 
odnosi  
Hitro 
navezovanje vezi 
Vabila na RD 
Pogojenost  

Dobri 
medvrstniški 
odnosi  
 
Pogojenost  

a) Se s sošolci kdaj skrega? Če se, kdaj (zaradi 

česa, v kakšnih situacijah)? 

Če se, kaj je največkrat razlog za prepir? 

 
RA: S sošolci se ne skrega pred očmi 
učiteljev.  
 
RA: V igri, ko koga potisne, potisne še on.
  
 
RK: Seveda se skrega s sošolci. Otroška 
razposajenost, brez veze, potiskanje. Včasih 
je lahko tudi verbalno nasilje. V razredu imajo 
enega, ki kar »butne«, učenci pa se branijo 
na isti način (se zmerjajo »butec«). On je 
najpogostejši vzrok. 
 
RR: O, seveda se. R. je priznal, da sam 
nagaja sošolcu, ki popeni, in da se mora sam 
malo umirit. R. pumpa od zadaj, na koncu so 
vsi drugi krivi, samo on ne. Zelo me moti 
njegov odnos do sošolcev, ker svoje 
pomanjkljivosti in travme lajša tako, da jih 
spravlja na druge. 

 
Brez kreganja  
Med igro 
Razposajenost  
Verbalno nasilje 
Potiskanje  
Določen učenec 
Nemiren 
Priznanje  
Nagajanje  
Draženje  
Spodbujanje 
konfliktov  
Izživljanje  
Ventil  
Manipulacija  
 

 
 
 
Normalna 
medvrstniška  
trenja  
 
Manipulacije  
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b) Ima učenec/učenka v razredu sošolce, s 

katerimi se posebej dobro razume? 

 

RA: Ima sošolko, s katero se odlično razume. 
 
RA: Mislim, da se z enim sošolcem zelo 
dobro razume.  
  
RK: K. omenja samo sestro in mamo. Mislim, 
da v razredu nima najboljšega prijatelja. Ne 
morem reči. 
 
RR: Mama je omenila, da R. v razredu nima 
prijateljev. Tudi sošolci pravijo, da jih nima. 
Še za tistega, ki je on mislil, da je njegov 
prijatelj, v resnici ni bil. 

 
Sošolka  
Sošolec 
Brez najboljšega 
prijatelja 
Osamitev  
Osamitev 
Izločenost  

 
Istospolne 
povezave  
 
Izločenost/ 
osamitev  

c) Se vam zdi, da sošolci v razredu razumejo 

njegove/njene težave z branjem/pisanjem? 

 

RA: Učenci sprejemajo težave, vedo, da A. 
hodi na DSP. Jo sprejemajo popolnoma. 
 
RA: Ja. Nič ga ne zafrkavajo zaradi njegovih 
težav. Nič se ne potiskajo in zafrkavajo glede 
znanja. 
 
RK: Sošolci se ne ukvarjajo z njegovimi 
težavami. To so vzeli kot »nič posebnega«. 
Jih je polno v razredu, ki imajo pomoč. Lahko 
bi se zatikali ob njegove dobre ocene (je med 
boljšimi). 
 
RR: Sošolci se z njegovimi težavami ne 
ukvarjajo. 

 
Popolno sprejetje 
Informiranje o 
DSP 
Brez draženja 
Sprejemanje  
Normalno stanje  
Brez posebnosti  
Dejstvo 
Bolj kot DSP so 
lahko zbadljive 
dobre ocene  
Nezainteresirano
st  

 
 
 
Nezainteresira-
nost  
 
Pogostost 
pojava  

d) Ste učencem kdaj predstavili vzroke 

njenih/njegovih težav? 

 

RA: Sošolcem nikoli nisem razlagala, kakšne 
težave ima A. 
 
RA: Kar se tiče težav, ki jih imajo določeni 
učenci, sem razredu povedala, razložila, da 
imamo v razredu skupino učencev s 
posebnimi učnimi težavami, zaradi česar 
imajo odločbo. In ti morajo sedeti v 1. ali 2. 
klopi. Noben od sošolcev ni kazal nič 
negativnega. 
 

 
Brez 
pojasnjevanja  
Pojasnjevanje 
odločb 
Pojasnjevanje 
ureditve 
sedežnega reda  
Brez 
izpostavljanja 
oseb 
Skupinsko 
naglaševanje  
Brez 

 
 
 
Brez osebnega 
izpostavljanja  
 
Skupinsko 
naglaševanje  
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RK: Nikoli nisem posebej izpostavljala težav 
teh učencev. Pri ustnem spraševanju pa 
vedno povem: »Tisti, ki veste, da mi morate 
dat datum za ustno spraševanje, mi prosim 
do naslednjič dajte datume.« Nikoli nisem 
razlagala. 
 
RR: Ne, jih niti nisem razlagala. 

izpostavljanja  
Skupinsko 
naglaševanje  
Brez 
pojasnjevanja  

6. Kako pa se učenec/učenka razume z 
vami in ostalimi učitelji? 
 
RA: Z učitelji se dobro razume. 
 
RA: Nima težav z učitelji. Ne čutim, da bi bil 
konflikten, da bi se prepiral z učitelji. Tudi ne 
vzame za slabo, če ga okregaš. Ima »dokaj 
debelo kožo«. 
 
RK: Normalno. Ni v konfliktih. Sredinska 
pozitivna energija, ne negativna. Prijazen je 
do vseh, je korekten. 
 
RR: Učiteljem odgovarja. Vidim ga tako: 
borec  za človekove pravice, na dolžnosti se 
pa požvižga. Mislim, da je človek, ki bo zaradi 
tega celo življenje hodil v konflikt. Midva nisva 
bila nikoli v konfliktu. Ima malo »rešpekta« 
pred mano. 

 
Dobro 
razumevanje  
Brez težav  
Ni konfliktnih 
situacij  
Nezamerljivost  
Brez konfliktov  
Korektnost  
Prijaznost  
Odgovarjanje  
Borec  
Izpostavljanje  
Pravice 
Neupoštevanje  
Dolžnosti  
Nekorektnost  
Konfliktnost  

 
Korekten 
odnos  
 
 

a) Vi razumete njene/njegove težave z 

branjem/pisanjem? 

- Mislite, da ostali učitelji razumejo njene/njegove 

težave? 

 
RA: Ja, jaz jo razumem. Eni učitelji mogoče 
povezujejo njene težave z njenimi nižjimi 
sposobnostmi. Je povprečna.  
 
RA: Sploh ne opazim zelo prisotne disleksije. 
Težave so drugje, nižje sposobnosti. Vem pa, 
da ima težave in mu probam pomagat. Tudi 
ostali učitelji mu nudijo pomoč, ne vem pa, 
koliko razumejo. 
 
RK: Ja, zase lahko rečem, da jih čutim. Ne 
razumejo vsi. V splošnem razumejo. 
Generalno učitelji ne razumejo, da en učenec 
ne razume. Moraš čutit, da je problem, ne da 
se pretvarjaš, da ga razumeš. Mislim, da so 

 
Razumevanje  
Povezovanje  
Nižje sposobnosti 
Nepoznavanje  
Neopazno  
Nižje sposobnosti 
Dejanska težava  
Nudenje pomoči  
Zaznavanje težav  
Nerazumevanje  
Intuitivno 
zaznavanje  
Pretvarjanje  
Tuji jezik  
Neverjeten uspeh  
Kampanjsko 
učenje  
Kratkoročnost  
Specialna 

 
 
 
Skrb za 
osveščanje  
 
Intuitivno 
zaznavanje  
 
Iskrenost  
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to tisti predmeti, kjer je težko osvojiti 
minimalne standarde: tuji jezik. 
 
RR: R. je šel z neverjetnim uspehom naprej, 
ampak učitelji pravijo (tudi pri dopolnilnem 
pouku), da pojma nima. Se nauči, ampak 
samo za tisto minuto. Učitelji poskušajo 
razumeti, kakšne težave ima – kar jim D. (op. 
specialna pedagoginja) pove. Letos ni bilo z 
njim nobenih težav. Prepričana sem bila, da 
bodo. 

pedagoginja  
Opozarjanje  
Ozaveščanje  
Pričakovanje 
težav 
 

b) Ste kot razrednik predstavili, zakaj ima 

učenec/učenka težave? 

 

RA: Ne, nisem. 
 
RA: Drugim učiteljem ne. 
 
RK: Nisem. 
 
RR: Nisem, to pove D. (op. specialna 
pedagoginja) 

 
Brez predstavitve 
Pojasnjevanja  
Specialna 
pedagoginja  

 
Izven 
pristojnosti  

c) Menite, da učitelji nudijo dovolj in ustrezno 

pomoč učencu/učenki? 

- Če da, v katerih situacijah? 

 

RA: Učitelji nudijo dovolj in ustrezno pomoč – 
podaljšan čas, hodi k učni pomoči, kjer ji 
učitelji nudijo dodatno razlago snovi, se z njo 
učijo. Nekateri bi ji lahko omogočili pridobitev 
boljših ocen. 
 
RA: V tem razredu nudimo učno pomoč 
kolikor lahko. Tudi A. se nudi maksimalno 
pomoči pri dodatnih razlagah, pri dodatnih 
vajah. Težko rečem, ali je pomoč prava, ker 
nisem toliko strokovnjak, da bi to lahko 
ocenjevala. 
 
RK: Zakonsko je vse poštimano, vsi 
omogočajo vse. K. ima napovedano 
spraševanje in prilagojen test pri angleščini. 
 
RR: Upoštevajo prilagoditve pri pouku, 
drugače ne bi imel takšnih ocen. Krivijo 
učiteljico od angleščine, da ima slabe ocene, 
da iz njega ne izvleče minimuma. Učiteljica 
pač zahteva in verjamem, da se R. izgubi v 

 
 
Zadostnost 
pomoči  
Podaljšan čas  
Učna pomoč 
Dodatne razlage 
snovi 
Skupno učenje  
Omogočanje 
boljših ocen  
Učna pomoč  
Po zmožnostih  
Dodatne razlage  
Dodatne vaje  
Zakonska 
ureditev  
Upoštevanje 
pravil  
Napovedano 
spraševanje  
Prilagojeni testi  
Prilagoditve pri 
pouku  
Odraz  
Dobre ocene  

 
 
Ustreznost 
pomoči  
 
Različni 
pristopi  
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poplavi besed. V tako številčnih razredih je 
nemogoče z enim tako zahtevnim učencem 
individualno delat, pa je v razredu še veliko 
podobnih. Učitelji bi mu morali postaviti meje, 
dati mu vedeti, da mora določene stvari 
narediti, da mora vložiti trud. 

Preveliki razredi 
Težave 
individualnega 
dela  
Postavitev mej  
Zahtevanje 
napora  
Večja 
pričakovanja  
Nepopustljivost  

d) Se učenec/učenka kdaj zateče k vam po pomoč 

(se z vami kdaj pogovori o svojih težavah)? Če, 

kdaj? Kakšno pomoč mu takrat nudite? 

 

RA: Enkrat je prišla k meni po pomoč, ker 
nečesa glede naloge ni razumela. Rabila je 
konkretno pomoč. 
 
RA: Ne. Vem pa, da se A. sam od sebe po 
pomoč ne obrne na nobenega učitelja, ne 
išče pomoči, ne vpraša. Občutek imam, da A. 
želi, da bi ga ostali učitelji pustili pri miru. 
 
RK: Pomoč je usmerjena vedno samo na 
učno snov. 
 
RR: Ma ne, nikoli. 

 
Redkost iskanja 
pomoči 
Apatičnost 
Neaktivnost 
Želja po miru 
Učna snovi 
Ne  

 
 
Različna 
aktivnost 
iskanja pomoči  

   

DRUGO POJMI/KODE KATEGORIJE 

1. Na kakšen način specialna pedagoginja 
sodeluje z vami? 
 
RK: Vedno, ko jo vprašam, vedno je na 
razpolago, pomaga, da nasvete. 
 
RR: Rekla sem ji, da je R. za na OŠPP, D. 
(specialna pedagoginja) pa se ne strinja. 
Pravi, da je brihten, samo da je treba z njim 
delat na prav način. 

 
Nasveti  
Dostopnost 
Nesoglasja  
 

 
Izmenjava 
stališč 
 
Svetovanje  
 
Srečanja   

a) Ali izvaja pomoč učencu/učenki pri 

premagovanju težav pri učenju? Kaj 

učencu/učenki ali vam svetuje pri delu z 

učencem/učenko pri premagovanju težav? 

 

RA: Z učiteljico DSP smo dogovorjeni, da 
nakažemo konkretna vprašanja, kaj bo A. 
lahko vprašana. Nisem sigurna, kaj počneta, 
ampak sigurno se skupaj učita, ji dodatno 

 
 
Skupno učenje  
Dodatna razlaga  
Sugestije za 
ocenjevanje  
Brez nasvetov  
Dvokratni 
sestanki  

 
 
Učna pomoč  
 
Svetovanje 
učiteljem  
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razlaga stvari. Nikoli nisem prejela nasvetov 
specialne pedagoginje. 
 
RA: Imamo jutranje in popoldanske sestanke. 
Specialni pedagoginji takrat povemo 
konkretno, kakšne naloge naj dela z 
učencem. Pri DSP dela vaje, domačo nalogo. 
Ona pa ne svetuje pri delu z učencem. 
 
RK: K. in D. (op. specialna pedagoginja) 
imata načine učenja, predelujeta snov, delata 
vaje. Ne spomnim se konkretnih nasvetov. 
 
RR: Pomaga mu pri učni snovi, mislim, da 
imata tudi strategije učenja. Sigurno se jih 
učita. Vpletata strategije, ko se učita. Na 
začetku učencu preveri, kaj mu bolj leži 
(obkrožanje, podčrtavanje, izpisovanje) in ta 
vzorec prenaša na ostalo snov. D. (op. 
specialna pedagoginja) svetuje učiteljem, kaj 
učenec rabi – poseben način pri testih, 
napovedano spraševanje.  Povedala mi je, 
kaj so se na sestanku zmenili in nič bolj 
konkretnega. Bolj se mi zdi pomembno, da 
komunicira z drugimi učitelji – ko jo bom 
sama rabila, jo bom zagotovo kontaktirala. 

Konkretne 
usmeritve  
Domače naloge  
Vaje  
Svetovanje  
Učenje učenja  
Vaje  
Skupno učenje  
Učna snov  
Učenje učenja  
Strategije učenja  
Svetovanje  
Oblike pomoči/ 
prilagoditve  
 
 

b) Ali specialna pedagoginja nudi učencu/učenki 

pomoč tudi kje drugje in ne samo pri učenju? 

- Če da, kje (pri čem)? Koliko časa porabita za 

tovrstno učenje?  

- Če ne, kje (pri čem) bi si želeli, da bi jo? 

 

RA: Nisem sigurna, ampak mislim, da A. 
specialna pedagoginja uči tudi organizacije – 
kako se učiti doma. Večino časa pa se učita. 
Enkrat je predlagala, da bi A. DSP dobila 
drugje – ne pri SLJ. 
 
RA: Ne vem, kako in kaj se je in se z njim 
dela. Mislim, da A. izkorišča DSP, ker sta obe 
učiteljici mehki duši. Mislim, da je A. DSP čuti 
kot čustveno oporo. 
 
RK: Svetuje mu strategije učenja, sprostilne 
tehnike. Ne vem ničesar drugega.Sigurno bi 
morala delati na odgovornosti in 
samostojnosti. Lahko delata kaj, vendar ne 
vem. 

 
 
 
Organizacija dela  
Čustvena opora 
Izkoriščanje  
Strategije učenja  
Sprostitvene 
tehnike  
 
 

 
 
Nepoznavanje 
dela SRP 



 191  

 

 
RR: Ne vem, bi pa sigurno rabil pomoč pri 
nadzoru jezika. 
c) Ali se je kdaj vključila v poskus reševanja 

sporov mladostnice/mladostnika z drugimi učenci 

ali učitelji? 

- Če ne, zakaj ne? 

 
RA: Ne, ker A. ni bila nikoli v sporu. Midve z 
učiteljico sva v dobrih odnosih. Nikoli nisva 
imeli sporov. 
 
RA: Specialna pedagoginja se ne vključuje v 
druge težave. Mislim, da to ni potrebno. 
 
RK: Ni bilo sporov z drugimi učitelji. Edini 
spor, ki smo ga imeli, smo rešili brez njene 
pomoči. 
 
RR: Ni se vključevala v spore, ker jih ni bilo. 

 
Brez potrebe 
Ni obstoja sporov  

 
Ni obstoja 
sporov   

 


