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POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava koncept inkluzivne edukacije. Kratkemu orisu zgodovine 

edukacije učencev s posebnimi potrebami sledi pregled poročila komisije Warnock, ki 

predstavlja enega izmed prvih formalnih pozivov k integrirani edukaciji učencev s posebnimi 

potrebami ter v diskurz le-te uvede sam koncept posebnih edukacijskih potreb. V 

nadaljevanju predstavljamo nekaj ključnih elementov v teorijah inkluzije Mela Ainscowa, 

Rogerja Sleeja in Brahma Norwicha. Omenjeni avtorji ponujajo različne opredelitve in 

pristope k preučevanju inkluzije, v nalogi pa se bomo ob njihovih teorijah mestoma posvetili 

tudi stičiščem in razhajanjem med njimi. Mestoma bomo skušali opozoriti tudi na nekatere 

težave, s katerimi se srečujejo omenjene teorije. V sklepnem delu bomo predstavili nekaj 

izsledkov mednarodne raziskave, ki je obravnavala stališča učiteljev do inkluzije.  

Ključne besede: inkluzija/inkluzivna edukacija, integracija, učenci s posebnimi potrebami, 

Mel Ainscow, Roger Slee, Brahm Norwich. 

 

SUMMARY 

The diploma thesis discusses the concept of inclusive education. A brief outline of the 

history of education for students with special educational needs, is followed by an overview 

of the Warnock Report. The latter presents one of the first formal appeals for integrated 

eduation of students with special educational needs and introduces the concept of special 

educational needs in educational discourse. Further on we will present some of the key 

elements of some theories of inclusive education, namely, those of Mel Ainscow, Roger Slee 

and Brahm Norwich. These authors offer different definitions and approaches for exploring 

inclusion. In our thesis we will also focus on points of convergence and diveregence between 

the authors. Partly we will also try to point out some difficulties that the mentoined theories 

face. Lastly we will discuss some results of an international research focusing on attitudes of 

teachers towards inclusion. 

Key words: inclusion/inclusive education, integration, students with special educaitonal 

needs, Mel Ainscow, Roger Slee, Brahm Norwich. 
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1. UVOD 

  

V zadnjih dveh desetletjih je o edukaciji učencev1 s posebnimi potrebami skoraj nemogoče 

govoriti, ne da bi se ob tem vsaj dotaknili tudi inkluzivne edukacije. Inkluzijo lahko v 

grobem sicer opredelimo kot prizadevanje za vključevanje učencev s posebnimi potrebami v 

redne osnovne šole, vendar pa podrobnejši pregled besedil s tega področja razkrije, da 

soglasja glede opredelitve pojma inkluzije ni.  

V diplomski nalogi bomo sprva v grobem orisali zgodovino obravnave otrok s posebnimi 

potrebami, pri čemer bomo nekaj več pozornosti namenili poročilu komisije Warnock. 

Poročilo, četudi je nastalo v kontekstu Združenega kraljestva, predstavlja pomemben element 

razvoja inkluzije. V diskurz edukacije učencev s posebnimi potrebami uvede tako koncept 

integracije kot tudi koncept posebnih edukacijskih potreb. Poročilo komisije Warnock tako 

predstavlja kulminacijo stališč tistega časa do učencev s posebnimi potrebami, hkrati pa 

koncepti, ki jih uvede, še danes predstavljajo osišča različnih teorij edukacije, četudi gre 

pogosto pravzaprav za njihovo kritiko. 

V osrednjem delu naloge bomo nekoliko podrobneje predstavili tri teorije inkluzivne 

edukacije. Avtorji, katerih teorije bomo vzeli pod drobnogled, so Mel Ainscow, Roger Slee 

in Brahm Norwich. Omenjeni avtorji so bili izbrani na podlagi raznolikosti v pojmovanjih 

inkluzivne edukacije pa tudi na podlagi raznolikosti pristopov raziskovanja tega področja. 

Prikazati bomo skušali ključne poteze njihovih teorij, izpostavili točke podobnosti in 

različnosti med njimi, mestoma pa bomo skušali opozoriti tudi na nekatere težave, s katerimi 

se predstavljene teorije po našem mnenju srečujejo na ravni teorije in prakse. 

Nalogo bomo zaključili s pregledom izsledkov mednarodne raziskave, ki je raziskovala 

stališča učiteljev do inkluzije. Analiza izsledkov omogoča dodatno razumevanje stanja 

edukacije učencev s posebnimi potrebami v Sloveniji, hkrati pa opozarja tudi na 

kompleksnost vprašanj, ki zadevajo inkluzivno edukacijo. 

 

                                                        
1 V diplomski nalogi uporabljamo izraze v slovnični obliki moškega spola kot spolno nevtralne izraze, ki 

zajemajo pluralnost spolov.  
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2. POTI K INKLUZIJI – KRATEK PREGLED ZGODOVINE 

EDUKACIJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

Čeprav bi bilo morda bolje, da bi nalogo, ki govori o inkluzivni edukaciji oziroma inkluziji, 

začeli z definicijo le-te, sami tega ne bomo storili. Med drugim tudi zato, ker je ob pestrosti 

tega področja najverjetneje nemogoče ponuditi definicijo, ki bi zaobjela ključna stališča vseh 

različnih teorij. Zato se bomo naloge lotili bolj neobremenjeno. Da bi bolje razumeli sodobne 

teorije inkluzije, bomo začeli s kratkim orisom zgodovine edukacije učencev s posebnimi 

potrebami.  

 

2.1 DRUŽBENI ODNOS DO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI DO 17. 

STOLETJA 
 

Otroci s posebnimi potrebami, četudi poimenovani drugače, so seveda obstajali že pred 

prvimi poskusi sistematične obravnave njihovih težav. Tako kot zgodovina večine drugih 

marginaliziranih družbenih skupin, je tudi zgodovina otrok s posebnimi potrebami polna 

bojev.  

Za stari vek Novljan pravi, da ”iz različnih virov (pa) lahko sklepamo, da so vse osebe, ki 

niso bile sposobne skrbeti same zase, usmrtili” (Novljan, 1997, str. 4).  

Začetek srednjega veka za otroke s posebnimi potrebami ni prinesel veliko novosti. Tudi 

med cerkvenimi dostojanstveniki je bilo še vedno pogosto sprejeto prepričanje, da so takšni 

otroci znak zlega duha, kar je narekovalo njihovo odstranitev iz družbe (prav tam). Tisti, ki 

jih niso pobili, so bili zaničevani, služili so kot dvorni norci ali sluge (Tremblay, 2007). V 

obdobju renesanse, najverjetneje že pod vplivom prihajajoče dobe Razuma, se stanje za 

otroke s posebnimi potrebami nekoliko izboljša. Sprejmejo jih in zanje v izolaciji skrbijo 

predvsem cerkvene ustanove (prav tam).  

 

 2.2 ZAČETKI EDUKACIJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

Z razsvetljenstvom, njegovo vero v razum, napredek in pravičnost, ni vznikala le obvezna 

javna šola, pač pa začnejo vznikati tudi prvi edukacijski programi za otroke s posebnimi 

potrebami, v začetku predvsem za gluhe in slepe otroke ter otroke, ki bi jih danes uvrstili v 
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skupino otrok z motnjami v duševnem razvoju. Ideje, ki so se prvič manifestirale v Franciji, 

so se sicer razmeroma sočasno udejanjale tudi drugod, na primer v Angliji, Ameriki in 

drugih delih Evrope (Winzer, 2006). Novonastale institucije, ki so bile sprva zasebnega in 

dobrodelnega značaja, so pogosto nastajale neposredno pod okriljem Cerkve (Borsay, 2011; 

Winzer, 2006). Tako so se pod začetno patronažo Razuma, posredno pa tudi s podporo 

razvijajočega se kapitalizma in meščanstva s svojo moralo (Foucault, 1998), od sredine 18. 

stoletja dalje med drugim razvile prve šole za gluhe in slepe, znakovni jezik, pisava za slepe 

ter azili za osebe z motnjami v duševnem razvoju.2 Vendar pa začetki edukacije za otroke s 

posebnimi potrebami niso bili brez svojih težav, kar bomo ponazorili z dvema primeroma. 

V prvem primeru gre za znano zgodbo o Philippeu Pinelu, slovitem človekoljubu 18. in 19. 

stoletja, ki je, med drugim, norce iz ustanov Bicêtre in La Salpêtrière osvobodil iz verig. Gre 

za gesto, ki jo je razmeroma brez težav mogoče sprejeti kot znak velike človekoljubnosti. 

Vendar pa Foucault (1998) v svoji analizi delovanja Pinelovih azilov, ki jo poda v delu 

Zgodovina norosti v času klasicizma, pokaže, da je bila cena za na videz bolj humano 

obravnavo norcev njihova vklenjenost v ”nenehno sojenje, ki ga je (norca), neprestano 

zasledovalo in sankcioniralo, razglašalo njegove prestopke, zahtevalo javna opravičila in 

navsezadnje izključilo tiste, katerih prestopki bi lahko za dalj časa ogrozili veljavni družbeni 

red” (Foucault, 1998, str. 228). Izkaže se, da je bila Pinelova človekoljubnost močno 

pogojena z moralo tedanjega meščanstva, ki jo je za ceno nove oblike psihičnih okov in s 

pomočjo strogega sankcioniranja verskega fanatizma, kraje in upora proti delu, uveljavljal 

tudi v svojih azilih in tako nadaljeval tradicijo zapiranja norosti v domeno moralnega (prav 

tam). 

Drug primer sega v začetek 20. stoletja, njegove posledice pa so močno oblikovale velik del 

kasnejših razmislekov o edukaciji. Na tem mestu bomo ponudili zgolj hiter povzetek iz dela 

Za-mera človeka, S. J. Goulda. Leta 1904 je francoski psiholog Alfred Binet po naročilu 

ministrstva za šolstvo razvil serijo nalog, ki naj bi omogočile ”identificiranje tistih otrok, ki 

so v normalnih razredih neuspešni in zato potrebujejo nekakšno posebno izobraževanje” 

(Gould, 2000, str. 171). Na podlagi Binetovih testov, je bil nekaj let kasneje ustvarjen pojem 

inteligenčnega kvocienta (IQ). Kot izpostavlja Gould, je Binet sam sicer vztrajno opozarjal 

na omejitve in namen testa, IQ-ja tudi ni enačil s prirojeno inteligentnostjo, kar pa njegovim 

                                                        
2 Pri nas so se zavodi za edukacijo otrok s posebnimi potrebami začeli razvijati v drugi polovici 19. stol. 

(Novljan, 1997), prvi oddelek za otroke z motnjami v duševnem razvoju je bil ustanovljen leta 1911 (Rovšek, 

2011), prvi zavod za slepe je bil ustanovljen leta 1919 (Zavod za slepo in slabovidno mladino, 2016), zavod za 

gluhe pa leta 1900 (Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, 2016). 
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ameriškim privržencem ni preprečilo, da so storili ravno to. Začelo se je z Goddardom, ki je 

rezultate Binetovih testov interpretiral v luči prirojene inteligentnosti kot lastnosti, ki jo je 

mogoče objektivno meriti. Rezultati testiranj so Goddardu in njegovim naslednikom, posebej 

M. Termanu in R. M. Yerkesu, omogočali rangiranje ljudi glede na inteligentnost in 

pripadnost etnični skupini. Početje je rezultiralo v razvrščanju določenih narodov kot 

superiornih drugim. Ob tem so ”neumnost” radi povezali tudi z ”moralnostjo” – ”neumen” 

človek, ki težko presoja in sklepa, se bo v situacijah, ki zahtevajo ”moralno” presojo pač 

odrezal slabše. Delo pionirjev dednostne teorije v Ameriki, H. H. Goddarda, M. Termana in 

R. M. Yerkesa, je z razumevanjem IQ-ja kot prirojene inteligentnosti, povezane z 

narodnostjo in moralnostjo, evgenično gibanje oskrbovalo z energijo za boj proti 

priseljevanju in za omejevanje reprodukcije, najpogosteje s sredstvi sterilizacije (Gould, 

2000). 

Retrospektivno gledano postane jasno, da razvoj edukacije otrok s posebnimi potrebami še 

zdaleč ni preprost proces napredovanja od slabšega k boljšemu. Gre za področje, na katerem 

so se pogosto prepletale in merile tako napredne kot tudi nazadnjaške sile in ideje.  

Vse do 70. let 20. stoletja se tako pri nas kot tudi v tujini množijo specializirane šole, ki 

izobražujejo posamezne skupine učencev s posebnimi potrebami (Borsay, 2011; Winzer, 

2006; Košir, 2011). Edukacija učencev s posebnimi potrebami poteka segregirano in še 

povečuje njihovo stigmatiziranost ter jim tako zmanjšuje možnosti za enakovredno 

vključevanje v svet izven šole. Segregirano izobraževanje učencev s posebnimi potrebami se 

nadaljuje tudi po 2. svetovni vojni, se pa že kmalu po njenem koncu začnejo pozivi k reformi 

tako edukacijskega sistema v celoti kot tudi k vzpostavitvi edukacijskega sistema za učence s 

posebnimi potrebami posebej, o čemer bomo nekoliko podrobneje spregovorili na straneh, ki 

sledijo. 

 

2.3 ZAČETKI INTEGRIRANEGA IZOBRAŽEVANJA OTROK S 

POSEBNIMI POTREBAMI 
 

Izkušnji vojn je sledilo obdobje povojne rekonstrukcije, ko so ”gospodarski, tehnični in 

individualni 'napredek' očitno sovpadli” (Beck, 2009, str. 302). Edukacija je s tem 

pridobivala vse pomembnejšo vlogo. Družbeni napredek je zahteval povečevanje produkcije 

in produktivnosti, k čemur je veliko prispevala tudi razvijajoča se tehnologija. Zavoljo 
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njenega upravljanja in dodatnega razvoja se je pojavila potreba po vse bolj kvalificirani 

delovni sili. Na drugi strani se je s povečano ekonomsko rastjo in lekcijo iz grozodejstev, ki 

jih lahko povzroči človek (tudi ob pomoči znanosti), utrjevala vera v demokracijo. 

Človekove pravice in njihovo udejanjanje, soodločanje v družbenih vprašanjih, individualna 

svoboda ob solidarnosti in mirnem sobivanju so zahtevali posameznika, ki bo sposoben 

premišljenega, racionalnega odločanja in delovanja. Da bi bilo to mogoče, je morala šola 

svoja vrata odpreti večjemu številu ljudi. Edukacija tako dobi nalogo proizvajanja ”dobrih 

državljanov” in kvalificirane delovne sile, ki bo kos novim produkcijskim zahtevam (prav 

tam). 

Dostopnost študijskih priložnosti se poveča predvsem za otroke delavskih družin kot tudi 

specifično za ženske (Beck, 2009). Menimo, da je tudi zahteva po integraciji učencev s 

posebnimi potrebami v redne osnovne šole vpeta v širši proces demokratizacije družbe. 

Tako se že v 60. letih preteklega stoletja v tujini in pri nas začenjajo širiti ideje o integraciji 

učencev s posebnimi potrebami v redne osnovne šole (Winzer, 2006; Borsay, 2011; Košir, 

2011). 3 Eden pomembnejših dokumentov, v katerem so te ideje predstavljene in 

operacionalizirane v konkretne predloge za dopolnitev sistema edukacije učencev s 

posebnimi potrebami, je poročilo komisije pod vodstvom Mary Warnock iz leta 1978. V 

Veliki Britaniji je omenjeno poročilo predstavljalo podlago za Izobraževalni zakon iz leta 

1981, ki je opustil medicinsko osnovano klasifikacijo otrok s posebnimi potrebami in 

uzakonil termin ”posebne edukacije potrebe” (Borsay, 2011). 

Poročilu bomo, iz več razlogov, namenili nekaj naslednjih strani. Po eni strani menimo, da 

poročilo, čeprav omejeno na Združeno kraljestvo, predstavlja kulminacijo stališč do učencev 

s posebnimi potrebami, ki so bila sicer značilna tudi za druge države sveta v tistem času. 

Hkrati v poročilu vidimo odsev sprememb, ki so se sicer odvijale v družbi povojnega časa, 

posledice katerih še(le) danes pomembno oblikujejo samo pojmovanje edukacije in oblike, ki 

jih privzema. Ne nazadnje pa poročilo predstavlja enega pomembnejših osišč razvoja teorij 

inkluzije – slednje se oblikujejo tako z nadgradnjo nekaterih postavk iz poročila kot tudi s 

svojim razlikovanjem in razmejevanjem od njih, kar bomo mestoma nakazali tudi v kasnejši 

analizi teorij inkluzije. 

                                                        
3 Pri nas se kritike segregiranega sistema edukacije otrok s posebnimi potrebami množijo predvsem po letu 

1975, prvič pa so na sistemski ravni upoštevane v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju iz leta 1995, ki ji sledi 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami iz leta 2000 (Opara idr., 2010, str. 5). 
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2.3.1 Poročilo komisije pod vodstvom M. Warnock 

 

Komisija Warnock je bila ustanovljena leta 1974, poročilo pa je bilo objavljeno leta 1978. 

Predlog za ustanovitev komisije so leto prej podali tedanja ministrica za šolstvo Združenega 

kraljestva Margaret Thatcher in ministri za Škotsko in Wales po posvetovanju z Ministrom 

za socialne zadeve in delo (Department of Education and Science, 19784).  

Z besedami Margaret Thatcher naj bi bil namen komisije: 

”Pregled edukacije otrok in mladostnikov, oviranih zaradi invalidnosti telesa ali uma, 

v Angliji, na Škotskem in v Walesu. Pregled naj upošteva medicinske vidike njihovih 

potreb, kot tudi ureditve za njihovo pripravo na zaposlitev; obravnava naj najbolj 

učinkovito rabo sredstev za te namene; in pripravi predloge” (prav tam, str. 1).5 

Z izhodiščno predpostavko o edukaciji kot javnem dobru, do katerega so upravičeni vsi 

otroci,6 v edukacijo, ki naj vse otroke vodi k istim ciljem, četudi po različnih poteh, in 

prepričanjem, da naj se, kolikor je le mogoče, otroci šolajo skupaj v rednih osnovnih šolah 

(prav tam, 1978), je komisija pripravila obsežno poročilo. V poročilu so obravnavana 

različna področja, na primer zgodnja diagnostika in obravnava, sodelovanje s starši, pa 

denimo tudi izobraževanje učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami. Sami ne bomo 

obravnavali vseh področij, pač pa bomo prikazali zgolj nekaj posamičnih predlogov, ki jih je 

predlagala komisija in se nam zdijo posebej pomembni za nadaljnji razvoj edukacije učencev 

s posebnimi potrebami.  

 

Uvedba pojma ”posebnih edukacijskih potreb” – hendikep7 v edukacijskem kontekstu in 

pojem (edukacijske) potrebe 

 

Da bi torej komisija, imenovana z namenom ”revizije edukacije otrok in mladostnikov, 

hendikepiranih zaradi prizadetosti telesa in uma” (prav tam, str. 36), lahko izpolnila zadano 

nalogo, je morala najprej opredeliti predmet analize. Po eni strani bi bila lahko ta naloga 

                                                        
4 V nadaljevanju DES. 
5 Navedke iz del, ki niso dostopna v slovenskem jeziku, je prevedla avtorica naloge. 
6 V Združenem kraljestvu so leta 1972 odpravili pojem »neučljivega otroka« (DES, 1978), s čimer so vsi otroci 

dobili pravico do šolanja. 
7 Skladno z Lesar (2008) tudi sami z besedo hendikep prevajamo angleški izraz »handicap«. Sledeč omenjeni 

avtoirici besedo »disability« prevajamo izmenično z dvema pojmoma – »nezmožnost« in »oviranost«, pri 

čemer s prvo označujemo predvsem medicinska stanja, s slednjo pa socialne posledice nezmožnosti. Izraz 

hendikep, podobno kot oviranost, predstavlja posledice nezmožnosti za delovanje posameznika (prav tam). 
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precej enostavna, saj je opredelitev nakazana že v razlogu za vzpostavitev komisije. Vendar 

pa komisija svojo nalogo, s tem pa verjetno tudi svoj domet, precej razširi s tem, ko se loti 

samega preizpraševanja pojma ”hendikepa”. 

Prvi korak, ki ga naredi komisija, je ta, da pojem hendikepa relativizira, kar stori s tem, ko 

govori o ”pomenu hendikepa v edukacijskem kontekstu” (prav tam, str. 36). Komisija tako 

pravi: 

”Med hendikepom v edukacijskih pojmih in težo nezmožnosti v medicinskih ali 

prikrajšanostjo v socialnih pojmih ne obstoji preprosto razmerje. (…) Prav tako ni 

nujno, da med hendikepom v edukacijskih pojmih in stopnjo trajnosti nezmožnosti ali 

motnje obstaja neposredno razmerje. (…) Ali določena nezmožnost ali pomembna 

ovira predstavlja edukacijski hendikep za posameznega otroka in v kolikšni meri, bo 

odvisno od vrste dejavnikov” (prav tam, str. 36-7). 

Hendikep tako ni več nepovratno spet s posameznikovo nezadostnostjo, ki izvira iz 

nezmožnosti, ki mu je inherentna, pač pa na pojavnost hendikepa vplivajo tudi drugi 

elementi. Poročilo mednje, če jih naštejemo le nekaj, umešča šolo, njena sredstva in 

organizacijo, otrokovo osebnost in njegove domače okoliščine (prav tam, 1978). Na drugi 

strani otrokova motnja ne predstavlja hendikepa v vseh življenjskih kontekstih. Komisija kot 

enega od primerov navaja otroka z eno nogo in pravi, da ta ”trpi resno in očitno fizično 

nezmožnost, ki ga izključuje iz mnogih dejavnosti, ki pa ne preprečuje nujno njegovega 

doseganja enakega akademskega uspeha, kot ga dosegajo njegovi neprizadeti vrstniki” (prav 

tam, 1978, str. 36).  

Komisija tako ugotovi, da ”je nemogoče vzpostaviti natančne kriterije za opredelitev 

dejavnikov, ki konstituirajo hendikep” (prav tam, str. 37). Obenem opis otroka kot 

hendikepiranega ”ne razkriva ničesar o tipu edukacijske pomoči in torej o potrebni 

obravnavi” (prav tam). Sklep komisije se glasi: 

”Želimo si bolj pozitiven pristop in zato privzemamo koncept POSEBNIH 

EDUKACIJSKIH POTREB, ki ni pojmovan v smislu določene nezmožnosti, za 

katero ocenimo, da jo otrok ima, pač pa v odnosu do vsega, kar se tiče otroka, 

njegovih zmožnosti in nezmožnosti – zares, vseh faktorjev, ki vplivajo na njegov 

edukacijski napredek” (prav tam, str. 37). 

Poročilo komisije se tako ”nanaša na skupino otrok – nekje od enega do petih otrok – za 

katere je verjetno, da bodo v nekem trenutku tekom njihove šolske kariere potrebovali 
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določeno obliko specialno edukacijske obravnave” (prav tam, str. 41). To skupino otrok 

poimenujejo ”otroci s posebnimi edukacijskimi potrebami”. Komisija ob tem poudarja, da 

večina učencev ne bo trpela dolgoročnih nezmožnosti oziroma motenj. Se pa težave lahko 

okrepijo, če bodo učenci zaradi umanjkanja ustrezne pomoči izpostavljeni ponavljajočim se 

izkušnjam neuspeha (prav tam).  

Če je torej v tradicionalnem pojmovanju specialne edukacije skupina učencev s posebnimi 

potrebami predstavljala 2 % siceršnje šolske populacije, bo nova populacija učencev s 

posebnimi potrebami predstavljala do 20 % vseh šolajočih se otrok, pri čemer se jih večina 

že šola v rednih osnovnih šolah (prav tam). Poročilo predvideva, da bo večina teh učencev 

pomoč, potrebno za premagovanje njihovih težav, dobila v običajnih šolah. Za približno 2 % 

celotne šolske populacije pa bo še vedno potrebna specialna oziroma specialistična pomoč, 

pravico do katere jim bo zagotavljala odločba (prav tam; Warnock, 2010). To veliko 

povečanje števila učencev s posebnimi potrebami kaže, da komisija ne predlaga le novega 

pojma za poimenovanje skupine učencev s posebnimi potrebami, pač pa z uvedbo koncepta 

posebnih potreb premesti parametre diskurzivnega polja in tako rekoč sam fenomen šele 

ustvari. Menimo, da te skupine otrok primarno zares ne opredeljuje motnja, ki jo imajo, pač 

pa jo na prvem mestu opredeljuje dejstvo, da se srečujejo z različnimi učnimi težavami in da 

zanje zato obstaja precejšnje tveganje šolskega neuspeha, ki kasneje s povečano verjetnostjo 

lahko pripelje tudi do neuspeha onkraj šole.  

 

Starši in družina 

 

Edukacija učencev s posebnimi potrebami bo najprej zahtevala prepoznavanje njihovih 

potreb, ki bodo služile kot podlaga za snovanje programa pomoči. Ker so starši pogosto prvi, 

ki pri svojem otroku opazijo težave in so v zgodnjih letih njegovi prvi učitelji, lahko odigrajo 

veliko vlogo pri zgodnjem odkrivanju otrokovih posebnih potreb, kar je ključno za otrokovo 

nadaljnjo edukacijo (prav tam, 1978). Za učinkovito obravnavo otrok s posebnimi potrebami 

bo tako zelo pomembna vključenost staršev v različne etape otrokovega šolanja (DES, 1978). 

Komisija dodaja, da je ”zelo zaželeno, da bi si starši zmogli pridobiti znanje o vzorcih 

otrokovega razvoja, da bi tako lahko lažje zaznali kakršnekoli neobičajne lastnosti” (prav 

tam, str. 51). 
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Pomembno vlogo pa starši igrajo tudi pri samem udejanjanju programa pomoči. Komisija na 

več mestih spodbuja aktivno vključenost staršev v proces edukacije njihovega otroka in 

izpostavlja, da ”strokovna pomoč ne more biti povsem učinkovita – če je sploh lahko – če ne 

gradi na tem, kako starši razumejo potrebe svojih otrok ter na njihovi sposobnosti za 

vključenost” (prav tam, str. 151). V tej luči komisija v celotnem poročilu izpostavlja pomen 

informiranja staršev, spodbujanje njihovega vključevanja v edukacijski proces, pri čemer naj 

razmerje med starši in različnimi strokovnjaki opredeljuje ”partnerstvo, ki je v idealnih 

razmerah enakopravno” (prav tam, str. 151).  

Pripoznavanje pomena družine in staršev za otrokov razvoj hkrati ne pomeni, da bosta 

njihova vloga in moč v izobraževalnem procesu neomejena. V ospredju razmišljanj komisije 

je korist otroka (prav tam). V mnogih predlogih so zato vključene drobne varovalke, ki 

privzemajo obliko fraz kot so ”kjerkoli je to mogoče” in ”kadarkoli je to mogoče”.8 Njihova 

funkcija bo omogočanje prevlade odločitev strokovnjakov, v primerih, ko bo prišlo do 

nestrinjanja med njimi in starši. 

Kljub temu pa komisija s stališči, izraženimi v poročilu, staršem ponuja aktivnejšo vlogo9 v 

šolanju njihovih otrok. Starši so obravnavani kot vir dodatne pomoči za otroka in druge,10 

zastavljeni predlogi komisije pa potencialne prispevke staršev usmerjajo in omogočajo 

njihovo čim boljše koriščenje. Komisija ob tem pripoznava, da imajo družine z otroki s 

posebnimi potrebami tudi same določene posebne potrebe (prav tam) in predlaga rešitve, ki 

                                                        
8 Navajamo le nekaj primerov: Starši morajo biti ”pripoznani in vključeni, kadarkoli je to le mogoče, kot 

osrednji edukatorji svojih otrok v njihovih najzgodnejših letih” (DES, 1978, str. 336). Te besedne zveze 

zasledimo tudi pri govoru o soglasju staršev za »predajo informacij s strani splošnih zdravnikov strokovnjakom 

zunaj zdravstva« (prav ta., str. 298-9). V luči koristi otrok se te informacije lahko predajo tudi brez soglasja 

staršev (prav tam). Prav tako jo zasledimo pri govoru o lokaciji šolanja otrok s posebnimi potrebami, pri čemer 

se komisija strinja z načelom, da se naj »hendikepirani in nehendikepirani otroci, kolikor je le mogoče, šolajo v 

skupnih ureditvah« (prav tam, str. 100). 
9 Na tem mestu velja spomniti, da je bila družina še nekaj desetletij pred nastankom poročila pogosta tarča 

kritik, kar se tiče opravljanja svojih socializacijskih funkcij. Med drugim je bilo precej popularno stališče 

evgenikov, ki je družbeni napredek močno povezovalo z odstranitvijo oziroma onemogočanjem reprodukcije 

oseb z različnimi motnjami (Gould, 2000). Teorija avtizma iz sredine 20. stoletja, je denimo vzroke za pojav 

motnje pripisovala ”neustreznemu starševstvu, posebej s strani mater” (Mesibov, Adams in Schopler, 2000, str. 

639). Pogosti pa so bili tudi predlogi raznih socialnih reformatorjev, ki so zavoljo družbenega napredka 

predlagali vse od odvzema otrok staršem pa do njihove prevzgoje (Lasch, 2000). Stališča komisije po našem 

mnenju kažejo, da komisija, ki sicer pripoznava, da lahko učne težave nastopijo tudi zaradi specifik domačega 

okolja, le-tega primarno ne obravnava kot potencialne nevarnosti za razvoj otroka, pač pa skuša družinsko 

okolje postulirati kot potencialni vir njegovega napredka.  
10  Starši otrok s posebnimi potrebami predstavljajo tudi vir pomoči drugim staršem otrok s podobnimi 

motnjami, ko se, denimo,  združujejo v  skupinah za samopomoč (DES, 1978).  
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se neposredno ne tičejo edukacije otroka s posebnimi potrebami, pač pa zadevajo širšo 

družinsko dinamiko.11  

 

Šola in učitelji 

 

Zgoraj smo pokazali, da komisija prispevek staršev razume kot ključen element otrokovega 

šolanja. Ker pa bodo starši, če bodo želeli maksimalno prispevati k razvoju otrok, 

potrebovali tudi informacije in napotke s strani šole, bo ”razmerje med starši in šolo, ki jo 

njihov otrok obiskuje, ključnega pomena za otrokov edukacijski napredek” (prav tam, str. 

155). 

Naš kratek pregled poročila Warnockove komisije bomo tako zaključili z obravnavo vloge, 

ki jo ima v edukaciji učencev s posebnimi potrebami šola, še posebej nosilci edukacijskega 

procesa, učitelji. Pri tem se bomo osredotočili na tiste učitelje, za katere bo integracija 

učencev s posebnimi potrebami prinesla največ novosti, tj. na učitelje v rednih osnovnih 

šolah. 

Glede na že omenjeno velikost in značilnosti novonastale skupine otrok s posebnimi 

potrebami bo moral učitelj ”prepoznati zgodnje znake možnih posebnih potreb in vzeti resno 

skrbi staršev glede razvoja njihovega otroka” (prav tam, str. 55). Komisija nadalje predlaga 

petstopenjski sistem ocenjevanja, pri čemer se bodo prve tri faze odvijale na ravni šole. 

Zgodnje zaznavanje možnih težav pa bo od učiteljev zahtevalo vsaj osnoven uvid v področje 

posebnih edukacijskih potreb. Komisija zato predlaga, da se za vse bodoče učitelje v 

študijski program vključi tako imenovani ”specialno edukacijski element” (prav tam, str. 

228), ki jim bo med drugim omogočal spoznati tudi zgodnje znake možnih posebnih potreb. 

Za učitelje, ki že delajo, komisija predvideva krajša izobraževanja, preko katerih se bodo 

seznanili s področjem specialne edukacije oziroma posebnih potreb (prav tam). 

Za uspešno specialno edukacijo v rednih osnovnih šolah in integracijo otrok s posebnimi 

potrebami bo potrebno tudi ”ustvarjanje individualnih učnih pa tudi terapevtskih programov, 

ki bodo temeljili na popolni in ustrezni oceni individualnih potreb ter približevanje teh 

                                                        
11 Komisija na primer predlaga in spodbuja informiranje staršev glede prostovoljnih skupnosti in skupin za 

samopomoč, pomoč pri kritjih stroškov prevoza otroka bodisi v zavod bodisi na razne terapije in obravnave, 

prav tako pa spodbuja nudenje strokovne pomoči staršem, ki se soočajo s težavami pri sprejemanju svojih 

otrok, ali pa staršem, ki se zaradi otrokove prikrajšanosti lahko srečujejo tudi s težavami v partnerstvu (DES, 

1978). 
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programov drug drugemu pa tudi rednim učnim programom” (prav tam, str. 106). Ob tem 

bodo različne oblike specialne edukacije, ki se odvijajo v rednih osnovnih šolah, učiteljem 

nudile mnogo priložnosti da ”preko vešče izrabe njihovih sredstev še izpopolnijo obravnavo 

za posameznega otroka” (prav tam, str. 105). Naloga učiteljev bo tako tudi spremljanje 

otrokovega napredka, načrtovanje prilagojenih programov ter prilagajanje kurikula glede na 

potrebe posameznih učencev. 

Vendar pa to ne pomeni, da bo poučevanje učencev s posebnimi potrebami v rednih 

osnovnih šolah slonelo zgolj na učiteljih. Namen že omenjenega specialno edukacijskega 

elementa študija bo namreč ”PREDVSEM dati učiteljem splošno znanje o tem, kdaj in kam 

se obrniti po specialistično pomoč” (prav tam, str. 228). Učinkovita obravnava bo pogosto 

zahtevala vključitev različnih strokovnjakov, kot so specialni pedagogi, pedagoški psihologi, 

socialni delavci in drugi, ki bodo ”svoje usluge nudili učiteljem, učencem in staršem” (prav 

tam, str. 263). 

Za precejšen del edukacije učencev s posebnimi potrebami bodo torej skrbeli različni 

strokovnjaki in ne le učitelji. Kljub temu pa komisija priznava, da bo integracija učencev s 

posebnimi potrebami učitelje postavila pred nove izzive in zahteve: ”Načrtovanje, iniciacija 

in vzdrževanje integrirane edukacije zahteva precejšnje znanje, veščine in sočutno predanost 

s strani vseh, ki jih zadeva – staršev, učiteljev, administratorjev in drugih strokovnjakov vseh 

vrst” (prav tam, str. 102). Ne nazadnje bodo naštete naloge učiteljem prinesle nove časovne 

obremenitve ter več dela, verjetno pa tudi več odgovornosti in z njo povezanih skrbi. Zato ne 

preseneča stališče, da ”brez učiteljeve zavzete predanosti sprejemanju otrok s prizadetostmi, 

posebej hujšimi ali kompleksnimi, tudi najbolj pazljivo načrtovanje po vsej verjetnosti ne bo 

uspešno” (prav tam, str. 107).  

 

2.3.2 Pojav pojma inkluzije 

 

Poročilo Warnock je predstavljalo podlago za Izobraževalni zakon (Education Act) iz leta 

1981, ki je uzakonil kar nekaj predlogov poročila. Opuščena je bila medicinska klasifikacija, 

ki jo je nadomestil pojem posebnih edukacijskih potreb ter koncept edukacijske obravnave 

(treatment). Področje edukacije učencev s posebnimi potrebami je tako v mnogih aspektih 

pretrgalo s tradicionalnimi medicinskimi in psihološkimi pojmi obravnave, kar je okrepilo 

profesionalni položaj učiteljev (Borsay, 2011). Poročilo Warnock nastaja v času, ko postane 
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segregacija učencev moralno in politično sporna (Simons in Masschelein, 2005). Gre za čas, 

ko se vrstijo kritike šole, ki je z namenom vzpostavitve občosti terjala preveč radikalno 

departikularizacijo učencev in ob tem spregledala elemente, ki tvorijo razlike med učenci. 

Zdi se, da poročilo Warnock priznava legitimnost te kritike ter skuša pripoznati tudi nekatere 

pomembne partikularnosti. Integracijsko gibanje v edukaciji je vsekakor moč brati kot 

simptom širšega družbenega procesa individualizacije (Beck, 2009), ki prav v obdobju 

nastajanja poročila proizvede prve otipljive in vidne posledice. Individualizacija 

posameznike izpenja iz tradicionalnih spon danosti – spola, družbenega razreda, verske in 

etnične pripadnosti ter ne nazadnje zmožnosti in nezmožnosti (prav tam). Isti proces hkrati 

odpira vprašanja identitete in širi meje možnega, sprejemljivega in dovoljenega. Vendar pa 

vsaj sami menimo, da nam uporaba pojma individualizacije pravzaprav še ne omogoča 

celostnega razumevanja obravnavanih fenomenov. Individualizacija kot taka ni vzniknila v 

družbenem in konceptualnem vakuumu. Ključno vprašanje, ki se postavlja na tem mestu, je, 

kateri pogoji so omogočili vznik individualizacije in sprememb, ki jih je le-ta spodbujala. 

Kaj je torej pogoj njene možnosti? Za razlago fenomena se na tem mestu odločamo za 

uporabo Foucaultevega koncepta družbenega dispozitiva (Foucault, 2009). S privzemom 

tega konceptualnega aparata pridobimo orodje za razumevanje preostalih procesov, ki so 

pogojevali, oziroma bolje rečeno sopogojevali, celo plejado tedaj vznikajočih družbenih 

sprememb. Pogoje možnosti individualizacije sami vidimo v spremembi tipa družbene 

racionalnosti in regulacije, rečeno še nekoliko drugače, spremembi družbenega dispozitiva12. 

Segregacija namreč služi kot eden od mehanizmov disciplinskega dispozitiva. Le-ta je 

družbeni red med drugim skušal zagotavljati prav z ločevanjem na normalno in nenormalno, 

pri čemer je slednjo skupino elementov ali ljudi izločil, segregiral. Dispozitiv varnosti, ki 

sicer privzame in še nadgradi nekatere tehnike disciplinskega dispozitiva, pa ne gradi na 

omejevanju, ločevanju in izničevanju nenormalnih fenomenov, ki naj bi družbeni red 

ogrožali, ampak skuša omogočati (svobodno) delovanje in hkrati zagotoviti varnost pred 

težavami, ki lahko nastajajo s takšnim prostim delovanjem. Na ta način se odpirajo nova 

področja svobode in normalnosti, ki več ne deluje kot moralni imperativ, pač pa je definirana 

                                                        
12 Foucualt s pojmom dispozitiv razume sistem relacij med diskurzivnimi in nediskurzivnimi elementi, ki 
ima strateško funkcijo (Foucault, 1980). V predavanjih na Collège de France razlikuje med tremi 
dispozitivi – juridičnim dispozitivom, značilnim za obdobje od srednjega veka do približno 18. stoletja; 
disciplinskim dispozitivom, značilnim za obdobje od 18. stoletja dalje; ter varnostim dispozitivom, ki je 
značilen za sodobnost (Foucault, 2009). Foucault sicer opozarja, da vprašanje sprememb dispozitiva ni 
vprašanje zaporednosti, pri čemer bi dan dispozitiv zamenjal prejšnjega in s tem povzročil njegovo 
izginotje. Spreminja se dominantna značilnost dispozitiva oziroma sistem korelacij med elementi, ki so 
sicer lahko pristoni v vseh dispozitivih (prav tam). 
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kot območje še sprejemljivega. Na primeru poročila Warnock je to najbolj razvidno, ko gre 

za samo opredelitev skupine učencev s posebnimi potrebami. Ti učenci ne predstavljajo več 

drugosti družbenega reda, ki jo je treba izločiti, izničiti (ali celo uničiti), pač pa predstavljajo 

del populacije, ki bo potrebovala dodatne intervencije. Namen teh intervencij je omogočanje 

in zavarovanje prihodnosti posameznikov in družbe. Na ta način različni hendikepi in 

nezmožnosti ne predstavljajo več posameznikovih notranjih značilnosti, ki služijo kot 

podlaga za izločitev iz družbe. Značilnosti posameznikov so na eni strani močno pogojevane 

z družbenimi okoliščinami in v primeru nezmožnosti predstavljajo svojevrstno socialno 

prikrajšanost. Takšen tip racionalnosti pa omogoči drugačen tip intervencije – le-ta 

sprememb v posameznikovem delovanju ne bo skušala dosegati z neposrednim vplivanjem 

na posameznika, pač pa bo skušala modificirati njegovo okolje.  Dispozitiv varnosti skupaj s 

politiko blaginje, demokracije, enakih priložnosti in človekovih pravic, v edukaciji učencev s 

posebnimi potrebami v življenje prikliče pojem posebnih edukacijskih potreb. Le-ta na eni 

strani omogoča vzpostavitev enakosti med posamezniki, saj so edukacijske potrebe lastne 

vsem, na drugi strani pa naj bi z izpostavljanjem posebnosti nekaterih potreb omogočil tudi 

upoštevanje učenčevih partikularnosti. Skrb za oboje pa naj bi povečala raven blaginje in 

varnosti tako na ravni posameznikov kot tudi na ravni družbe. 

Kljub temu pa sta tako poročilo kot omenjeni zakon, vključno z idejo integracije, ki sta jo 

podpirala (Clough in Corbett, 2010), precej hitro naletela na kritike. Po eni strani je bil 

sistem neustrezno udejanjen – interakcijski element posebnih potreb je bil spregledan, kar je 

proizvedlo predvsem zamenjavo pojmov, ne pristopa k obravnavi. Po drugi strani je obdobju 

po sprejemu zakona sledila ekspanzija števila učencev s posebnimi potrebami (Norwich, 

2013). Čeprav sta kritiki politične levice in desnice izhajali iz različnih predpostavk, sta 

ekspanzijo posebnih potreb obe videli kot del siceršnje neuspešnosti šol. 

Izobraževalni zakon, ki je sledil poročilu Warnock, v veljavo stopi v času Thatcherjeve in 

njene politike, ki je med drugim povzročila številna krčenja sredstev v javnem sektorju ter 

standardizacijo edukacije (Hartley, 2012). Oboje je že spremljala zamaknjena politična 

racionalnost, ki ni več slonela na zagotavljanju socialne varnosti. Uveljavila se je nova 

politična racionalnost, ki temelji na neoliberalizmu in stavi na zavarovanje individualnih in 

kolektivnih interesov, ki naj bi jih po predpostavki najbolje urejal trg. Tip analize slednjega 

se v edukaciji najizraziteje artikulira v obliki teorij človeškega kapitala, ki ekonomske 

kategorije prenese na domene, ki so bile dotlej smatrane kot neekonomske (Foucault, 2015). 

Z njegovo pomočjo v diskurzu edukacije novo težo dobi izbira, ki označuje prvi val 
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marketizacije edukacije (Hartley, 2012). Hkrati pa teorija človeka kot nosilca in proizvajalca 

kapitala, ki mu omogoča zadovoljevanje lastnih interesov in potreb, proizvede pojmovanje 

razmerij, tako med posamezniki kot med njimi in javnimi institucijami, kot tržnih razmerij – 

oba tipa odnosov namreč služita posameznikovim prizadevanjem za udejanjanje lastnih 

interesov. To pa naj bi, skladno z neoliberalno paradigmo, ne nazadnje bilo skladno tudi s 

kolektivnim interesom. 

Zanimivo je, da v tem obdobju vznikne tudi pojem inkluzivne edukacije (Todd, 2011), ki v 

poznih 90. letih pridobi status imperativa v edukacijskih politikah (prav tam). Če se je pojma 

integracija in inkluzija tako nekaj časa uporabljajo izmenljivo (Avramidis in Norwich, 2002), 

pa je bil v zadnjem desetletju diskurz o integraciji skoraj popolnoma nadomeščen z 

diskurzom o inkluziji, ki je sam nastal kot rezultat konfrontacije s teorijo integracije. 

Inkluzijo je tako mogoče razumeti hkrati kot kritiko in nadaljevanje integracije. Področje 

inkluzivne edukacije je dandanes zelo razpršeno, tako z vidika pristopov k temi kot tudi z 

vidika samih definicij inkluzije. Deloma je to posledica razvoja samega področja, ki nikakor 

ni potekal linearno, pač pa so ga od samega začetka zaznamovali različni pristopi (Clough in 

Corbett, 2010).13 V nadaljevanju ne bomo skušali podati enotne definicije inkluzije, pač pa 

bomo predstavili teorije treh različnih avtorjev ter poskušali začrtati tako točke, ki so jim 

skupne, kot tudi mesta, kjer se v svojih konceptualizacijah bistveno razlikujejo. 

3. TRI TEORIJE INKLUZIJE – Ainscow, Slee, Norwich 
 

3.1 MEL AINSCOW 
  

Profesor Mel Ainscow je že vrsto let predavatelj na oddelku za Edukacijo Univerze 

Manchester v Združenem Kraljestvu in sodirektor Centra za pravičnost v edukaciji na isti 

univerzi. V svoji karieri je sprva delal kot učitelj v rednih šolah (Ainscow, 2002).  V 70. letih 

20. stoletja je kot ravnatelj specializirane šole  s sodelavci razvijal projekt, ki se je ukvarjal z 

                                                        
13 Kot izpostavlja Clough, obstajajo različni vstopi v polje edukacije učencev s posebnimi potrebami. Sam na 

podlagi literature, identificira pet perspektiv. Prva je ”psihološko-medicinska zapuščina” (Clough in Corbett, 

2000, str. 8), ki še pomembno zaznamuje 50. in 60. leta 20. stoletja, ji pa v istem desetletju že sledi ”sociološki 

odziv” (prav tam). Hkrati z njim se že razvijajo pristopi, ki se osredotočajo na vlogo kurikula v edukaciji. Tem 

razvojem sledita gibanje za izboljšanje rednih osnovnih šol  ter študije nezmožnosti (disability studies). Razvoj 

nikakor ni potekal kronološko linearno, pač pa je bila med posameznimi pristopi vselej prisotna določena 

dinamika (prav tam). 
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razvijanjem kurikula takšnih šol. Leta 1979 je postal svetovalec v lokalnem zavodu za 

šolstvo (local education authority). Tu je uvajal in razvijal iniciativo za razvoj zaposlenih, ki 

je spodbujala bolj integrirano usmeritev specialne edukacije (prav tam). V 80. letih je začel 

predavati na Univerzi v Cambridgeu, kjer je sodeloval tudi v projektih UNESCA in IQEA. 

Kot pravi sam (prav tam), se je v tem obdobju fokus njegovega raziskovanja premestil z 

otrok na kontekste, to pa je močno zaznamovalo njegovo teorijo. 

 

3.1.1 Inkluzija v teoriji Mela Ainscowa 

 

Začeli bomo z Ainscowovo najbolj splošno opredelitvijo inkluzivne edukacije, v 

nadaljevanju pa bomo definicijo nekoliko razčlenili in prikazali nekaj njenih implikacij za 

samo edukacijsko prakso.  

Za Ainscowa inkluzija v osnovi ni ”aspekt edukacije ali edukacijske politike oziroma politik, 

pač pa je načelen način pogleda na razvoj edukacije in družbe” (Ainscow, Booth in Dyson, 

2006a, str. 297). Inkluzivno edukacijo je tako nujno potrebno speti z ”vključevalnimi in 

izključevalnimi pritiski v družbi” (Ainscow in Miles, 2008, str. 20). Vprašanje inkluzije tako 

ni zgolj vprašanje didaktike in metodike, pač pa je v osnovi vprašanje družbene pravičnosti 

(Ainscow, Dyson, Goldrick in West, 2012a; Ainscow, 2012b). Inkluzijo je tako mogoče 

natančneje opredeliti ”na tri, prekrivajoče se, načine: kot zmanjševanje ovir pri učenju in 

participaciji za vse učence; kot povečevanje zmožnosti šol, da se odzivajo na raznolikost 

učencev v njihovi lokalni skupnosti,  in sicer na način, ki jih vse obravnava kot enako 

vredne; kot udejanjanje inkluzivnih vrednot v edukaciji in družbi” (Ainscow idr., 2006a, str. 

297). V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili vsakega od treh elementov definicije. 

 

3.1.2 Zmanjševanje ovir pri učenju in participaciji vseh otrok 

 

Že pri obravnavi poročila Warnock smo omenili, da pride do spremembe v pojmovanju 

učnih težav. Komisija privzame stališče, da je nastanek le-teh v pomembni meri pogojen s 

kontekstualnimi faktorji in ne zgolj z lastnostmi posameznika oziroma njegovimi 

primanjkljaji (gl. DES, 1978). To pojmovanje je ne nazadnje vodilo tudi do vpeljave pojma 

posebnih edukacijskih potreb.  
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Ko Ainscow pravi, da je potreben ”odmik od pojasnjevanja edukacijskega neuspeha, ki se 

osredotoča na lastnosti posameznih otrok in njihovih družin” (Ainscow in Miles, 2008, str. 

21), se zdi, da tudi sam privzema stališče komisije. Vendar pa je njegova izpeljava implikacij 

takšnega pojmovanja ravno nasprotna. Ainscow namreč meni, da je ”razlikovanje med otroki 

z in otroki brez posebnih potreb močno zastarelo” (Ainscow, 2009, str. 138) in je zato 

verjetno smiselno, da se od pojma posebnih potreb poslovimo (Ainscow, 2000). Pojem 

posebnih edukacijskih potreb je zanj problematičen, ker lahko vodi do znižanih pričakovanj, 

pozornost pa odvrača tako od učencev, ki nimajo te oznake, kot tudi od različnih virov težav, 

s katerimi se le-ti soočajo (Booth in Ainscow, 2002). To nakazuje, da Ainscow operira z 

drugačnim pojmovanjem potreb kot komisija Warnock, rečeno natančneje, drugače je 

pojmovana legitimnost potreb. Če se komisija Warnock ukvarja zgolj s potrebami, ki so 

posebne, pri čemer je njihova posebnost ne nazadnje ravno v tem, da je neznačilna za 

večinsko populacijo in se celotno gibanje integracije torej ukvarja predvsem z legitimiranjem 

in depatologiziranjem potreb manjšinske skupine otrok, pa Ainscow pravi, da ”morajo biti 

šole odzivne na individualne potrebe učencev v prepričanju, da so vsi učenci posebni” 

(Ainscow, 2002, str. 28). Inkluzivna edukacija se tako osredotoča na edukacijo vseh učencev 

(Ainscow in Miles, 2008). Poudarek bo na posvečanju pozornosti skupinam učencev, za 

katere obstaja povečano tveganje za neuspeh, marginalizacijo in izključevanje. Tako mora 

biti ”edukacija otrok s 'posebnimi edukacijskimi potrebami' smatrana kot del širšega niza 

problemov, povezanega z edukacijo vseh otrok, ki izkušajo težave v šoli in, ne nazadnje, z 

edukacijo vseh otrok” (Ainscow, 2009, str. 138). 

Vprašanje edukacije otrok s posebnimi potrebami se tako iz polja specialne pedagogike 

prestavi v polje širših prizadevanj za zagotavljanje pravičnosti v edukaciji.  

Ainscow kot alternativo konceptu posebnih potreb privzema koncept ovir pri učenju in 

participaciji vseh otrok: 

 ”Pojem ovir pri učenju in participaciji lahko uporabimo za usmerjanje pozornosti na 

 to, kar mora biti storjeno, da se izboljša edukacija za kateregakoli otroka. Učenci se 

 srečajo s težavami, kadar izkusijo ovire pri učenju in participaciji. Ovire je mogoče 

 najti v vseh vidikih šole, kakor tudi v skupnostih ter lokalnih in nacionalnih politikah. 

 Ovire prav tako vznikajo v interakciji med učenci ter tem, kaj in kako se poučuje. 

 Ovire pri učenju in participaciji lahko onemogočijo dostop do šole ali omejijo 

 participacijo v njej” (Booth in Ainscow, 2002, str. 5). 
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Ainscow tako v središče razmislekov o edukaciji postavlja potrebe vseh učencev. Težave, s 

katerimi se srečujejo učenci s posebnimi potrebami, niso drugačne v svoji naravi, pač pa v 

stopnji (Simons in Masschelein, 2005). Takšno stališče ni lastno zgolj mnogim teorijam 

inkluzije, pač pa je eden prevladujočih diskurzov v politikah edukacije nasploh. Biesta 

(2005) pravi, da je osrednjost potreb učencev eden ključnih elementov sodobnega diskurza 

učenja, ki spodriva diskurz edukacije, edukacijska vprašanja pa zastavlja v pogojih 

ekonomske transakcije. Naraščanje statusa pomembnosti inkluzije oziroma inkluzivnih 

vrednot na ravni civilne družbe lahko vsaj deloma pripišemo zgoraj omenjenemu 

pojmovanju potreb posameznikov. Individualizacija oziroma njena sodobna permutacija, 

personalizacija, olajšujeta sprejemanje inkluzije na ravni civilne družbe. Tu inkluzija 

odzvanja v svoji naklonjenosti individuumu, njegovi partikularnosti in unikatnosti, le-ta pa 

se zrcali v posameznikovih individualnih potrebah in interesih ter njegovi pravici po 

njihovem upoštevanju in zadovoljenju. Inkluzija pa pridobiva veljavo tudi na ravni politik, 

čemur bomo več besed namenili v nadaljevanju. 

 

3.1.3 Povečevanje zmožnosti šol, da se odzivajo na raznolikost učencev v njihovi lokalni 

skupnosti na način, ki jih vse obravnava kot enakovredne  

 

Ainscow se tako od deficitov posameznika usmeri k poučevalnim in učnim kontekstom, 

rečeno še drugače, medicinski model učnih težav zamenja s socialnim modelom (Ainscow, 

2002). Ključno za razvoj te tradicije, ki nasprotuje utečenim pojmovanjem razlogov za 

edukacijske neuspehe, je ”prepričanje, da šole lahko in morajo prinašati spremembe ne glede 

na družbeni kontekst” (Ainscow idr., 2012a, str. 1). Ainscow, ki v novejših tekstih sicer 

poudarja vpliv širših družbenih struktur na edukacijo in na vprašanje, kako razviti tako 

pravične kot tudi odlične edukacijske sisteme, opozarja na ”nevarnost ločevanja izziva 

izboljšanja šol od upoštevanja vpliva širših družbenih in političnih faktorjev” (prav tam, str. 

11), pa vendarle privzema stališče, da so ”potenciali za inkluzivni razvoj inherentni vsem 

šolam, tudi v pogosto precej vsakdanjih in neobetavnih okoliščinah” (Ainscow idr., 2006a, 

str. 305) . 

Kot torej nakazuje že naslov tega podpoglavja, bo ključna naloga šol odzivanje na 

raznolikost učencev (Ainscow idr., 2012a, str. 2). Razlik med učenci, najsi bodo razlike v 

spolu, etnični pripadnosti ali dosežkih, pa Ainscow ne smatra zgolj kot dejstva sodobnih 

družb, pač pa kot ”vire za podporo učenju, ne pa kot težave, ki jih je potrebno rešiti” (Booth 
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in Ainscow, 2002, str. 3). Tako lahko na primer otroci z nizkimi učnimi dosežki ponujajo 

povratne informacije o razrednih ureditvah, te pa lahko spodbudijo spremembo razrednih 

praks v smeri, ki bo v korist vsem učencem v razredu: 

 ”Otrok, ki jih ni lahko izobraževati znotraj utečenih šolskih rutin, se ne gleda kot da 

 ”imajo” težave, pač pa se nanje gleda kot na izziv učiteljem, da preizprašajo svoje 

 prakse, da bi bile bolj odzivne in fleksibilne” (Miles in Ainscow, 2008, str. 26). 

Učenci, ki se srečujejo z ovirami, tako predstavljajo ”skrite glasove” (prav tam, str. 21), ki 

lahko pomagajo usmerjati prihodnji razvoj. Gre za način, na katerega lahko učenci 

soustvarjajo edukacijo. Ainscow dalje pravi, da bo ”uspeh v razredu bolj verjeten, če bodo 

cilji, naloge in dejavnosti upoštevale individualne učence” (Ainscow, 2002, str. 29). To 

stališče dodatno osvetlijo naslednja podvprašanja, ki služijo raziskovanju indikatorja 

inkluzivnosti,14 ki ga Booth in Ainscow imenujeta Učenci so aktivno vključeni v njihovo 

lastno učenje: 

 ”v) Ali se kurikularni načrti delijo z učenci, da lahko izberejo, da se bodo učili hitreje 

 ali bolj poglobljeno? 

 xiii) Ali se posvetuje z učenci glede podpore, ki jo potrebujejo? 

 xiv) Ali se posvetuje z učenci glede kakovosti učnih ur? 

 xvi) Ali imajo učenci možnost izbire dejavnosti?” (Booth in Ainscow, 2002, str. 73, 

 Indikator C. 1. 4) 

Tudi v tem primeru gre za spodbujanje učencev k soustvarjanju edukacije. Kot pravi 

Ainscow, so viri v ”kapaciteti učencev, da usmerjajo lastno učenje ter podpirajo učenje drug 

drugega, še posebej premalo izkoriščeni” (Booth in Ainscow, 2002, str. 5). Da bi omenjene 

vire torej v polnosti izrabili, je otroke med drugim potrebno spodbujati k reflektiranju 

svojega učenja (Ainscow, 2002) in k razvoju jezika, s katerim bodo o svojemu učenju 

razmišljali in govorili (Booth in Ainscow, 2002).  

Spodbujanje učencev k soustvarjanju edukacije, ki je značilno za teorijo Ainscowa, lahko 

razumemo kot težnjo k bolj personaliziranemu učenju. Učenec v tem primeru ni toliko tisti, 

                                                        
14 Tu naj omenimo delo Ainscowa in Bootha, Index for Inclusion, ki je izšlo pod okriljem Centra za študije 

inkluzivne edukacije. Indeks spodbuja šole, da preko reflektiranja o prioritetah in obstoječih praksah, razvijejo 

bolj inkluzivne odzive. Indeks sestoji iz treh dimenzij: ustvarjanje inkluzivnih kultur, proizvajanje inkluzivnih 

politik in razvijanje inkluzivnih praks. Vsaka dimenzija sestoji iz indikatorjev inkluzivnosti, za njihovo 

podrobnejšo analizo pa so dodana tudi podvprašanja, ki naj šolam omogočajo okvir za refleksijo in evalvacijo 

(Booth in Ainscow, 2002).  
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”ki izbira, kar je v 'ponudbi', kakor soustvarjalec ’rešitev’ za to, kar je želeno” (Hartley, 

2012., str. 70). Personalizacija pa ni zgolj način doseganja učnih ciljev, pač pa je tudi način 

družbene regulacije, ki sloni na pojmovanju učenca kot posameznika s potrebami 15  in 

interesi, ki jih mora edukacija zadovoljiti (prav tam). Kot smo že omenili zgoraj, takšno 

pojmovanje namreč implicira obravnavanje edukacije kot tržne transakcije, v kateri učenci 

privzemajo vlogo potrošnikov (Biesta, 2005). Proces, v katerem posamezniki privzemajo 

vlogo potrošnikov, s soustvarjanjem pa tudi vlogo proizvajalcev, Hartley (2012) označi za 

drugi val marketizacije edukacije. Gre za eno od posledic že omenjene spremembe politične 

racionalnosti, ki svoje pojmovanje družbe in posameznikov črpa iz neoliberalizma. Posledica 

takšne racionalnosti je posplošitev modela podjetja kot temeljnega gradnika družbe 

(Foucault, 2015). Za posameznike, ki so razumljeni in ki sami sebe razumejo kot podjetja, bo 

edukacija predvsem investicija, ki jim bo omogočala pridobitev veščin in znanj, s katerimi 

bodo lahko zadovoljevali lastne potrebe in sledili svojim interesom (prav tam; Hartley, 

2012).  

Personalizacija na ravni učenja tako učence vse bolj postavlja v vlogo protrošnikov 

(prosumer), ki soustvarjajo lastno edukacijo (Hartley, 2012). Hkrati pa deluje tudi kot 

retorika regulacije, ki stavi na participacijo, skupnost, dobrobit, skrb za celo osebo, njene 

potrebe in pravice (prav tam). Gre za teme, ki močno odmevajo tudi v teoriji Ainscowa. Na 

tem mestu navajamo zgolj dva primera takšne retorike:  

 

 ”V šoli, ki je zavezana poštenosti, lahko vsi učenci pričakujejo, da bodo v svojih 

 učilnicah dobrodošli – ne le na eksplicitne načine, ki sprejemajo kulturne, socialne in 

 intelektualne razlike – pač pa tudi na implicitne načine, zaradi katerih se ne bodo 

 počutili marginalizirane zaradi povratne informacije (ali njenega umanjkanja) glede 

 njihovega vedenja in dosežkov. Ker so vsi učenci dobrodošli, lahko pričakujejo 

 pozitivne interakcije kot normalen del njihove izkušnje v razredu. Posledično se bodo 

 počutili vključene, cenjene in pripoznane” (Ainscow, 2012a, str. 7). 

 

                                                        
15 V novejših besedilih Ainscowa se pojem individualnih potreb eksplicitno skoraj več ne pojavlja. Ainscow 

denimo uporabi pojem prileganja (suit) (Ainscow idr. 2012a., str 7). Izbira pojma je zanimiva in še dodatno 

kaže na vsaj implicitno privzemanje koncepta personalizacije, ki zahteva po meri ukrojene (tailor-made) 

storitve, ki se bodo posledično prilegale (suit) posamezniku.  
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 ”Da vključimo kateregakoli otroka ali mladostnika, moramo upoštevati celo

 osebo. (…) Pri inkluziji gre za nastajanje šol, ki so prostori podpiranja in stimuliranja 

 učiteljev kakor tudi učencev. Gre za gradnjo skupnosti, ki spodbujajo in proslavljajo 

 njihove dosežke” (Ainscow, 2002, str.4). 

 

Na tem mestu bomo dodali zgolj naslednjo opazko. Personalizacijo, tako v smislu vrednot 

kot v smislu vključenosti učencev v soustvarjanje lastne edukacije, lahko na prvi pogled 

razmeroma neproblematično spnemo s širši družbenimi ideali demokracije. Vendar pa je 

takšna edukacijska praksa lahko tudi problematična. Soustvarjanje edukacije med drugim 

implicira tako poznavanje lastnih potreb in interesov kot tudi sposobnost njihovega izražanja. 

Tega se zaveda tudi Ainscow, zato poudarja že omenjeno potrebo, da učence opremimo z 

jezikom, ki jim bo takšno komunikacijo omogočil. Vendar pa vprašanje izražanja preferenc 

ni zgolj stvar jezikovne opremljenosti, ki zadeva besedišče. Preference, ki jih otroci izražajo, 

denimo odločanje glede tempa učenja, pogojujejo različne odzive odobravanja in 

nagrajevanja s strani učiteljev (Hartley, 2012), pri čemer bo nagrada večja, če bodo učenci 

svoje odločitve znali uskladiti s pričakovanjem učiteljev. Hartley (prav tam) navaja izsledke 

švedske raziskave, ki nakazujejo, da takšne odločitve dobro sprejemajo predvsem učenci 

srednjega razreda. V primeru učencev, katerih preference ne bodo skladne s pričakovanjem 

učiteljev, bodo le-ti učence skušali pripeljati k pravim odločitvam in tako poskrbeli, da 

interes partikularnega otroka ne bi škodil njemu samemu ali interesom ostalih. Tega verjetno 

celo ne bodo storili z eksplicitno zahtevo, pač pa s prijaznejšim nagovarjanjem, ”dreganjem” 

k pravi odločitvi (prav tam). Sledeč Bernsteinu (2015), gre za pedagoško prakso, ki bo 

temeljila na implicitnih pravilih hierarhije (učitelj deluje kot prijatelj, spodbujevalec), 

zaporedja (učenci sodelujejo pri odločanju o hitrosti in temeljitosti učenja posameznih tem) 

in kriterijev (komunikacija bo temeljila na spodbudah, ne na zahtevah) (gl. Gaber in Tašner, 

2009). Takšen tip pedagogike, ki jo Bernstein zaradi implicitne narave pravil poimenuje 

nevidna (Gaber in Tašner, 2009), pa bo na kožo pisan predvsem otrokom srednjega razreda, 

ob strani pa bo puščal otroke, ki prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim in 

kulturnim kapitalom (prav tam).  

Inkluzija tako predvideva aktivnejšo vlogo učenca v edukacijskem procesu, kar pa še zdaleč 

ne pomeni, da bo učitelj odveč. Vprašanja pravičnosti v edukaciji se namreč porajajo na 

ravneh šolskih in poučevalnih praks in zadevajo 



 

 21 

 ”načine poučevanja otrok in njihovega vključevanja v lastno učenje; načine urejanja 

 učnih skupin ter različne vrste priložnosti, ki izhajajo iz teh ureditev; vrste socialnih 

 razmerij in osebne podpore, ki so značilni za šolo; načine odzivanja šole na 

 raznolikost v dosežkih, spolu, etnični pripadnosti in socialnemu ozadju ter vrste 

 odnosov, ki jih šole gradijo z družinami in lokalnimi skupnostmi” (Ainscow idr., 

2012a,  str. 2). 

Pravičnost od učiteljev zahteva, da razumejo pomen ”podajanja (teaching) iste teme 

različnim učencem na različne načine ter podajanja različnih tem na različne načine istim 

učencem” (prav tam, str. 7). Personalizacija edukacije tako pomnoži individualne potrebe, ki 

jim je potrebno zadostiti. Takšna zahteva, ob raznolikosti učencev, ki jo pripoznava 

Ainscow, odpira vprašanje, kako naj šole in učitelji zadovoljijo te raznolike potrebe, ki bodo 

istočasno lahko terjale vse od prilagajanja jezika poučevanja za učence, katerih materni jezik 

ni enak jeziku poučevanja, pa do prilagajanja besedil za otroka, ki ne vidi.16 Ainscow (2000) 

je tozadevno optimističen in pravi, da znanje, ki je potrebno za poučevanje vseh učencev, že 

obstaja, a ga je potrebno mobilizirati.  

Najpomembnejši vir za razvoj inkluzivnih šol pa predstavljajo učitelji, saj ”njihova 

prepričanja, stališča in dejanja ustvarjajo kontekste, v katerih se morajo otroci in mladostniki 

učiti” (Miles in Ainscow, 2008, str. 21). Inkluzivna edukacija tako predvideva spremembo 

pedagoških praks, kar pa ni zgolj tehnična zadeva, ki zahteva preprosto repliciranje metod, ki 

so se v določenih okoliščinah izkazale za učinkovite (Ainscow, 2000). Učitelji bodo morali 

sami razvijati prakse, ki bodo odgovarjale lokalnim kontekstom in konkretnim potrebam 

učencev: 

 ”(…) razviti je potrebno edukacijske sisteme, ki bodo tako podpirali kot tudi izzivali 

 odgovornost učiteljev za kontinuirano raziskovanje bolj učinkovitih načinov 

 olajševanja učenja vseh učencev” (Ainscow in Miles, 2008, str. 21). 

                                                        
16 Navedena primera nikakor nista ekstremna. V Sloveniji se otroci priseljencev, pa tudi slabovidni in slepi 

otroci, že danes bolj ali manj uspešno šolajo v rednih osnovnih šolah. Zanimivo pa je naslednje podvprašanje iz 

že omenjenega Indeksa za inkluzijo, ki namiguje na ekstremnost potreb, s katerimi se lahko srečajo učitelji v 

rednih šolah. Gre za indikator Šole si prizadevajo za minimalizacijo vseh oblik integracije, eno od podvprašanj 

pa se glasi: »Ali se izključevanje učencev s hudimi oviranostmi  razume bolj kot odsev omejitev v stališčih in 

politikah kot pa stvar praktičnih težav« (Booth in Ainscow, 2002, str. 54). Ainscow ne opredeli pojma hudih 

oviranosti, se pa ta pojem običajno pojavlja v kontekstu fizičnih invalidnosti ali motenj v duševnem razvoju. V 

Sloveniji se učenci, ki spadajo v prvo skupino, pogosto šolajo v rednih osnovnih šolah. Neobičajno pa je, da 

redne šole obiskujejo učenci, ki so uvrščeni v drugo kategorijo.  
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Eden pomembnejših elementov razvoja inkluzivnih praks bo učiteljevo reflektiranje 

obstoječih praks, pri čemer se bodo le-ti lahko opirali na različne podatke. Ti bodo med 

drugim pridobljeni s pomočjo medsebojnega opazovanja v razredih ter s pomočjo učencev in 

njihovih pogledov na potek edukacije (prav tam). Predvsem pa bo potrebno sodelovanje in 

deljenje znanja: 

 ”Ravno tradicija profesionalne izolacije je tista, ki, morda bolj kot karkoli drugega, 

 onemogoča prevzemanje tveganj, ki se kaže kot ključno za ustvarjanje bolj 

 inkluzivnih oblik pedagogike” (Ainscow, 2000, str. 116). 

Ključno za mobilizacijo virov, ki se nahaja v učiteljih, bo torej sodelovanje med učitelji – 

strokovnjaki, ki pa ne bo omejeno zgolj na delavce iste šole. Na eni strani bo potrebno 

omogočiti in spodbujati različne oblike sodelovanja med šolami v širši skupnosti. Mreženje 

in sodelovanje med šolami naj bi namreč predstavljalo velik potencial za napredek šol, saj 

omogoča tako prenos znanja, ki že obstoji, pa je bilo poprej omejeno na posamezno šolo, kot 

tudi ustvarjanje novega znanja, ki je specifično glede na kontekst (Ainscow, 2012b).  

Šola tudi ni edini prostor edukacije in je zato ne sme monopolizirati (Ainscow in Miles, 

2008). Poleg povezovanja šol bo zato potrebna tudi 

 ”aktivna vključenost partnerjev skupnosti, vključno z lokalnimi podjetji, univerzami 

 in fakultetami, verskimi skupinami, prostovoljskimi organizacijami, sponzorji 

 akademij17 ter mediji” (Ainscow, 2012b, str. 295). 

Takšno sodelovanje naj učiteljem ne bi nujno prineslo več dela, ”implicira pa partnerstva 

onkraj šole, pri čemer partnerji množijo učinke naporov drug drugega” (Ainscow idr., 2012a, 

str. 13). Slednje bo mogoče ob širši reorganizaciji šole, pri čemer bo pomembno vlogo igralo 

bolj porazdeljeno vodenje, ki bo odgovornost za razvoj šole prerazdelilo na vse deležnike 

(Ainscow, 2012b). Učitelji, posebej tisti, ki zasedajo višje položaje, pa bodo morali prevzeti 

in čutiti ”širšo odgovornost za vse otroke in mladostnike, ne le tiste, ki obiskujejo njihovo 

šolo” (Ainscow idr., 2012a, str. 13). 

Ainscow sicer opozori, da do konfliktov interesov med različnimi deležniki lahko pride, 

vendar se s tem v obravnavanih tekstih ne ukvarja podrobneje. Sami menimo, da sodelovanje 

med različnimi deležniki in šolo samo na sebi še zdaleč ni neproblematično. Prav tako ni 

                                                        
17 S pojmom sponzorji akademij prevajamo termin academy sponsor. Akademske šole so značilne za Anglijo, 

gre pa za javno financirane neodvisne šole, od katerih ni zahtevano sledenje nacionalnemu kurikulu. Akademije 

imajo lahko tudi sponzorje, to so ponavadi podjetja, univerze, verske ali prostovoljske skupine, ki skrbijo za 

razvoj šole  (https://www.gov.uk/types-of-school/academies, 31.05.2016). 

https://www.gov.uk/types-of-school/academies
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jasno, kako naj bi vključenost različnih interesnih skupin pomnožila koristi za vse. Takšno 

stališče pa ustvari zanimiv paradoks v teoriji Ainscowa. Ainscow vključenost različnih 

interesnih skupin namreč vidi kot način mobilizacije različnih virov, ki naj bi zmanjšal 

družbene neenakosti. Spregleda pa dejstvo, da se skupnosti, v veliki meri verjetno prav 

zaradi družbene neenakosti, med seboj močno razlikujejo. Skupnosti se razlikujejo že po 

povprečni starosti prebivalstva, po dostopnosti kulturnih virov in po razvitosti gospodarstva, 

tvorijo jih posamezniki z različnim socialno-ekonomskim statusom, različne verske in 

jezikovne skupine, če naštejemo le nekaj elementov. Interesi skupnosti in priložnosti, ki jih 

ponujajo za edukacijo, bodo zato variirali, kar bo družbene neenakosti prej reproduciralo kot 

pa odpravilo, posebej če se ohranijo enotna nacionalna merila za pridobivanje izobraževalnih 

kvalifikacij.  

Naš drugi pomislek se tiče vprašanja sodelovanja med učitelji kot pogoja edukacije in 

organizacijskih posledic takšne zahteve. Sodelovanje, vpeto v organizacijske pogoje 

porazdeljenega vodenja, ki ga predlaga Ainscow, zagotavlja ”personalizacijo skozi 

sodelovanje” (Hartley, 2012, str. 104), hkrati pa ravnatelje odrešuje določenih odgovornosti, 

ki jih preloži na učitelje. Na drugi strani s pozivi k predanemu učiteljstvu (Ainscow, 2000), 

sprejemanju odgovornosti za edukacijo vseh otrok ter imperativom sodelovanja kot 

ključnega za uspeh (Ainscow idr., 2012a) razprši razmerja odgovornosti (accountability) 

(Hartley, 2012). Učitelji niso odgovorni zgolj ravnatelju, pač pa tudi drug drugemu. V tem je 

mogoče zaslediti odsev širših mehanizmov regulacije sodobnih družb, ki reda in nadzora ne 

bodo zagotavljale s hierarhičnimi razmerji zapovedovanja in prepovedovanja, pač pa z 

omogočanjem delovanja in spodbujanjem lastnih pobud posameznikov (Foucault, 2015). To 

pa na drugi strani ustvari kontekst, v katerem se benthamovski panoptikon (Foucault, 2004) 

razširi – posamezniki več niso neprestano podvrženi nadzorovalnemu pogledu oblasti ali 

njenemu predstavniku, pač pa nadzorovalnemu pogledu drug drugega. Sodelovanje med 

učitelji ter odgovornost, ki izhaja iz takšne porazdelitve moči, s seboj prinaša vzpostavitev 

norme, ki vrši pritisk in regulira njihovo delovanje (Kobe, 2015). Hkrati pa se nujnost 

sodelovanja ter vključenost interesnih skupin v edukacijo kaže tudi kot simptom trajajočega 

procesa slabljenja profesionalnih meja (Hartley, 2012), ki se medsebojno utrjuje z izgubo 

zaupanja v avtoriteto ter jo nadomešča s svetovanjem (Bauman, 2002). Učitelj tako izgublja 

vlogo strokovnjaka na področju edukacije, vrednost njegove vednosti pa se vse bolj enači z 

vrednostjo vednosti učencev, staršev in drugih interesnih skupin.  
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Na tem horizontu pa se zastavlja še eno pomembno vprašanje. Če naj edukacijo krojijo 

interesi posameznikov in skupin, ki naj bi predstavljali in proizvajali tudi kolektivni interes, 

kaj to pomeni za laičnost šole? Laična šola namreč predstavlja ravno nasprotno stališče. Je 

torej laična šola, ki s ciljem emancipacije posameznika in družbene kohezivnosti, stremi prav 

k univerzalnosti ter preseganju zasebnih in partikularnih interesov (Blais, Gauchet in Ottavi, 

2011), neskladna s cilji in vrednotami inkluzivne edukacije in tako predstavlja preživeto 

obliko šolske institucije?  

 

3.1.4 Udejanjanje inkluzivnih vrednot v edukaciji in družbi  

 

V tem podpoglavju bomo dodatno osvetlili vrednotni horizont teorije obravnavanega avtorja. 

Ainscow pravi, da so inkluzivne vrednote povezane z vprašanji ”pravičnosti, participacije, 

skupnosti, sočutja, spoštovanja raznolikosti, trajnosti ter zaslužnosti” (Ainscow, Booth in 

Dyson, 2006b, str. 23). V nadaljevanju doda: 

”Ta seznam je v stanju stalnega razvijanja. Kaj pa odkritost, svoboda, dosežki, 

spiritualnost? V kakšnem obsegu so lahko te teme izpeljane iz tistih, ki so že na 

seznamu? Na primer, prava participacija lahko implicira svobodo participiranja ali pa 

morda neparticipiranja” (prav tam, str. 23-24). 

Ainscow v svojih delih večine vrednot ne opredeli podrobneje, poda pa naslednji definiciji 

participacije in skupnosti: 

 ”(…) pri participaciji gre za biti in sodelovati z drugimi. Implicira aktiven angažma 

 in vključenost v sprejemanje odločitev. Vključuje pripoznavanje in spoštovanje vrste 

 identitet, zato da so ljudje sprejeti takšni kot so. V spoštovanju skupnosti je 

 pripoznan pomen socialne vloge edukacije v ustvarjanju in ohranjanju skupnosti ter 

 potenciala skupnosti in edukacijskih ustanov za medsebojno ohranjanje. 

 Spoštovanje skupnosti vključuje razvijanje stališč ter odgovornosti za skupine širše 

 od družine ter nacionalne države: gre za državljanstvo in globalno državljanstvo.” 

 (prav tam, str. 24)  

Že naslov pričujočega podpoglavja nakazuje, da zgoraj omenjene vrednote niso zgolj cilji, ki 

naj bi jih učenci s pomočjo edukacije dosegli, pač pa so tudi sredstva za njihovo doseganje. 



 

 25 

Da bi torej denimo dosegli participacijo v družbi, je potrebno participacijo18 zagotoviti tudi v 

edukaciji. Ainscowovi sklepi se nam na tej točki zdijo nekoliko preuranjeni. Zagotavljanje 

participacije v družbi z zagotavljanjem participacije v edukaciji je po našem prepričanju 

mogoče doseči le, v kolikor bi med družbo in edukacijo obstajalo relativno preprosto in 

recipročno razmerje. Kot opozarja Milner (1992), pa razmerje med šolo in družbo ni tako 

preprosto. Na delu namreč še zdaleč ni razmerje analogije (prav tam), po kateri bi bila 

denimo izključitev otrok iz procesov odločanja v šoli, ki za Ainscowa predstavlja sestavni 

del participacije, preprost odraz enakega procesa izključevanja 19  v družbi. Nadaljnja 

izpeljava takšnega tipa razmisleka nas kaj hitro pripelje tudi do stališča, da si svetova šole in 

družbe ”nista samo analogna, si ne samo medsebojno odgovarjata, temveč tudi vsako 

dogajanje v enem lahko in mora sprožiti ustrezno dogajanje v drugem” (prav tam, str. 29). 

Zdi se, da z zatrjevanjem, da bo povečevanje participacije v šoli samo na sebi privedlo do 

povečevanja participacije v družbi (in obratno), podobno trdi tudi Ainscow (Ainscow idr., 

2006). Ta predpostavka morda celo drži kadar gre za vprašanje vpliva družbenih sprememb 

na edukacijo (Milner, 1992), je pa veliko bolj problematična v obratni smeri. Pričakovati od 

šole, da bo ob nespremenjenih težnjah preostalih družbenih sistemov zgolj s svojim početjem 

pomembno zmanjšala družbene neenakosti, odvrača pogled od mehanizmov, ki družbene 

neenakosti sploh proizvajajo, hkrati pa šolo vnaprej obsoja na neuspeh, s tem pa dodatno 

zmanjšuje zaupanje vanjo. 

Ainscow (2012a) sicer priznava, da domet šole ni neomejen. Pomembno vlogo bodo zato 

igrale tudi politike na nacionalni ravni. Ko gre za raziskovanje ustreznih načinov oblikovanja 

edukacije, zagovarja pristop, ki združuje prizadevanja na ravni šol s prizadevanji za razvoj 

na sistemski ravni. Sam sintezo obojega vidi v ”sprejemanju strategij, ki skušajo povezati 

notranje pogoje šol s prizadevanji za izboljšanje lokalnih območij” (prav tam, str. 11), kar ga 

pripelje do že omenjenega sklepa, da potrebujemo več sodelovanja med šolami in 

skupnostmi. Država in politike, ki jih bo le-ta skušala udejanjiti, pa naj bi na eni strani 

prevzele vlogo omogočanja in spodbujanja razvoja ter razširjale dobre prakse. Na drugi 

strani pa bodo morale biti odzivne na lokalne faktorje ter spodbujati lokalne voditelje, da 

                                                        
18 Participacija v grobi obliki – obliki prisotnosti – je sicer nujna za šolanje otrok. Vendar pa je iz opredelitve 

Ainscowa razvidno, da je participacija pojmovana širše kot fizična prisotnost v šoli. 
19 Tu naj zgolj na kratko omenimo naslednje. Samo izločanje iz procesov odločanja je za družbo v celoti sicer 

običajno, saj vselej obstajajo področja, ki so zanjo preveč pomembna, da bi lahko bila prepuščena partikularnim 

interesom vseh akterjev. Obveznost osnovne šole je denimo le en takšen primer. Izključitev iz procesa 

odločanja tako sama na sebi ni nujno nepravična. Hkrati tudi dvomimo, da Ainscow pričakuje, da bodo učenci 

lahko odločali o vseh zadevah.  
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prevzamejo odgovornost za izide (Ainscow, 2005; Ainscow, 2012b). Ob tem opozarja na že 

obstoječe politike, ki so denimo spodbudile medsebojno delovanje šol in tako omogočile 

odmik od izolacije šol (Ainscow, 2012a). Kljub vsemu pa so, v odsotnosti idealnega stanja 

ter okoliščinah bolj in manj (ne)ugodnih edukacijskih politik, šole in učitelji tisti, ki naj nase 

prevzamejo nalogo razvijanja edukacije in zagotavljanja pravičnosti: 

 ”Predlagamo torej, da prizadevanja tistih, ki skrbijo za udejanjanje inkluzivnih 

 vrednot, ne smejo biti usmerjena zgolj na radikalno kritiko edukacijskih politik, 

 čeprav bo tudi le-ta ostala pomembna. Namesto tega se moramo osredotočiti tudi na 

 širjenje inkluzivnih aspektov obstoječih politik ter podpreti učitelje, da prevzamejo 

 več nadzora nad lastnim razvojem” (Ainscow idr., 2006a, str. 306). 

 

3.2 ROGER SLEE 
 

Podobno kot Ainscow je tudi profesor Roger Slee svojo poklicno pot začel kot učitelj. 

Njegovo delo je poleg učiteljevanja obsegalo tudi skrb za učence, ki so predstavljali 

disciplinske izzive, dokler ni nazadnje prevzel mesta v eni od enot za učence z vedenjskimi 

težavami. Delo s to skupino učencev s posebnimi potrebami ga je nazadnje pripeljalo do 

študija specialne pedagogike. Kakor pravi sam, ga je splet naključij tekom študija pripeljal 

do temeljitega prevpraševanja pojmov vedenjskih težav, kategorizacije učencev ter drugih 

stališč, kar je pod vprašaj postavilo njegovo dotedanje delo (Clough in Corbett, 2010). Svojo 

poklicno pot je tako nadaljeval kot predavatelj in raziskovalec inkluzivne edukacije, s čimer 

se ukvarja tudi danes. Med drugim je profesor inkluzivne edukacije na Inštitutu za edukacijo 

v Londonu ter urednik revije International Journal of Inclusive Education (Education Arena, 

2016). 

 

3.2.1 Inkluzivna edukacija v teoriji Rogerja Sleeja 

 

Podobno kot Ainscow tudi Slee pravi, da pri inkluzivni edukaciji ne gre za posebne potrebe, 

pač pa gre za vse učence (Slee, 2001). Se pa Slee od Ainscowa razlikuje po samem pristopu. 

Če pristop Ainscowa lahko umestimo v tradicijo, ki vzvod za realizacijo inkluzivne 

edukacije vidi v strategijah ”izboljševanja šol” (Clough in Corbett, 2010), pa je Slee do 

takšnega pristopa mestoma kritičen. Kakor smo opozorili tudi sami, lahko takšen pristop 
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hitro privede do ”ločevanja šole od edukacijskih politik in družbenega konteksta. Iz tega 

izide proces zmerjanja in sramotenja, pri čemer so šole edine krive in odgovorne za 

edukacijski neuspeh” (Slee, 1998, str. 106-7). 20  Tako je za Sleeja osnovni predpogoj 

inkluzivne edukacije ravno pripoznanje, da izključevanje izhaja iz neenakih in nepravičnih 

družbenih pogojev.  

Slee inkluzivno edukacijo tako vidi kot nadaljevanje boja proti zatiranju in izključevanju: 

”Inkluzivna edukacija ostaja politični projekt, ki si prizadeva identificirati 

kompleksne načine, na katere ovire učencem preprečujejo dostopanje, avtentično 

participacijo in uspeh v edukaciji” (Slee, 2011, str. 84).  

Na naslednjih straneh bomo skušali podrobneje prikazati nekaj elementov in implikacij te 

definicije.  

 

3.2.2 Zagate v formulacijah definicij inkluzivne edukacije 

 

Danes je inkluzivna edukacija eden od sloganov edukacijskih politik po vsem svetu, kar je v 

veliki meri posledica njene splošne opredelitve kot edukacije za vse otroke. Vendar pa 

splošnost definicije inkluzije predstavlja dvorezen meč. Če je na eni strani omogočila 

popularizacijo inkluzivne edukacije, pa je na drugi strani omogočila tudi, da so jo vsrkala 

različna področja, katerih cilji si lahko tudi nasprotujejo (Slee, 2011). Eden očitnejših 

primerov tega vsrkanja je privzemanje diskurza inkluzivne edukacije s strani tradicionalne 

specialne pedagogike: 

”Pod bojnim vzklikom inkluzije se razkrivajo spreminjajoči se vzorci specialne 

edukacije in vsiljujejo subtilnejše oblike segregacije v rednih osnovnih šolah” (Slee, 

2011, str. 155). 

Osnovni problem inkluzivne edukacije za Sleeja (2011) predstavlja že sama ločitev na 

specialne in redne šole. Oznaka redna šola je namreč drugo ime za normalno šolo. Takšno 

poimenovanje privede do vzpostavitve dveh skupin otrok – normalnih, ki obiskujejo redne 

šole in nenormalnih, ki obiskujejo specializirane šole (prav tam). Takšno stališče je možno, 

                                                        
20 Tu vendarle velja še enkrat omeniti, da Ainscow, sploh v svojih zadnjih delih, družbenim strukturam, ki 

določajo edukacijo, pripisuje večji pomen in načeloma pripoznava, da šole same ne zmorejo odpraviti 

družbenih neenakosti (gl. Ainscow idr., 2012a; Ainscow, 2012b). 
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če pojmovanje potreb učencev sloni na medicinskem modelu,21 ki izvor učnih težav vidi v 

učenčevih lastnostih. Le-te pa služijo kot podlaga za kategoriziranje v določene skupine (na 

primer slepi in slabovidni otroci). Ena od posledic takšnega pojmovanja je, da je bistvo 

učenca v celoti zvedeno na določeno lastnost:  

”Osebo opredelimo v odnosu do osnovnih lastnosti, kot so njena hoja, točnost vida, 

nezmožnost slišanja, sklepanje, sposobnost koncentracije in tako naprej. 

Osredotočanje na eno ali več teh lastnosti v izolaciji teži k negaciji vseh drugih 

elementov, ki se spajajo v proizvajanju konstelacije osebe. Z reduciranjem osebe na 

učbeniške definicije pomanjkljivosti, zavračamo možnosti za učenje in aktivno 

državljanstvo, ki leži v njeni kompleksnosti” (Slee, 2001, str. 117).  

Druga posledica takšnega pojmovanja je odvračanje pozornosti od šolskih faktorjev, ki 

učenje otrok bodisi ovirajo bodisi spodbujajo. Takšno stališče pa privede do ”izbrisa 

političnih izvorov segregacije” (prav tam, str. 70). Segregacija, ki sloni na razlikah med 

posamezniki, tako deluje kot naravno stanje stvari, s tem pa postane legitimna, sprejemljiva 

in ne nazadnje nesporna. Slee zavrača takšno pojmovanje posameznikovih potreb in 

opozarja, da ob tem, ko so razlike med posamezniki naravne in celo predstavljajo 

edukacijske in družbene dobrine, tega ne moremo reči za neenakosti, ki izhajajo iz njih (Slee, 

2011). 

Slee (prav tam) torej zavrača sistem integracije, ki predvideva tudi ohranitev segregiranega 

šolanja v obliki specialne edukacije za določene skupine otrok. Kritičen je tudi do sodobnih 

pristopov, ki na eni strani inkluzivno edukacijo vidijo kot tehnični problem, ki zahteva 

mehanizme kompenzacije in prilagajanja, na drugi pa inkluziji postavljajo pogoje (denimo 

trajanja ali lokacije). Inkluzivna edukacija se mora ”izreči za veliko bolj radikalno in 

ustvarjalno podvzetje. Je hkrati taktika in želja” (prav tam, str. 108). Slee (prav tam), 

podobno kot Ainscow, inkluzivne edukacije ne vidi kot transformacijo obstoječega sistema 

specialne edukacije, pač pa kot prizadevanje za reformo edukacije v celoti, ki bo prinesla 

korist vsem učencem. 

 

                                                        
21 Slee (2011) je sicer kritičen do modela integracije, ki ga zagovarja zgoraj obravnavano poročilo Warnock, 

vendar pa naj na tem mestu zgolj opomnimo, da je tudi komisija zagovarjala stališče, da naj obravnava učencev 

s posebnimi potrebami vključuje predvsem upoštevanje konteksta in drugih faktorjev, ki vplivajo na učenčevo 

delovanje (DES, 1978). S tem se je komisija želela odmakniti od izključno medicinskega pojmovanja posebnih 

potreb, ki težave pri učenju pojmuje kot posledice lastnosti posameznika. 
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3.2.3 Inkluzivna edukacija – od izključevanja k demokratični edukaciji 

 

Da bi vzpostavili inkluzijo, bo najprej potrebna opustitev pojmov integracije in specialne 

edukacije. Spremembe bodo potrebne tako na ravni jezika, kot tudi na področju samega 

raziskovanja, ki se mora osredotočiti predvsem na doseganje ”razumevanja kompleksnosti in 

dinamike izključevanja” (prav tam). Ker pa Slee inkluzivno edukacijo v osnovi vidi kot 

model edukacije nasploh, bo ena ključnih nalog ponuditi novo vizijo le-te. Svoj pogled na 

edukacijo strne z naslednjimi besedami: 

”Inkluzivna edukacija ponuja alternativno vizijo za edukacijo kot demokratično 

pripravništvo za gradnjo trajnostnih skupnosti” (prav tam, str. 159). 

Ena močnejših lastnosti Sleejevega pristopa k inkluziji je njegova analiza družbeno-

ekonomske podstati izključevanja, pri čemer ustrezno pozornost namenja izpostavljanju 

načinov, na katere se v sodobni družbi predvsem zaradi pritiskov neoliberalizma, 

sopogojujejo šolski neuspeh ter etnična pripadnost posameznikov, njihov socialno-

ekonomski status, spol in prizadetost, če naštejemo le nekaj primerov (prav tam). Ravno zato 

je inkluzija za Sleeja predvsem politično vprašanje, ki se odreka ”neoliberalni edukacijski 

imaginaciji” (prav tam, str. 173). Zdi pa se, še posebej, če jo primerjamo s teorijo Ainscowa, 

da Sleejevi teoriji umanjka jasneje izraženo stališče glede same organizacije in praks 

edukacije. Tu naletimo na nekatere dvoumnosti v Sleejevi teoriji. Na eni strani je Slee 

kritičen do inkluzije kot tehničnega vprašanja, ki med drugim vključuje vprašanja kurikula, 

pedagogike in ocenjevanja. Ta vprašanja sicer  

”predstavljajo nujno in pomembno razpravo, ki pa mora biti razprava drugega reda. 

Prva zahteva je vzpostavitev naših ciljev in aspiracij. Inkluzivna edukacija pričenja s 

pripoznanjem neenakih socialnih razmerij, ki proizvajajo izključevanje. S te točke 

lahko nadaljujemo z manj kapricioznim procesom razvijanja strateške diskusije” 

(prav tam, str. 39). 

Na drugi strani pa Slee velik del svoje teorije gradi ravno na razkrivanju mehanizmov, ki 

izključujejo prav preko kurikula in pedagogike, zaradi česar ta dva elementa postavlja v prvo 

bojno linijo za reformo edukacije. Slee tako poudarja, da bo ena ključnih nalog prav gradnja 

”razumevanja institucionalnega nasilja in kulturne dominacije ter njene artikulacije 

preko ritualov in praks šolanja: kurikula, pedagogike, ocenjevanja in fizične ureditve 

šol” (prav tam, str. 168).  
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Kakorkoli že, Slee v vprašanjih, ki zadevajo prakse edukacije, ostaja manj določen. Sleejev 

najkonkretnejši predlog je, v strnjeni obliki, mogoče zaslediti v naslednjem odstavku: 

”Merila edukacije je potrebno razširiti, da lahko ponovno vzpostavimo vrednost 

socialno povezanega učenja, inovacije, ustvarjalnosti, kritičnega razumevanja, 

vzajemnosti v učnih procesih, povezanega in tematskega poučevanja in učenja, 

kontinuiranega ocenjevanja ter sestavljanja portfolijev namesto testiranja, pri katerem 

so vložki visoki, posledice pa imajo velik vpliv na prihodnost posameznika (high-

stakes testing)” (prav tam, str. 17).  

Slee sam tako ne ponudi podrobnega programa edukacije, se pa v svojem delu v veliki meri 

sklicuje na koncept demokratične edukacije, kakor sta ga razvila Knight in Pearl ter na 

avstralski projekt The New Basics (Slee, 2011; Slee in Allan, 2001). Da bi omogočili uvid v 

bolj praktične aspekte inkluzije, bomo v nadaljevanju na kratko predstavili oba koncepta. 

Knight in Pearl (2000) demokratično edukacijo opredelita tako, da šest splošnih značilnosti 

demokracije preneseta na področje edukacije. Demokratično edukacijo tako opredeljujejo 

naslednji elementi: določanje pomembnega znanja, narava avtoritete, inkluzivnost, pravice, 

odločanje o zadevah, ki vplivajo na posameznikovo življenje, ter enakost. Tem šestim 

elementom dodata še sedmega – optimalno učno okolje. Na tem mestu si bomo podrobneje 

ogledali le nekaj elementov, ki najbolj neposredno zadevajo dva temelja edukacije – vlogo 

znanja in vlogo učitelja. Tradicionalno je znanje, ki ga je posredoval učitelj, med drugim 

služilo dvema medsebojno povezanima nalogama. Na eni strani je pridobivanje vnaprej 

določenih znanj posamezniku omogočalo vstop v družbo, kar je bil predpogoj 

posameznikove emancipacije. Na drugi je znanje posamezniku sploh omogočilo postati 

človek in je bilo v tem konstitutivno za jaz (Blais idr., 2011). Takšno pojmovanje znanja ni 

veljalo zgolj v družbah 19. stoletja, pač pa tudi v demokratičnih družbah po drugi svetovni 

vojni. Za te družbe velja svojevrstna samoumevnost smisla znanja, ki izhaja prav iz 

samoumevnosti družbene predhodnosti posamezniku. Znanje posamezniku omogoči 

vključitev v presežnost, ki je družba s svojo zgodovino (prav tam, 2011). Demokratična 

edukacija, kakor jo predlagata Knight in Pearl (2000), pa se od takšnega pojmovanja odmika 

in v ospredje postavlja ravno vprašanje smiselnosti, pomembnosti in koristnosti znanja. Nanj 

odgovarjata na naslednji način: 

”Ne glede na kurikularne standarde, ki so vsiljeni s strani vzpostavljenih avtoritet, je 

pomembno znanje to, kar je vselej bilo, določitev, ki jo opravi vsak posamezni 
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učenec. Je to, kar lahko prepričamo učenca, da se uči. Za učence je prepričljivo to, 

kar lahko uporabijo za reševanje pomembnih problemov” (prav tam, str. 201). 

Takšno pojmovanje znanja pa implicira tudi spremenjeno vlogo učiteljev. Njihova osrednja 

naloga več ne bo prenašanje znanj, pač pa prepričevanje učencev, da je znanje, ki ga ponuja 

šola, pomembno. Osnova učiteljeve avtoritete več ne bo privilegiran dostop do znanja, pač 

pa prepričevanje učencev in pogajanje z njimi. Takšna avtoriteta naj bi bila tudi predpogoj 

demokratičnosti učitelja, ki je nujen element edukacije, saj naj bi avtoriteta, ki temelji na 

prisili, proizvedla zgolj odpor (prav tam). 

Eden od ključnih elementov demokratične edukacije je tudi inkluzivnost (Knight in Pearl, 

2000). Že zgoraj smo omenili, da Slee (2011) inkluzijo smatra kot cilj in strategijo, podobno 

razmišljanje pa najdemo tudi v razmislekih o demokratični edukaciji. V obeh primerih pa se 

zdi, da gre za problem, ki smo ga omenili že pri Ainscowu. Gre za pojmovanje šole kot 

mikrokozmosa družbe (Milner, 1992). Le-ta omogoča pojmovanje odnosa med šolo in 

družbo kot odnosa preproste preslikave. Da pa bi se učenci torej kaj smiselnega naučili o 

demokraciji, jo morajo prakticirati (Knight in Pearl, 2000). Prakticiranje demokracije v šoli, 

kar vključuje tudi inkluzivnost, naj bi tako precej neproblematično privedlo tudi do 

prakticiranja demokracije in inkluzije v družbi.  

Ob tem se poraja vprašanje, ali je na primer demokratično odločanje zgolj stvar ustrezne 

tehnike, ki jo je mogoče uriti tako, da se jo izvaja; ali pa gre pri tem za sposobnost, ki je 

pravzaprav izid drugih delovanj in znanj. Sami koncept demokratične edukacije vidimo kot 

del desetletja trajajoče kritike šole, ki naj bi preveč poudarka namenjala pridobivanju znanja, 

ki se ga pogosto napačno enači z nakopičenimi dejstvi, premalo pozornosti pa naj bi 

namenjala razvoju vrednot ter veščinam in znanjem, ki se učencem kažejo kot uporabni in 

torej smiselni (Blais idr., 2011, Gaber, 2000). Sami privzemamo stališče, da med vzgojo in 

izobraževanjem, med vrednotami in znanjem ne gre za dihotomije (gl. Gaber, 2000). Cilji 

edukacije so raznoliki (Biesta, 2012), tako vzgojne kot izobraževalne narave, kar pa še vedno 

pušča odprto vprašanje, kako je ene ali druge sploh mogoče doseči. Salecl (1988) z 

Elstrovim konceptom bistveno drugotnih stanj pokaže, da tudi v edukaciji obstajajo smotri 

”ki jih ne moremo doseči načrtno, namerno” (prav tam, str. 120). Bistveno drugotna stanja, 

denimo ljubezen, spoštovanje in samostojnost, sami pa dodajamo še participacijo, 

sprejemanje različnosti in inkluzivnost, so stanja, ki jih lahko dosežemo zgolj kot stranski 

produkt nekih drugih dejavnosti (prav tam). Postavljanje takšnih ciljev v edukaciji ob 
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zapostavljanju pomena, ki ga ima pridobivanje znanja, lahko kaj hitro proizvede prav 

nasprotne učinke (gl. Salecl, 1988).  

Kot smo že omenili, Slee (2011; 2005) z naklonjenostjo govori tudi o avstralskem projektu 

The New Basics, ki je nastal kot odgovor na vprašanja sodobne edukacije: 

”The New Basics je okvir za kurikul, pedagogiko in ocenjevanje, ki učencem ponuja 

priložnosti, da razvijajo veščine in znanja za preživetje in razcvet v spreminjajočih se 

ekonomskih, družbenih in tehnoloških pogojih” (Grauf, 2001, str. 1). 

Program predvideva kurikul, urejen v štiri sklope, ki predstavljajo temelj za vseživljenjsko 

učenje posameznikov, socialno kohezijo ter ekonomsko blaginjo (prav tam). Sklopi zajemajo 

naslednje teme: življenje v in pripravo na raznolika družinska razmerja, multiliterarnost in 

komunikacijske medije, aktivno državljanstvo ter okolje in tehnologije (prav tam; Slee, 

2005).  

Rezultati učencev bodo ocenjeni s pomočjo t.i. bogatih nalog (rich tasks), ki bodo od otrok 

zahtevale reševanje problemov, kritično in analitično razmišljanje ter uporabo znanja in 

veščin, ki so jih pridobili v različnih okoliščinah (Grauf, 2001).  

Na vprašanje pedagogike program odgovarja s konceptom produktivnih pedagogik 22 

(productive pedagogies), ki sestoji iz štirih dimenzij: intelektualna kakovost, povezanost, 

spodbudno učno okolje ter spoštovanje različnosti. Koncept produktivnih pedagogik, ki 

predstavlja osrčje projekta, je bil sicer razvit na podlagi koncepta avtentične pedagogike 

(Lingard, Hayes in Mills, 2003). Le-ta naj bi proizvedla avtentične dosežke učencev, pri 

čemer izraz ”avtentičen” označuje dosežke, ki so pomembni in smiselni, za razliko od 

dosežkov, ki so trivialni in neuporabni (Newmann in Wehlage, 1993). Avtentične dosežke 

tako opredeljujejo trije kriteriji: konstrukcija znanja, ki terja ustvarjanje novih pomenov ali 

znanja in ki gre onkraj reprodukcije dejstev; ustvarjeno znanje mora biti osnovano v polju 

vednosti, z njemu lastnimi dejstvi, besediščem ter koncepti in teorijami; dosežki morajo 

imeti estetsko, uporabno ali osebno vrednost onkraj šole in morajo segati onkraj preprostega 

izkaza učenčeve veščine ali znanja (prav tam). Avtorji produktivnih pedagogik, so koncept 

avtentičnega poučevanja rekontekstualizirali tako, da niso poudarjeni zgolj intelektualni pač 

pa tudi socialni dosežki. Takšen model naj bi omogočal rekonceptualizacijo pedagoških 

praks na način, ki ”povečuje akademske in socialne izide za vse učence” (Lingard idr., 2003, 

                                                        
22 Koncept produktivnih pedagogik so razvili Lingard idr. v okviru študije Queensland The School Reform 

Longitudinal Study (QSRLS), ki je potekala med letoma 1998 in 2000 (Lingard, Hayes in Mills, 2003). 



 

 33 

str. 410). Avtorji sicer opozarjajo, da je prispevek posameznih dimenzij produktivnih 

pedagogik različen. Dimenzija intelektualne kakovosti denimo pojasnjuje 35 % variacije v 

akademskih dosežkih otrok, pri čemer pa je intelektualna kakovost poučevanja manj 

pomembna za učence, ki že posedujejo določene oblike akademskega in intelektualnega 

kapitala (prav tam). Ta ugotovitev potrjuje že omenjeno tezo, da je kulturni kapital, ki ga 

otroci prinašajo s sabo, pomemben faktor doseganja učnega uspeha. Podobno velja tudi za 

dimenzijo povezanosti vsebin s svetom, čeprav le-ta kaže nižjo stopnjo povezanosti z 

akademskimi dosežki, v večji meri pa je povezana s socialnimi izidi (prav tam). Na drugi 

strani avtorji pripoznavajo, da vseh 20 strategij ne bo nujno prisotnih v vsaki učni uri, bo pa 

povečevanje uporabe strategij produktivnih pedagogik nujno za doseganje akademskih in 

socialnih dosežkov otrok, posebno ”za učence iz tradicionalno manj uspešnih ozadij” (prav 

tam, str. 416). Ob tem pa se znova pojavi vprašanje določanja prioritet. Čeprav med 

strategijami produktivne pedagogike najdemo tudi možnost vplivanja učencev na tempo, 

smer ter izide učne ure, bo odločitev o prioritetah posameznih strategij v zadnji instanci 

pripadla učiteljem (prav tam). Vendar pa strategija ni edina stvar, o kateri bo potrebno 

odločati. Vsakemu odločanju o strategijah namreč predhodi vprašanje želenega cilja. V 

edukaciji je, kot smo že omenili, teh ciljev več. S tem pa se pojavi težavna naloga iskanja 

”ustreznega ravnotežja med različnimi cilji in nameni (tudi zato, ker dosežek v eni smeri 

pogosto implicira izgubo v drugi)” (Biesta, 2012, str. 39). Ena izmed učiteljevih 

pomembnejših nalog bo tako prav presojanje o prioritetah samih ciljev. Lingard idr. (2003) v 

neki meri pripoznavajo tudi to vlogo. Kljub temu pa celoten diskurz programa The New 

Basics, veliko bolj poudarja vlogo učitelja kot tistega, ki ustvarja učne dejavnosti in okolja, 

ki upošteva učenčevo ozadje in učne stile ter pozna in uporablja ustrezne strategije (prav 

tam; Grauf, 2001). Odsev potrebe po presojanju o ciljih edukacije razpoznamo zgolj v 

poenostavitvi, da je naloga učitelja ob že naštetem tudi identificiranje veščin ter znanj, ki jih 

morajo učenci usvojiti (Grauf, 2001). Takšno pojmovanje učitelja je redukcionistično in 

zavajajoče, saj pogled usmerja stran od racionalnosti učiteljev, ki bo pogojevala odločitve o 

pomembnosti posameznih edukacijskih ciljev. Glede na zadnja desetletja razvoja, ki znanje 

vse bolj postavljajo pred razsodišče koristnosti, šolanje pa pred razsodišče prijetnosti (Blais 

idr., 2011), se lahko kaj hitro zgodi, da bo učiteljeva skrb za dobro samopodobo učencev, ki 

bo posebej ogrožena pri učno manj uspešnih učencih, proizvedla nižje zahteve po znanju. 

Le-te pa bodo imele najslabše posledice ravno za učence iz družin z nižjim kulturnim in 

socialno-ekonomskim kapitalom (gl. Gaber in Tašner, 2009).  
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3.2.4 Sklepni pomisleki 

 

 

Pričujoč prikaz Sleejeve teorije bomo zaključili z vprašanjem oziroma opazko, ki zadeva 

prisotnost oziroma odsotnost pojma posebnih potreb. Slee je do jezika posebnih edukacijskih 

potreb v prvi vrsti kritičen zato, ker ”jezik posebnih edukacijskih potreb ni jezik, ki ceni 

ljudi, niti nas ne opremlja za socialno inteligentnost” (Slee, 2011, str. 163). Hkrati takšno 

pojmovanje učiteljem v rednih osnovnih šolah dovoljuje, da odgovornost za izstopajoče 

učence prenesejo na strokovnjake za področje posebnih potreb. Jezik posebnih potreb naj bi 

predvsem služil razvrščanju in reguliranju populacije učencev ter legitimiranju segregiranih 

oblik edukacije (Slee, 2011, str. 142). Omenjena opozorila glede jezika posebnih potreb in 

izključevanja ter njunih posledic so vsekakor upravičena in opozarjajo na problematiko, ki 

pomembno oblikuje posameznikove uspehe v šoli, s tem pa tudi njegove bodoče življenjske 

poti. Vendar pa ostaja nejasno, kako naj bi demokratična edukacija ali produktivne 

pedagogike poskrbele za izboljšanje dosežkov raznolike skupine učencev, ki danes še 

spadajo v skupino učencev s posebnimi potrebami. Zahteva produktivnih pedagogik po 

intelektualni kakovosti pouka, s poudarkom na spodbujanju kritičnega mišljenja, 

razumevanja snovi in povezovanja znanja, resda zmanjšuje razlike v znanju predvsem v 

korist otrok z nižjim kulturnim kapitalom (Lingard idr., 2003), vendar le-ti niso edini, ki se 

srečujejo z učnimi težavami. Slee sam sicer pripozna, da bodo otroci imeli 

”edinstvene (unique) potrebe, ki bodo zahtevale intervencije ter pomoč, da bi lahko 

uspevali na ravneh, ki so nekoč veljale kot nemogoče. To predpostavlja določeno 

specifično znanje, ki bi moralo biti del izobraževanja učiteljev” (Slee, 2010, str. 19). 

Potrebno znanje, ki naj bi že bilo v rokah strokovnjakov za področje posebnih potreb, bo 

potrebno izzvati in premisliti ter ga ustrezno umestiti v postopku oblikovanja optimalnih 

pogojev učenja za vse otroke (prav tam). Kljub temu se Slee s samo naravo intervencij in 

kriteriji zanjo ne ukvarja.  

Slee na neki točki zastavi, po našem mnenju, eno ključnih vprašanj, ki ga sam sicer omeji na 

učence z vedenjskimi težavami, a ga je vredno zastaviti ne glede na vrsto posebnih potreb: 

”Ali uvrščanje otrok v kategorije posebnih potreb zagotavlja boljše edukacijske, 

poklicne in socialne priložnosti in destinacije?” (Slee, 2011, str. 139) 

Slee (prav tam) odvrne, da na tej točki ne razpolaga s podatki, ki bi ponudili odgovor, a 

kategorizacijo kljub temu zavrača. Vidi jo kot obliko zatiranja in izključevanja, ob tem pa 
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spregleda tisto plat kategorizacije, ki učencem zagotavlja določene pravice in jim omogoča 

podporo ter pomoč. Segregirano edukacijo zares lahko obravnavamo kot edukacijo, ki krši 

pravice posameznikov in jih zatira. Vendar pa Sleeju umanjka naslednji korak, v katerem bi 

predlagal rešitve za skupno šolanje vseh učencev. Inkluzija, ki v osnovi terja odpravo pojma 

posebnih potreb, povzroči diskurzivni izbris razlik med posamezniki, vendar s tem še ne 

odpravi njihove pojavnosti. Izenačevanje posameznikov se tako zgodi zgolj v teoriji.  

Slee na nekem mestu ponudi zgodbo, ki jo rad pripoveduje Mel Ainscow. Zgodba govori o 

priznanem profesorju, ki obišče neko šolo. Kar vidi, je primer edukacije, kakršno bi si lahko 

le želeli. Ko ga vprašajo po mnenju, profesor prizna, da je pred njim krasen primer dobre 

prakse, a nemudoma zaskrbljeno doda: ”Pa bo delovalo v teoriji?” (prav tam, str. 152) Zdi 

se, da Sleeja pesti podobna težava. 

 

3.3 BRAHM NORWICH 
 

Zadnji avtor, čigar teorijo bomo na kratko predstavili, je Brahm Norwich. Norwich je 

profesor na Univerzi Exeter, kjer predava na področju edukacijske psihologije in posebnih 

edukacijskih potreb. Pred tem je delal kot učitelj in edukacijski psiholog (University of 

Exeter, 2016). 

V primerjavi s teorijama Ainscowa in Sleeja je Norwicheva konceptualizacija inkluzije manj 

radikalna. Inkluzije ne vidi kot model za edukacijo nasploh, pač pa izrecno govori o 

edukaciji učencev s posebnimi potrebami.  Ponuja pa, morda veliko bolj kot preostali teoriji, 

pragmatičen model za edukacijo učencev s posebnimi potrebami, ki ga odlikujeta 

prepoznavanje mnogih temeljnih dilem v edukaciji kot tudi predlogi za njihovo razrešitev. V 

nadaljevanju bomo zato zgolj na kratko orisali temeljne poteze Norwicheve teorije. To nam 

bo omogočilo boljše razumevanje same širine področja raziskovanja inkluzivne edukacije, 

kot tudi drugačen pogled na že obravnavani teoriji. 

 

3.3.1 Dilematični pristop 

 

Norwich (2013) v svojem delu Addressing tensions and dilemmas in inclusive education že 

na samem začetku izpostavi, da ne bo obravnaval inkluzije, ki gre onkraj konceptov 
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nezmožnosti in posebnih potreb. Opredeljevanje inkluzije v pojmih učenja vseh otrok, pri 

čemer so težave pri učenju v osnovi razumljene kot posledica ovir v okolju, vidi kot 

poenostavljanje in  

”oddaljevanje inkluzije od specifičnih okoliščin nezmožnosti in težav. Nezmožnost 

tako postane eden od mnogih vidikov raznolikosti, kot so etnična pripadnost, spol, 

tujejezičnost ter socialno-ekonomska prikrajšanost” (prav tam, str. 3). 

Norwich je do takšnih konceptualizacij inkluzije kritičen. V svoji analizi tovrstnih teorij 

pokaže, da le-te pogosto slonijo na vprašljivih dihotomijah (izključevanja in vključevanja, 

vrojenosti in pridobljenosti, če naštejemo zgolj dve) (prav tam). V ospredje svoje teorije zato 

postavi napetosti in dileme, ki se porajajo v polju edukacije učencev s posebnimi potrebami, 

pa tudi v polju edukacije nasploh. Bistvena značilnost dilem je, da terjajo sprejemanje 

odločitev, četudi za ceno delne izgube ali kompromisa (prav tam).  

”Iščejo se rešitve, ki združujejo pluralne vrednote, kolikor je le mogoče, pri čemer so 

te rešitve odprte za spremembe tekom časa. Ker pa si vrednote včasih pridejo 

navzkriž, bodo potrebne tudi težke odločitve (ali dileme), ki terjajo nekakšen 

kompromis, nekakšno manj popolno rešitev” (prav tam, str. 155). 

Reševanje dilem tako terja sklepanje kompromisov, do česar je kritičen Slee. Slee (2011) 

sicer priznava, da Norwicheva teorija ponuja vrsto uporabnih elementov, ki lahko služijo kot 

podlaga za snovanje strategij za razvoj inkluzivne edukacije. Vendar pa potrebo po 

kompromisih v inkluzivni edukaciji vidi kot konzervativno pozicijo, ki naj bi izhajala iz 

”nezadostnega prevpraševanja temeljev posebnih edukacijskih potreb ter strukture in kultur 

šolanja” (prav tam, str. 109). Za Sleeja inkluzija s sklepanjem kompromisov izgubi svoj 

potencial za spreminjanje razmerij neenakosti (prav tam). Sleejev sklep je torej oster, vendar 

pa je ob tem potrebno pripomniti, da njegovo sklepanje izhaja iz predpostavk, ki se, vsaj z 

naše perspektive, izkazujejo za izrazito problematične, kar smo omenili že zgoraj. Med 

drugim lahko Sleeju očitamo tudi nekonsistentnost, saj na eni strani zatrjuje pomen 

demokratičnih vrednot in priznava vrednost kompromisa v demokraciji (prav tam), na drugi 

pa sklepanje kompromisov označi za konzervativno strategijo. Sleejeva kritika nadalje 

odpira še dve vprašanji. Prvič, ali je možno proizvesti inkluzivne strategije na podlagi 

neinkluzivne teorije? In drugič, ali je možno na podlagi inkluzivne teorije proizvesti 

neinkluzivne strategije? V nadaljevanju bomo skušali podati odgovor na prvo vprašanje, v 

prejšnjih poglavjih pa smo, tako vsaj upamo, podali oris odgovora na drugo. 
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Na Sleejevo kritiko se je sicer odzval tudi Norwich sam. V stališču inkluzivne edukacije, ki 

ne pristaja na kompromise, prepoznava svojevrstno etično čistost. Le-ta sicer spodbuja 

razmislek in dejavnost, ji pa kljub temu (ali prav zato) ne uspe formulirati možnih rešitev, ki 

bi lahko proizvedle spremembe (Norwich, 2013). Dilematični pristop Norwichu tako 

omogoča prepoznavanje pogosto nasprotujočih si sil v edukaciji brez zahteve po 

imobilizirajoči redukciji na posamezno pozicijo. Sam tako privzema koncept zmerne 

oziroma maksimalne inkluzije. Zanjo je značilno, da si prizadeva za maksimalno vključenost 

učencev, vendar pa dopušča tudi diferenciacijo na različnih ravneh edukacije (prav tam). 

Norwich v svojih delih obravnava različne dileme, ki zadevajo izbiro in participacijo, 

ontološka vprašanja, ki zadevajo naravo nezmožnosti ter epistemološka vprašanja, ki 

zadevajo možnosti in meje vednosti s tega področja. Osrednja dilema na področju edukacije 

učencev s posebnimi potrebami pa zadeva pojem različnosti23 in se glasi: 

”Kdaj različno obravnavanje ljudi poudarja njihove razlike ter jih zaradi tega 

stigmatizira ali ovira? Kdaj pa enako obravnavanje ljudi postane neobčutljivo do 

njihove različnosti ter jih zaradi tega stigmatizira in ovira?” (Minow, 1990, str. 20 v 

Norwich, 2013, str. 7) 

Dilema različnosti pride v ospredje predvsem pri problemu identifikacije in kategorizacije 

posebnih potreb, čemur bom več pozornosti namenili v delu, ki sledi.  

 

3.3.2 Pojmovanje posebnih potreb – vprašanja identifikacije in kategorizacije 

 

Norwichev pristop dilem in prevpraševanja dihotomij se ustrezno zrcali tudi v njegovem 

pojmovanju posebnih edukacijskih potreb ter predlaganih oblik šolanja v širšem smislu.  

Njegovo pojmovanje posebnih potreb sloni na dveh elementih. Prvi element predstavlja 

pozicija, da težave pri učenju lahko izhajajo tako iz nekaterih omejitev, ki so posledica 

posameznikovih lastnosti, kot tudi iz faktorjev, ki so lastni posameznikovemu okolju. 

Zmožnosti posameznikov so spremenljive, razvijajo se z učenjem, vendar pa to ne pomeni, 

da je njihov razvoj neomejen, ali da se lahko razlike v zmožnostih posameznikov popolnoma 

odstranijo (prav tam). Drugi element predstavlja razločevanje med pojmom potreb in 

pojmom preferenc oziroma želja. Potrebe so povezane z interesom posameznikov, ki je 

                                                        
23 Pojem dileme različnosti (dilemmas of difference) Norwich prevzame od Marthe Minow, ki ga uporabi v 

svoji analizi ameriške zakonodaje na področju enakosti (Norwich, 2006).  
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pojmovan kot to, kar predstavlja posameznikovo korist. Preference pa so spete z interesom v 

smislu posameznikovih želja in zanimanj in so lahko tudi v nasprotju s posameznikovo 

koristjo. V edukaciji je zato potrebno opredeliti, kaj predstavlja učenčevo korist in škodo. 

Presojanje o koristnosti ali škodljivosti pa bo mogoče opraviti zgolj na podlagi poznavanja 

želenih izidov oziroma edukacijskih ciljev. Takšno pojmovanje potreb pritrjuje zgoraj 

omenjeni poziciji, ki poučevanja ne smatra zgolj kot omogočanje učenja ter ustvarjanje učnih 

priložnosti in okolij, pač pa edukacijo vidi kot teleološki proces, ki od učitelja terja 

presojanje o prioritetah smotrov v danem trenutku (Biesta, 2012). 

Norwich in Lewis (2001) na tej osnovi predlagata trojni model potreb. Le-ta zajema potrebe, 

skupne vsem učencem; potrebe, značilne za določeno skupino učencev ter potrebe, ki so 

edinstvene za posameznega učenca. Ta model implicira, da bodo za ustrezno edukacijo 

potrebne tako učinkovite strategije, ki bodo zadovoljevale potrebe vseh otrok, kot tudi 

strategije diferenciranja, ki bodo omogočale zadovoljitev partikularnih potreb.  

”Kje se začnejo strategije diferenciacije bo odvisno od tega, kako dobro bodo skupni 

oziroma splošni sistemi obravnave usklajeni z individualnimi potrebami (…). 

Inkluzivnejša, kot bo obravnava, manj potrebe bo po kategoriziranju in identifikaciji 

podskupin” (Norwich, 2013, str. 49). 

Identifikacija, katere namen in legitimacija je zadovoljevanje partikularnih potreb in zahtev, 

tako ostaja pomemben element edukacije učencev s posebnimi potrebami. Kljub pomenu, ki 

ga Norwich pripisuje identifikaciji, pa to še ne pomeni, da Norwich rabe kategorij ne 

problematizira in se ne zaveda njenih neželenih posledic. Težave nastanejo, kadar so učenci 

na osnovi oznake patologizirani in stigmatizirani, oznaka pa postane bistveni element, ki 

opredeljuje učenca. Zato je umestno opozorilo, da imajo kategorizacije in oznake v edukaciji 

zgolj praktično vrednost, ki ne implicira esencialnosti (prav tam), četudi opozorilo samo na 

sebi še ne bo prineslo sprememb v razumevanju učencev s posebnimi potrebami.   

 

3.3.3 Vloga kontinuumov obravnave v edukaciji učencev s posebnimi potrebami 

 

Edukacija učencev s posebnimi potrebami, ki sloni na zgornji konceptualizaciji posebnih 

potreb, implicira obstoj kontinuumov obravnave. Le-ti zadevajo vse ravni šolanja – 

pedagogiko, kurikul in lokacijo.  
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Na področju pedagogike Norwich predlaga kontinuum splošnih poučevalnih strategij, ki jih 

lahko diferenciramo z intenziviranjem in personaliziranjem.24 Ob tem ostaja potrebno tudi 

znanje o specifikah posebnih potreb, ki je nujno za ustrezno načrtovanje obravnave in 

uporabo strategij (Norwich in Lewis, 2007).25 Obstoj specializiranih pedagoških strategij pa 

ne implicira, da bo za njihovo izvajanje vselej zadolžen specialni pedagog v specializirani 

ustanovi. Različne specializirane strategije lahko uporabljajo tako običajni učitelji kot 

specialni pedagogi v učilnicah redne osnovne šole, izven razreda ali v specializiranih 

ustanovah (Norwich, 2013).  

Na področju kurikula se lahko diferenciacija odvija na različnih stopnjah. Norwich (prav 

tam) kurikul opredeli kot skupek edukacijskih načel in namenov, področij učenja in ciljev ter 

poučevalnih praks. Tako je mogoče kurikul oblikovati na različne načine, pri čemer se 

spreminjata raven splošnosti in diferenciranosti. Večina učencev denimo sploh ne bo 

potrebovala diferenciacije. Nekateri učenci bodo veliko pridobili z diferenciranimi 

poučevalnimi strategijami, pri čemer bodo ostale ravni kurikula ostale splošne. Spet drugi 

bodo imeli največ koristi, če bo kurikul ostal splošen zgolj na ravni načel in namenov, 

diferencirani pa bodo tako cilji s področij učenja kot tudi poučevalne strategije (prav tam). 

Na podlagi zgornjega prikaza Norwicheve teorije tako ne preseneča, da je predviden tudi 

obstoj edukacije učencev s posebnimi potrebami, ki se bo odvijala izven učilnic redne 

osnovne šole. Pri tem ne gre zgolj za obstoj fizično ločenih specializiranih ustanov. Možne 

so tudi druge kombinacije. Specializirana šola se lahko nahaja v isti stavbi kot običajna šola 

ali pa so v običajne šole vključeni tudi specializirani oddelki (prav tam). Ena od takšnih oblik 

je verjetno tudi slovenski sistem nudenja dodatne strokovne pomoči v rednih osnovnih šolah. 

Le-ta temelji na individualnih obravnavah učencev s posebnimi potrebami, ki večinoma 

potekajo izven razreda. 

Naš prikaz Norwicheve teorije je zelo kratek in shematičen, kar terja določeno mero 

poenostavitve. To lahko daje vtis, da so Norwichevi odgovori na vprašanje edukacije 

učencev s posebnimi potrebami preprosti in enoznačni. Obravnavani avtor sicer ponudi 

                                                        
24 Personalizacije v tem kontekstu ne gre enačiti s Hartleyjevim (2012) pojmovanjem personalizacije, ki smo ga 

obravnavali zgoraj. Personalizacija v teoriji Norwicha ostaja omejena na poučevanje učencev s posebnimi 

potrebami, s ciljem natančnejše opredelitve njihovih potreb in ustrezno zastavitvijo programa obravnave. V tem 

oziru lahko pojem personalizacije enačimo s pojmom individualizacije. 
25 Kot primer lahko navedemo težave z učenjem branja, s katerimi se srečujeta naglušen in slaboviden učenec. 

Predpostavimo lahko, da bo vzrok za težave prvega v slušnem, vzrok za težave drugega pa v vidnem 

razlikovanju. Četudi bosta imela oba težave pri branju, bo pristop k njihovemu odpravljanju drugačen. Pri 

prvem bo osnovan na krepitvi slušnih, pri drugem pa na krepitvi vizualnih spretnosti. 
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veliko uporabnih rešitev, ki temeljijo na analizi nekaterih temeljnih edukacijskih problemov. 

Obstajajo pa tudi področja analize, ki jih v svojih delih obravnava manj izčrpno. Primer tega 

je pomembno vprašanje reprodukcije družbenih neenakosti, ki ga med obravnavanimi avtorji 

najpodrobneje analizira Slee (2011). Primer takšnega vprašanja zadeva nadreprezentiranost 

etničnih manjšin med učenci s posebnimi potrebami. V tem primeru vprašanje ne zadeva 

potrebnosti identifikacije, pač pa kriterije zanjo. Problem je povezan s siceršnjo inflacijsko 

težnjo obstoječega sistema kategoriziranja, ki vse več učencev uvršča v naraščajoče število 

kategorij posebnih potreb. Ta ekspanzija še posebej zadeva področje vedenja (prav tam). 

Področje čustvenih in vedenjskih težav je hkrati tudi področje, kjer so kriteriji identifikacije 

najmanj jasni. Tovrstni primanjkljaji večinoma ne izhajajo iz očitnih fizioloških lastnosti 

posameznika, kakor je denimo značilno za težave povezane z vidom, sluhom ali gibalnimi 

zmožnostmi. Riddell, Stead, Weedon in Wright (2009) privzemajo distinkcijo med 

nenormativnimi in normativnimi težavami (Tomlinson 1982, v Riddell idr., 2010). Težave na 

vedenjskem ter socialno emocionalnem področju26 sodijo v skupino nenormativnih težav. 

Njihova identifikacija ne temelji na merjenju, ampak na presoji strokovnjakov. Ob 

pomanjkljivih kriterijih identifikacije nenormativnih težav, pa se lahko subjektivne presoje 

strokovnjakov med seboj močno razlikujejo. Resnost problema se tako še zaostri ob 

upoštevanju dejstva, da je uvrščenost v kategorijo socialno emocionalnih in vedenjskih težav 

močno povezana tudi s socialno prikrajšanostjo (prav tam). Izkaže torej se, da je vprašanje 

kriterijev identifikacije vsaj toliko pomembno, kot je izpostavljanje same potrebnosti in 

pomena identifikacije kot take. Odsotnost tematizacije kriterijev identifikacije v Norwichevi 

konceptualizaciji, vsem prednostim njegovega pristopa navkljub, kaže pomembno mesto 

nujnega nadgrajevanja njegovega zastavka. 

 

 

 

 

 

                                                        
26  Omenjeni avtorji pod nenormativne težave štejejo tudi zmerne motnje v duševnem razvoju (moderate 

learning difficulties). 
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4. EMPIRIČNI DEL 
 

4.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Na zgornjih straneh smo skušali predstaviti raznolikost teoretskega področja inkluzivne 

edukacije. Vsem predstavljenim avtorjem je v določeni meri skupno zavedanje, da učitelji 

predstavljajo pomemben dejavnik implementacije edukacijskih politik. V nadaljevanju bomo 

zato predstavili rezultate raziskave, ki je obravnavala stališča učiteljev do inkluzije, pri 

čemer je bil poseben poudarek namenjen njihovi usposobljenosti za poučevanje učencev s 

posebnimi potrebami. Najprej bomo predstavili stališča učiteljev do inkluzije nasploh, nato 

pa tudi njihova stališča do nekaterih posameznih skupin učencev s posebnimi potrebami. V 

nadaljevanju bomo skušali pokazati, kako se le-ta povezujejo z dejavniki, kot so izkušnje 

učiteljev z osebami s posebnimi potrebami, usposobljenost učiteljev in njihovo zaupanje v 

lastno znanje pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami. Na naslednjih straneh bomo, 

omejeni z naravo našega podvzetja, skušali zgolj orisati obstoječe stanje na področju 

inkluzije v Sloveniji, manj pa se bomo posvečali samim razlogom in implikacijam izraženih 

stališč in mnenj. 

 

4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

RV1: Ali so učitelji naklonjeni inkluziji učencev s posebnimi potrebami v redne osnovne 

šole? 

RV2: Ali je naklonjenost učiteljev do inkluzije učencev s posebnimi potrebami povezana s 

starostjo učiteljev? 

RV3: Ali je obstoj predhodnih izkušenj učiteljev z učenci s posebnimi potrebami povezan z 

njihovimi stališči do inkluzije omenjene skupine učencev? 

RV4: Ali se učitelji čutijo dovolj usposobljene za poučevanje vseh skupin učencev s 

posebnimi potrebami? 

RV5: Ali so učitelji naklonjeni sodelovanju s strokovnjaki in ga vidijo kot ključni element 

učinkovite poučevalne prakse? 
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4.3 METODA 
 

V raziskavi smo uporabili kombinacijo kvantitativne in kvalitativne metodologije. Uporabili 

smo deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Raziskava temelji na analizi vprašalnikov ter polstrukturiranih intervjujev s fokusnimi 

skupinami. Intervjuji v okviru kvalitativnega dela so bili opravljeni z namenom podrobnejše 

ponazoritve in razjasnitve izsledkov, pridobljenih v kvantitativnem delu. Celotna raziskava je 

potekala v okviru mednarodne raziskave, ki je raziskovala stališča učiteljev do inkluzije in 

njihovo percepcijo lastne učinkovitosti pri izvajanju inkluzivnih praks. V raziskavo so bile 

vključene Anglija, Finska, Kitajska, Litva, Republika Južna Afrika in Slovenija.  

 

4.3.1 Vzorec 

Z naključnim izborom je bilo v vzorec kvantitativnega dela zajetih 346 osnovnošolskih 

učiteljev iz 30 osnovnih šol iz vseh slovenskih regij. Večino sodelujočih v raziskavi 

predstavljajo ženske (93,6 %). Povprečna starost anketirancev je bila 42,3 let (SD = 8,51), 

najmlajši anketiranec je bil star 23 let, najstarejši pa 61. Večina učiteljev ima pridobljeno 

visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo (68,1 %), skoraj tretjina učiteljev pa je študij 

dokončala še v okviru Pedagoške akademije (29,5 %). Delovna doba učiteljev v povprečju 

znaša 18,64 let (SD = 9,82). 

Na podlagi rezultatov kvantitativnega dela smo iz 6 šol izbrali po 6 učiteljev, ki so 

predhodno izpolnili vprašalnike. Izbrani učitelji vsake šole so tvorili fokusno skupino, s 

katero smo opravili polstrukturirane intervjuje. Šole so bile namensko izbrane na podlagi 

geografske lokacije in povprečne vrednosti na lestvici TEIP (gl. spodaj). 

 

4.3.2 Pripomočki za zbiranje podatkov 

Vprašalnik je vključeval dve lestvici. Lestvica TEIP27 (Sharma, Loreman in Forlin, 2011) 

sestoji iz 18 trditev, ki omogočajo raziskovanje učiteljevih percepcij glede lastne 

učinkovitosti za inkluzivno poučevanje. Učitelji so svoje strinjanje s trditvami lahko ocenili 

na Likertovi lestvici z razponom od 1 – se nikakor ne strinjam do 6 – se zelo strinjam. 

Trditve se sicer razporejajo v tri skupine, ki zadevajo učinkovitost pri poučevanju, 

                                                        
27 Teachers efficacy for inclusive practices (Sharma idr., 2011). 
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sodelovanju in urejanju motečega vedenja (prav tam). Vsi trije faktorji so se pojavili tudi v 

faktorski analizi, ki je izhajala iz slovenskih podatkov (Gaber, Ališauskiene, Žveglič, 

Milteniene in Rovšek, 2014).  

Lestvica SACIE 28  (Forlin, Earle, Loreman in Sharma, 2011) sestoji iz 15 trditev, ki 

preverjajo stališča, odnose in skrbi učiteljev glede inkluzivne edukacije. Učitelji so svoje 

strinjanje s trditvami lahko ocenili na Likertovi lestvici z razponom od 1 – se nikakor ne 

strinjam do 4 – se zelo strinjam. Tudi na tej lestvici se posamezne trditve razvrščajo v tri 

skupine, kar je bilo potrjeno tudi s faktorsko analizo opravljeno na rezultatih slovenske 

raziskave (Gaber idr., 2014). 

Osnovo polstrukturiranih intervjujev so predstavljala vprašanja, ki so se nanašala na 

učiteljevo zagotavljanje posebnih potreb vseh učencev, na učiteljeve percepcije nudenja 

podpore učencem ter njihove percepcije socialnih interakcij med učenci, ki jih poučujejo. 

 

4.3.3 Postopki zbiranja podatkov 

Kvantitativni del raziskave smo opravili maja in novembra 2011. Vprašalniki so bili poslani 

765 učiteljem iz 51 osnovnih šol, kar pomeni, da je bila odzivnost 45,2 %.  

Intervjuje s fokusnimi skupinami smo opravili med februarjem in junijem 2013. Intervjuji so 

bili s privoljenjem sodelujočih posneti na diktafon ali kamero.  

Sodelujočim je bila zagotovljena anonimnost, njihova imena so bila v nadaljevanju raziskave 

šifrirana. 

 

4.3.4 Postopki obdelave podatkov 

Za analizo rezultatov kvantitativnega dela, ki jo bomo predstavili v nadaljevanju, smo 

uporabili program SPSS. Uporabljeni postopki vključujejo teste normalnosti, izračune 

absolutnih in relativnih frekvenc, mere srednjih vrednosti in mere razpršenosti ter izračune 

Pearsonovega (r), Spearmanovega ( 𝑟𝑠 ) in Kendallovega () koeficienta korelacije. 

Podrobnejša analiza je predstavljena v Gaber idr. (2014). 

Intervjuji s fokusnimi skupinami so bili transkribirani, temu pa je sledila kvalitativna 

vsebinska analiza, izsledke katere so objavili Šuc, Bukovec, Žveglič in Karpljuk (2016). V 

                                                        
28 Sentiments, Attitudes and Concerns about Inclusive Education (Forlin idr. 2011). 
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naši nalogi podrobnejših izsledkov kvalitativnega dela ne bomo predstavljali, saj bomo nekaj 

izsekov iz intervjujev uporabili zgolj za dodatno ponazoritev izsledkov kvantitativnega dela. 

V pričujoči nalogi bodo, z namenom zagotavljanja anonimnosti, imena intervjuvancev 

označena s kraticami (S1, S2 …). 

 

4.4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

Leta 2000 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Le-ta je 

skupaj s pravilniki, omogočil prepoznavanje učencev, ki obiskujejo redno osnovno šolo, a se 

kljub temu srečujejo s pomembnimi težavami pri učenju. Za te učence se je uvedel sistem 

nudenja dodatne strokovno pomoči s prilagojenim izvajanjem (Opara idr., 2010). Na ta način 

so učenci s posebnimi potrebami stopili v svet rednih osnovnih šol in postali njihov sestavni 

del. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) iz leta 2014 učenci s 

posebnimi potrebami, ki se izobražujejo v rednih osnovnih šolah, predstavljajo veliko večino 

vseh učencev s posebnimi potrebami, hkrati pa tudi nezanemarljiv del celotne šolske 

populacije (Tabela 1). 

Tabela 1: Sestava osnovnošolske populacije  

Celotna 

osnovnošolska 

populacija 

Učenci s PP* - skupaj 
Učenci s PP v rednih osnovnih 

šolah 

Učenci s PP v specializiranih 

šolah in zavodih 

število št. % število % OPP število % 

168 357 12 582 7.47 10681 84.89 1901 17.79 

* S kratico PP bomo v nadaljevanju označevali izraz posebne potrebe. 

Vir: SURS, pridobljeno 10. 07. 2016, s spletne strani www.stat.si. 

 

Pojem posebnih potreb bi tako moral biti učiteljem relativno dobro znan, kar potrjuje tudi 

Tabela 2. Več kot polovica učiteljev koncept posebnih potreb pozna dobro oziroma zelo 

dobro, hkrati pa zgolj nekaj manj kot 6 % učiteljev koncept učencev s posebnimi potrebami 

pozna le malo. Le en učitelj koncepta posebnih potreb sploh ne pozna.  

 

 

http://www.stat.si/
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Tabela 2: Seznanjenost učiteljev s konceptom posebnih potreb 

 Frekvenca Odstotek Kumulativni 

odstotek 

 

1 - ga ne poznam 1 .3 .3 

2 - malo ga poznam 19 5.6 5.9 

3 - deloma ga poznam 101 29.9 35.8 

4 - dobro ga poznam 158 46.7 82.5 

5 - zelo dobro ga poznam 59 17.5 100.0 

Skupaj 338 100.0 / 

 

Drugačna slika se kaže, ko gre za poznavanje koncepta inkluzije, kar je prikazano v Tabeli 3. 

Skoraj tretjina učiteljev koncept inkluzije pozna le malo. Večina učiteljev koncept pozna 

deloma. Izsledki kažejo, da je diskurz inkluzije prisoten tudi v slovenskih rednih osnovnih 

šolah. Možno je, da glede pomena inkluzije obstoji določena mera zmede, ki izhaja iz 

nejasnosti razlikovanja med bolj poznanim pojmom integracije in sodobnejšim pojmom 

inkluzije. Hkrati pa je obstoječa zmeda lahko tudi odsev nejasnosti glede opredelitve 

inkluzije v teoriji. 

Tabela 3: Seznanjenost učiteljev s konceptom inkluzije 

 

  
Frekvenca Odstotek Kumulativni 

odstotek 

 

1 - ga ne poznam 45 13.4 13.4 

2 - malo ga poznam 57 16.9 30.3 

3 - deloma ga poznam 140 41.5 71.8 

4 - dobro ga poznam 85 25.2 97.0 

5 - zelo dobro ga poznam 10 3.0 100.0 

Skupaj 337 100.0 / 

 

Zaradi nepredvidljivosti ravni poznavanja koncepta inkluzivne edukacije vprašalnik 

sodelujočih ni neposredno spraševal po stališčih do inkluzije učencev s posebnimi potrebami. 

V nadaljevanju si bomo zato ogledali kakšna so stališča učiteljev do vključevanja nekaterih 

skupin učencev s posebnimi potrebami. 

V Tabeli 4 so predstavljena stališča učiteljev do posameznih skupin učencev s posebnimi 

potrebami. Predstavljene trditve so bile del že omenjene lestvice SACIE, ki ima obliko 4-

stopenjske Likertove lestvice: 1 – se nikakor ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – se strinjam; 
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4 – se popolnoma strinjam. Kot je prikazano v tabeli, se stališča učiteljev gibljejo okoli 

nevtralne srednje točke (M = 2,65). Učitelji so najbolj naklonjeni vključevanju učencev, ki se 

srečujejo s težavami pri izražanju, najmanj naklonjeni pa so vključevanju učencev, ki so v 

osnovni šoli trajno neuspešni, oziroma so vključevanju takšnih učencev bolj nenaklonjeni. 

 

Tabela 4: Stališča učiteljev do inkluzije  

 

 

 

Lestvica 

SACIE 

Učenci, ki 

imajo težave 

pri ustnem 

izražanju, naj 

bodo vključeni 

v redni oddelek 

OŠ*. 

Učenci z 

motnjo 

pozornosti bi 

morali biti 

vključeni v 

redni oddelek 

OŠ. 

Učenci, ki 

uporabljajo 

komunikacijske 

pripomočke (npr.: 

Braillovo pisavo / 

znakovni jezik), bi 

morali biti 

vključeni v redni 

oddelek OŠ. 

Učenci, ki so 

trajno učno 

neuspešni, bi 

morali ostati 

vključeni v redne 

oddelke OŠ. 

Učenci, ki 

potrebujejo 

individualni 

program z 

nižjimi učnimi 

zahtevami, bi 

morali biti v 

rednem oddelku 

osnovne šole. 

M 

Me 

2.6538 

/ 

3.13 

3.00 

2.74 

3.00 

2.35 

2.00 

1.91 

2.00 

2.43 

2.00 

N 279 340 331 334 337 333 

SD .34769 .655 .687 .752 .759 .731 

* Osnovna šola. 

 

Več kot polovica učiteljev (87,7 %) je naklonjena vključevanju učencev s težavami pri 

izražanju in učencem z motnjami pozornosti, 68,6 % učiteljev pa je naklonjenih vključevanju 

učencev z motnjami pozornosti.29 Učitelji so najbolj neodločeni, ko gre za vključevanje 

učencev, ki potrebujejo individualizirani program z nižjimi učnimi zahtevami. Vključevanju 

te skupine učencev v redne osnovne šole je naklonjenih 48,9 % učiteljev. Več kot polovica 

učiteljev pa je nenaklonjena vključevanju učencev, ki uporabljajo različne komunikacijske 

pripomočke (slepi in slabovidni učenci oziroma učenci z okvaro vidne funkcije ter gluhi in 

naglušni učenci; 59,3 %) ter učencev, ki so trajno učno neuspešni (81,3 %).  

Da je naklonjenost učiteljev do inkluzije učencev s posebnimi potrebami povezana z vrsto 

posebnih potreb, je razvidno tudi iz opravljenih intervjujev s fokusnimi skupinami. Dilema 

se, kakor nakazuje že zgornja tabela, pojavlja predvsem glede učencev, ki so učno trajno 

neuspešni oziroma ”težko sledijo” (S1) pouku. Ista učiteljica je takole povzela svoje 

razmišljanje: 

                                                        
29 V Prilogi 1 so podrobneje prikazane frekvence in odstotki odgovorov učiteljev. 
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”Niso tako sposobni recimo. Včasih razmišljam tudi, če mogoče mi ne delamo krivice 

takim otrokom, ker jih pač nekako vključujemo v redno osnovno šolo, kjer pravzaprav 

ima samo recimo maksimalno lahko tistih pet ur dodatne strokovne pomoči, kar je pa 

mogoče, vsaj pri nekaterih, premalo. Mislim, da bi na osnovni šoli s prilagojenim 

programom, kjer pač ima več možnosti, recimo lažje delal in imel navsezadnje tudi 

večje samospoštovanje in bil bolj uspešen in vse ostalo.” (S1)  

Druga učiteljica je izrazila podobne skrbi, čeprav je pripoznala tudi pozitivne plati inkluzije, 

ki zadevajo predvsem spoznavanje in sprejemanje različnosti: 

”Prav pa je, da se v bistvu srečamo med seboj, da se potem tudi to sprejemanje učijo 

od malega, kljub vsem težavam, ki so. Zdi se mi pa, da nekateri pa res pač ne zmorejo 

in se mi zdi, da zdaj prihaja nekako obdobje, ko se pa tudi te…, če pač ne zmore 

redno osnovno šolo, kljub vsem prilagoditvam, takšnim in drugačnim, da se osnovno 

šolo s prilagojenim programom zbere. V končni fazi vedno rečejo kolegice, da je za te 

otroke to balzam. Eno obdobje je bilo, se mi zdi, da to podrazno ne. Se mi zdi, da se 

pa to že malo spreminja in prav je tako, ker njim je sigurno lažje, uspešni so, v 

razredu pa niso, ne moreš in on ve, da ni. Tu pa v bistvu vseeno je uspešen na svojem 

nivoju in potem dolgoročno gledano ima neko prihodnost.” (S2) 

Učitelji tako še pristajajo na pojem sposobnosti, ki služi kot kriterij za odločanje o lokaciji 

šolanja učencev. Takšno stališče je sicer problematično z vidika inkluzije kakor jo pojmuje 

Slee, saj legitimira segregirano edukacijo (Slee, 2011). 

Vendar pa sposobnosti niso nujno pojmovane kot nespremenljive lastnosti učencev, na kar 

opozarja tudi Norwich (2013) v svoji obravnavi medicinskega in socialnega modela 

nezmožnosti. Tudi intervjuji z učitelji kažejo, da je njihovo pojmovanje sposobnosti kot 

kriterija za odločanje o lokaciji šolanja bolj kompleksno. Učitelji sposobnosti vidijo kot 

enega od pogojev za uspešnost učencev v šoli. Le-ta pa je odvisna tudi od drugih dejavnikov, 

med njimi učitelji največkrat izpostavljajo učenčev trud in podporo družine: 

”Za tega dečka moram povedati on ima silne težave, tako da učenje gre počasi 

naprej, počasen napredek… Počasi napreduje, ampak ima pa tako voljo, da to bi 

lahko bil vzor vsem na šoli. S tako voljo vse naredi in tudi on nima odklonilnega 

odnosa, na primer tega ne bom, tega ne zna reči oziroma tega še ni rekel in res se 

trudi, trudi.” (S3) 

”Uspehi so tam, tudi pri učencih s posebnimi potrebami, kjer starši z nami sodelujejo 
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z roko v roki ali eno veslo in drugo veslo in potem peljemo čoln z otrokom naprej. (…) 

Uspehi so tam, kjer starši z nami sodelujejo, kjer tudi oni odigrajo svojo vlogo in kjer 

nas spoštujejo in tam so uspehi, to se vidi še posebej pri teh učencih, ki imajo 

odločbe.” (S4) 

Sami menimo, da zgornja stališča učiteljev kažejo, da le-ti prepoznavajo temeljno dilemo v 

edukaciji učencev s posebnimi potrebami, ki jo Norwich (2013) imenuje dilema različnosti. 

Če ponovimo, dilema različnosti zadeva vprašanje pravičnosti enake ali različne obravnave 

učencev (prav tam). Učitelji namreč pripoznavajo, da inkluzivno šolanje, ki ga lahko vidimo 

kot enako obravnavo vseh učencev, prinaša nekatere koristi za vse učence. Hkrati pa jih tudi 

skrbi, da bo imela enaka obravnava za nekatere učence tudi negativne posledice. V tem 

primeru so učitelji mnenja, da je bolj ustrezno različno obravnavanje različnih učencev, kar 

lahko pomeni tudi šolanje v prilagojenih programih. 

Kot smo videli zgoraj, lahko med učitelji zasledimo tudi stališče, da je inkluzija učencev s 

posebnimi potrebami pomembna, ker prispeva k sprejemanju raznolikosti. Takšno stališče 

predpostavlja, da srečevanje posameznikov z raznolikostjo prinaša tudi večje sprejemanje in 

spoštovanje le-te. Zato nas je zanimalo dvoje. Prvič, ali imajo učitelji, ki se z osebami s 

posebnimi potrebami srečujejo tudi izven razreda, bolj pozitivna stališča do inkluzije; in 

drugič, ali imajo starejši učitelji, ki posledično delajo že dlje časa in so se verjetno že večkrat 

srečali z učenci s posebnimi potrebami, bolj pozitivna stališča do inkluzije kot mlajši učitelji.  

Tabeli 5a in 5b kažeta, da so učitelji, ki imajo izkušnje z osebami s posebnimi potrebami 

izven razreda (M = 2.74) bolj naklonjeni inkluziji kot učitelji, ki tovrstnih izkušenj nimajo 

(M = 2.61). Razlika v stališčih do inkluzije med obema skupinama je statistično pomembna 

na ravni p < 0.05. Odprto pa ostaja vprašanje, ali izkušnje z osebami s posebnimi potrebami 

pozitivno vplivajo na učiteljeva stališča do inkluzije ali pa se učitelji, ki so inkluziji 

naklonjeni in jo smatrajo kot pomemben element edukacije, tudi bolj nagibajo k iskanju 

stikov z osebami s posebnimi potrebami.  

 

Tabela 5a: Deskriptivna statistika stališč učiteljev do inkluzije glede na izkušnje z 

osebami s PP izven razreda 

 

Izkušnje z osebami s 

PP izven razreda 

N M SD SE 

Lestvica 

SACIE 

Ja 92 2.7420 .35169 .03667 

Ne 187 2.6103 .33826 .02474 
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Tabela 5b: Rezultati Levenovega preizkusa in t-testa za ugotavljanje razlik v stališčih 

učiteljev do inkluzije glede na izkušnje z osebami s PP izven razreda 

 

 

 

 

 

  

Levenov 

preizkus 

homogenosti 

varianc 

T-test (neodvisni vzorci) 

F p t g 2p.  Razlika v 

M 

SE 95 % CI 

spodnji zgornji 

Lestvica 

SACIE 

Homogenost 

varianc 

.001 .980 3.017 277 .003 .13169 .04365 .04577 .21761 

Nehomogenost 

varianc 

  
2.977 174.95

3 

.003 .13169 .04423 .04440 .21898 

 

Tabeli 6 in 7 prikazujeta korelacije med starostjo učiteljev in njihovimi stališči do inkluzije. 

Na podlagi Tabele 6 vidimo, da so korelacije med starostjo učiteljev in njihovimi stališči do 

inkluzije učencev s posebnimi potrebami zanemarljive in statistično nepomembne.  

Tabela 6: Pearsonov koeficient korelacije (r) 30  med stališči učiteljev do inkluzije 

učencev s PP in starostjo učiteljev  

 Lestvica SACIE 

Starost 

r .052 

2p .390 

N 277 

 

Podobno velja tudi za korelacijo med starostjo učiteljev in njihovimi stališči do posameznih 

skupin učencev s posebnimi potrebami (Tabela 7). Neznatna oziroma skoraj zanemarljiva 

pozitivna korelacija je prisotna zgolj, ko gre za učence z motnjami pozornosti. Razlog za to 

povezavo morda leži v tem, da se motnje pozornosti pogosto kažejo kot neprimerno vedenje. 

Težave z neprimernim vedenjem pa morda bolj učinkovito rešujejo učitelji, ki imajo za seboj 

več izkušenj s tovrstno problematiko in jim takšni učenci predstavljajo manjši izziv. Zato so 

morda tudi nekoliko bolj naklonjeni njihovi vključenosti v redne osnovne šole. Kot je 

                                                        
30 Vrednosti na lestvici SACIE, pa tudi na lestvici TEIP, obravnavamo kot merjene na intervalni ravni, zato v 

tem primeru za računanje uporabljamo Pearsonov koefcient korelacije (r). Preverili smo tudi naravo 

porazdelitve rezultatov na obeh lestvicah, za kar smo uporabili Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilk test 

normalnosti porazdelitve (Field, 2009). Rezultati obeh testov, vključno z grafičnim prikazom porazdelitve (Q-Q 

plot), se nahajajo v Prilogi 2. Shapiro-Wilk test kaže, da so rezultati na obeh lestvicah normalno porazdeljeni.  
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izpostavila ena od učiteljic, 

”problem je s tistim, ki vedenjsko izstopa. Ker če imajo primanjkljaj in se pač slabše 

učijo, ni problem.” (S5) 

Tabela 7: Kendallov tau b koeficient korelacije ()31 med stališči učiteljev do inkluzije 

posameznih skupin učencev s posebnimi potrebami in starostjo učiteljev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci, ki imajo 

težave pri ustnem 

izražanju, naj 

bodo vključeni v 

redni oddelek 

OŠ**. 

Učenci z motnjo 

pozornosti bi 

morali biti 

vključeni v redni 

oddelek OŠ. 

Učenci, ki 

uporabljajo 

komunikacijske 

pripomočke (npr.: 

Braillovo pisavo / 

znakovni jezik), 

bi morali biti 

vključeni v redni 

oddelek OŠ. 

Učenci, ki so 

trajno učno 

neuspešni, bi 

morali ostati 

vključeni v redne 

oddelke OŠ. 

Učenci, ki 

potrebujejo 

individualni 

program z nižjimi 

učnimi 

zahtevami, bi 

morali biti v 

rednem oddelku 

osnovne šole. 

Starost 

 -.007 .094* -.047 .012 .056 

2p .873 .032 .281 .784 .197 

N 336 327 330 333 329 

* Korelacija je statistično pomembna na nivoji p < 0.05 (dvosmerno testiranje). 

** Kratica OŠ označuje pojem osnovna šola. 

Če sklenemo, se zdi, da učitelji, ki so se večkrat srečali z učenci s posebnimi potrebami, niso 

tudi bolj naklonjeni njihovi inkluziji. Najdemo pa šibko statistično pomembno povezanost 

med stališči učiteljev do inkluzije in njihovim zaupanjem v lastno znanje pri poučevanju 

učencev s posebnimi potrebami, pri čemer sledenje ni povezano z učiteljevo starostjo 

(Tabela 8). O pomenu zaupanja učiteljev v lastno znanje bomo sicer podrobneje govorili 

kasneje. 

 

 

                                                        
31  Posamezne trditve na lestvicah SACIE in TEIP obravnavamo kot merjene na ordinalni ravni, zato za 

merjenje korelacije v tem primeru uporabljamo Kendallov tau b koeficient korelacije, ki omogoča ugotavljanje 

povezav med intervalnimi (starost) in ordinalnimi spremenljivkami (trditve na lestvicah SACIE in TEIP) (Field, 

2009). 
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Tabela 8: Kendallov tau b koeficient korelacije ()32 med zaupanjem v lastno znanje pri 

poučevanju učencev s PP ter starostjo učiteljev in njihovimi stališči do inkluzije 

učencev s PP 

 Starost Lestvica SACIE 

Zaupanje v lastno znanje pri poučevanju učencev s 

posebnimi potrebami 

 .066 .250** 

2p .125 .000 

N 342 279 

** Korelacija je statistično pomembna na ravni p < 0.01 (dvosmerno testiranje). 

 

Učitelji so v skupinskih intervjujih sicer izpostavili, da srečevanje z raznolikimi učenci 

predstavlja pomembno izkušnjo, ki jih spodbuja k razvijanju in izboljševanju lastne prakse:  

”Ti otroci, kakršnekoli posebnosti imajo, vsak je nekaj posebnega in se mi zdi 

velikokrat se vračaš nazaj, aha, pa si rečeš, saj takrat je bilo tudi tako in pri tistem 

sem pa tudi to ugotovila, kakorkoli ali pa zasledila, mogoče sem pa tam nekaj 

zgrešila, ko se drugič potem nekaj novega naučiš. In na ta način samo pridobivamo, 

se mi zdi (…).” (S6) 

Druga učiteljica je takole povzela svojo izkušnjo stiske in zadovoljstva ob poučevanju 

učenca z motnjo avtističnega spektra: 

”Mogoče eden od teh je ravno ta deček z avtizmom, ko sem na začetku bila tisto…. Pa 

ne ravno jaz, zakaj ravno k meni, ampak očitno je bilo tako namenjeno, ker bom tudi 

očitno te dve leti z njim preživela in je to tudi za mene neka potrditev in sem se v teh 

dveh letih tudi ogromno naučila in se mi zdi tudi, da sem dobila veliko od otroka, 

čeprav je bilo težko in naporno, ampak je bilo fino. Na koncu koncev sem rekla, no 

saj nekaj sem pa odnesla od tega.” (S7) 

 

Kot smo že omenili zgoraj, si bomo v nadaljevanju podrobneje ogledali nekaj elementov, ki 

so povezani s stališči učiteljev do inkluzije, zadevajo pa predvsem pomen usposobljenosti 

učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami.   

Snovalci lestvice TEIP poročajo o številnih raziskavah, ki kažejo, da je z učiteljevimi stališči 

do inkluzije pomembno povezana njihova percepcija lastne učinkovitosti pri izvajanju 

inkluzivnih praks (Sharma idr., 2011). Kot prikazujeta tabeli 9 in 10, tudi pri nas najdemo 

                                                        
32 Zaupanje v lastno znanje pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami smo merili s 5-stopenjsko Likertovo 

lestvico. To spremenljivko obravnavamo kot ordinalno spremenljivko, starost in stališča na lestvici SACIE pa 

obravnavamo kot intervalni spremenljivki. 
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statistično pomembno povezavo med stališči učiteljev do inkluzije in njihovo percepcijo 

lastne uspešnosti pri izvajanju inkluzivnih praks. 

Tabela 9: Pearsonov koeficient korelacije (r) med stališči učiteljev do inkluzije in 

njihovo percepcijo lastne učinkovitosti pri izvajanju inkluzivnih praks 

 Lestvica SACIE 

Lestvica TEIP 

r .322** 

2p .000 

N 258 

** Korelacija je statistično pomembna na ravni p < 0.01 (dvosmerno testiranje). 

 

So pa vrednosti povezav nekoliko manjše oziroma nepomembne, če obravnavamo stališča 

učiteljev do posameznih skupin učencev s posebnimi potrebami (Tabela 10). 

Tabela 10: Kendallov tau b koeficient korelacije () med stališči učiteljev do inkluzije 

določenih skupin učencev s PP in njihovo percepcijo lastne učinkovitosti pri izvajanju 

inkluzivnih praks 

 

Učenci, ki imajo 

težave pri ustnem 

izražanju, naj bodo 

vključeni v redni 

oddelek OŠ. 

Učenci z motnjo 

pozornosti bi 

morali biti 

vključeni v redni 

oddelek OŠ. 

Učenci, ki 

uporabljajo 

komunikacijske 

pripomočke (npr. 

Braillovo pisavo/ 

znakovni jezik), bi 

morali biti 

vključeni v redni 

oddelek OŠ. 

Učenci, ki so trajno 

učno neuspešni, bi 

morali ostati 

vključeni v redne 

oddelke OŠ. 

Učenci, ki 

potrebujejo 

individualni 

program z nižjimi 

učnimi zahtevami, 

bi morali biti v 

rednem oddelku 

osnovne šole. 

Lestvica 

TEIP 

 .144** .146** .036 .042 .204** 

2p .002 .002 .430 .359 .000 

N 296 293 292 296 290 

** Korelacija je statistično pomembna na ravni p < 0.01 (dvosmerno testiranje). 

 

Kakor je razvidno iz Tabele 10, ne obstaja statistično pomembna povezava med učiteljevo 

percepcijo lastne učinkovitosti in njegovimi stališči do inkluzije trajno učno neuspešnih 

učencev ter učencev, ki potrebujejo komunikacijske pripomočke. So pa učitelji, ki se čutijo 

bolj uspešne, tudi nekoliko bolj naklonjeni inkluziji učencev, ki potrebujejo individualizirani 

program, učencem z motnjami pozornosti ter učencem, ki se težje izražajo, vendar so 

korelacije razmeroma nizke. To lahko deloma pojasnimo z zgoraj prikazanimi stališči 

učiteljev do inkluzije. Kot smo že omenili, v Sloveniji ne moremo govoriti o naklonjenosti 

večine učiteljev do popolne inkluzije. Mnogi učitelji so naklonjeni inkluziji določenih skupin 
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učencev, za nekatere druge skupine pa smatrajo, da je bolj primerno, če niso vključeni v 

razrede rednih šol. Tako je možno, da učitelji verjamejo, da je inkluzija določenih skupin 

učencev s posebnimi potrebami neustrezna, ne glede na učinkovitost njihove prakse. To pa 

bolj zgovorno priča o deficitarnem pogledu na učence s posebnimi potrebami. Možno je, da 

učitelji namreč določene težave, ki izhajajo iz učenčevih nezmožnosti ali primanjkljajev, 

vidijo kot nepremostljive oziroma nespremenljive in tako izven dosega vpliva učinkovitih 

poučevalnih praks, ki so prisotne v rednih osnovnih šolah (gl. Slee, 2011).  

Rezultati vseeno nakazujejo določeno raven povezave med stališči učiteljev do inkluzije ter 

njihovo oceno lastne učinkovitosti pri poučevanju, zato si bomo v nadaljevanju ogledali kako 

učitelji sicer ocenjujejo lastno učinkovitost pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami 

oziroma pri izvajanju inkluzivnih praks.  

Učitelje smo najprej prosili, da na lestvici od 1 – zelo nizko do 5 – zelo visoko, ocenijo svoje 

zaupanje v lastno znanje pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami. Izkazalo se je, da 

večina učiteljev (69,9 %) srednje zaupa v lastno znanje. 

Tabela 11: Zaupanje v lastno znanje pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami 

 Frekvenca Odstotek Kumulativni 

odstotek 

 

1 - zelo nizko 4 1.2 1.2 

2 - nizko 46 13.3 14.5 

3 - srednje 242 69.9 84.4 

4 - visoko 50 14.5 98.8 

5 - zelo visoko 4 1.2 100.0 

Skupaj 346 100.0  

 

Je pa večina učiteljev bolj pozitivno ocenila svojo uspešnost pri izvajanju inkluzivnih praks. 

Njihova povprečna vrednost na lestvici TEIP znaša 4,49 (Tabela 12). 

Tabela 12: Povprečna vrednost percepcije lastne uspešnosti pri izvajanju inkluzivnih 

praks (lestvica TEIP, N = 299)   

 M SD Min. Maks. 

Lestvica TEIP 4.4941 0.52350 2,56 5.83 

Razliko lahko morda pripišemo temu, da mnogi učitelji inkluzivne prakse, kakor so 

predstavljene na lestvici TEIP, smatrajo kot del splošnih poučevalnih praks, ki se jih 

poslužujejo ne glede na prisotnost učencev s posebnimi potrebami. Omenjenih praks tako ne 
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vidijo kot del specifičnega znanja, ki je potrebno za poučevanje učencev s posebnimi 

potrebami. Kot pravi eden od učiteljev, skuša 

”vsem učencem približati učno snov. Je pa res, da predvsem letos imam učence, ki so, 

eni imajo dobre sposobnosti, eni so pa kar malo manjše. Tako da moram kar pri vsaki 

učni uri delo diferencirati, predvsem pri matematiki, pri slovenščini. Vedno tudi 

nekako skušam zagotoviti vse te tipe, avdio, vizualne.” (S8) 

So pa nekateri učitelji izrazili tudi nekaj skrbi glede neželenih posledic, ki jih ima 

prilagajanje raznolikim potrebam učencev: 

”Zdaj za sebe bom rekla nekaj, oziroma tudi pri nas na šoli se nekako večkrat to 

zalotimo, da se mi zelo zelo veliko ukvarjamo z vsemi tistimi učenci, ki imajo 

primanjkljaje na razno raznih področjih, kot učitelji, ki jim hočemo na vsak način 

pomagati in ogromno tu naredimo. Velikokrat nam pa zmanjka potem časa in 

energije za nadarjene učence (…).” (S9)  

Če se znova nekoliko vrnemo k Norwichu (2013), bi lahko rekli, da inkluzivne prakse, kakor 

so predstavljene na lestvici TEIP, predstavljajo del splošnih poučevalnih strategij, učitelji pa 

so pri njihovi rabi razmeroma suvereni. Manj pa so samozavestni, ko je potrebno splošne 

poučevalne strategije diferencirati in jih prilagoditi glede na specifične potrebe učenca (gl. 

Norwich, 2013; Norwich in Lewis, 2007). Na podlagi zgornjih podatkov tako lahko 

sklepamo, da učitelji prepoznavajo obstoj specifičnega znanja, ki je potrebno za učinkovito 

poučevanje učencev s posebnimi potrebami. Ocena zaupanja učiteljev v lastno znanje kaže, 

da učitelji menijo, da tega znanja nimajo dovolj. To težavo lahko učitelji premostijo na vsaj 

dva načina, z dodatnimi izobraževanji na temo poučevanja učencev s posebnimi potrebami 

ter s sodelovanjem z različnimi strokovnjaki, kot so logopedi, specialni pedagogi in 

tiflopedagogi, ki posedujejo specifično znanje. Zato se bomo za konec na kratko posvetili še 

slednjima temama.  

Tabela 13 kaže, da se je večina učiteljev vsaj malo dodatno izobraževala na temo poučevanja 

učencev s posebnimi potrebami. Se je pa zgolj 12,7 % učiteljev na to temo izobraževalo 

veliko ali zelo veliko. Ta podatek posebej izpostavljamo, ker je količina dodatnih 

izobraževanj statistično pomembno šibko povezana tako z učiteljevimi stališči do inkluzije, 

kot tudi z njihovo percepcijo lastne uspešnosti pri inkluzivnem poučevanju, srednje močno 

pa je količina dodatnih izobraževanj povezana z njihovim zaupanjem v lastno znanje pri 

poučevanju učencev s posebnimi potrebami (Tabeli 14 in 15).  
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Tabela 13: Količina dodatnega strokovnega izobraževanja na temo poučevanja učencev 

s posebnimi potrebami 

 Frekvenca Odstotek Kumulativni odstotek 

 

1 - nič 46 14.0 14.0 

2 - malo 113 34.3 48.3 

3 - nekoliko 128 38.9 87.2 

4 - veliko 36 10.9 98.2 

5 - zelo veliko 6 1.8 100.0 

skupaj 329 100.0 / 

 

Tabela 14: Kendallov tau b koeficient korelacije () med količino dodatnega 

strokovnega izobraževanja na temo poučevanja ter stališči učiteljev do inkluzije ter 

njihove percepcije lastne učinkovitosti pri izvajanju inkluzivnih praks 

 Lestvica SACIE Lestvica TEIP 

Količina dodatnega strokovnega 

izobraževanja na temo poučevanja 

učencev s posebnimi potrebami 

 .233** .218** 

2p .000 .000 

N 267 288 

** Korelacija je statistično pomembna na ravni p < 0.01 (dvosmerno testiranje). 

 

Tabela 15: Spearmanov koeficient korelacije (𝒓𝒔) med količino dodatnega strokovnega 

izobraževanja na temo poučevanja ter njihovim zaupanjem v lastno znanje pri 

poučevanju učencev s posebnimi potrebami 

 Zaupanje v lastno znanje pri poučevanju 

učencev s posebnimi potrebami 

Količina dodatnega strokovnega 

izobraževanja na temo poučevanja 

učencev s posebnimi potrebami 

𝑟𝑠 .420** 

2p .000 

N 329 

** Korelacija je statistično pomembna na ravni p < 0.01 (dvosmerno testiranje). 

 

Pomen poznavanja specifičnosti posebnih potreb pri poučevanju učencev s posebnimi 

potrebami lepo ponazarja tudi primer učiteljice, ki je poučevala slabovidnega učenca s 30 % 

preostankom vida: 

”Vse šolsko leto in tudi lansko leto, pred koncem šolskega leta, sem se začela 

pripravljati, sem bila tudi na izobraževanju za delo s slabovidnim učencem, v 

Ljubljani, na Zavodu za slepo in slabovidno mladino. Potem tudi na teh srečanjih, ko 

je prihajala tiflopedagoginja na šolo, že lani. Potem pa letos naprej, tako da sem bila 

o tem dobro seznanjena, podučena, izobražena, kolikor je bilo to pač možno, mogoče. 
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Potem sem z veseljem pričakovala tega učenca, čeprav sem vedela, da me čaka 

dodatno delo (…).” (S10) 

Kot smo že omenili, pa so vir specifičnega znanja o posebnih potrebah učencev lahko tudi 

drugi učitelji in strokovnjaki. Naša raziskava je pokazala, da ima velika večina učiteljev pri 

svojem delu z učenci s posebnimi potrebami pomoč in podporo različnih strokovnjakov. 

Sodelovanje učiteljev z različnimi strokovnjaki v Sloveniji verjetno poteka predvsem v 

okviru priprave in izvajanja individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami.  

Tabela 16: Prisotnost pomoči in podpore strokovnjakov 

 

 
Frekvenca Odstotek 

 

1 - ja 298 86.9 

2 - ne 45 13.1 

Skupaj 343 100.0 

 

Tabela 17 kaže, da večina učiteljev pri pripravi individualiziranih programov dobro sodeluje 

z različnimi strokovnjaki, zgolj 5,2 % učiteljev pa je svoje sodelovanje s strokovnjaki na tem 

področju ocenilo kot slabo. 

Tabela 17: Pri pripravi individualiziranega programa dobro sodelujem z ostalimi 

učitelji in drugimi delavci šole 

 Frekvenca Odstotek Kumulativni 

odstotek 

 

 

1 - se nikakor ne strinjam 3 .9 .9 

2 - se ne strinjam 2 .6 1.5 

3 - se večinoma ne strinjam 12 3.6 5.2 

4 - se večinoma strinjam 88 26.7 31.8 

5 - se strinjam 144 43.6 75.5 

6 - se zelo strinjam 81 24.5 100.0 

Skupaj 330 100.0  

 

Sodelovanje med strokovnjaki mnogi razumejo kot enega ključnih elementov inkluzije 

(Ainscow, 2012b), z anketnim vprašalnikom pa tega vidika edukacije učencev s posebnimi 

potrebami nismo podrobneje raziskovali. So pa učitelji v večji meri o sodelovanju 

spregovorili v sklopu intervjujev s fokusnimi skupinami. Učitelji so izpostavili, da je 

pomembno tako sodelovanje z ostalimi učitelji, kot tudi sodelovanje z drugimi strokovnjaki. 
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”Recimo te izkušnje meni največ dajo, izkušnje kolegic. Jaz grem do kolegice, ji 

potožim malo, mi da kak nasvet, to se mi zdi, da mi največ da (…).” (S11)  

”Se mi zdi tudi, jaz recimo, dobro letos ne sodelujemo, ampak prejšnja leta, ta 

dodatna strokovna pomoč, se mi zdi, da se ogromno naučimo od kolegic, ki imajo te 

učence, zato ker ona tudi te različne učence, z različnimi bom rekla prijemi, usmerja, 

tako da se mi zdi, da se tudi tu veliko naučimo. Tako kot se one recimo neke stvari, 

tako da to je zelo pomembno sodelovanje, torej z učitelji dodatne strokovne pomoči.” 

(S2) 

Uspešnost sodelovanja s strokovnjaki pa je povezana tudi s stališči učiteljev do inkluzije 

učencev s posebnimi potrebami. Kot kaže tabela 18, je uspešnost sodelovanja med različnimi 

strokovnjaki povezana tako z zaupanjem učiteljev v lastno znanje kot tudi z njihovim 

stališčem glede vključevanja nekaterih skupin učencev s posebnimi potrebami v redne šole.  

Tabela 18: Spearmanov koeficient korelacije ( 𝒓𝒔)  med uspešnostjo sodelovanja s 

strokovnjaki ter njihovimi stališči do inkluzije posameznih skupin učencev s PP in 

njihovim zaupanjem v lastno znanje 

 

Učenci, ki 

imajo težave 

pri ustnem 

izražanju, naj 

bodo vključeni 

v redni oddelek 

OŠ. 

Učenci z 

motnjo 

pozornosti bi 

morali biti 

vključeni v 

redni oddelek 

OŠ. 

Učenci, ki 

uporabljajo 

komunikacijske 

pripomočke (npr. 

Braillovo pisavo/ 

znakovni jezik), 

bi morali biti 

vključeni v redni 

oddelek OŠ. 

Učenci, ki so 

trajno učno 

neuspešni, bi 

morali ostati 

vključeni v 

redne oddelke 

OŠ. 

Učenci, ki 

potrebujejo 

individualni 

program z 

nižjimi učnimi 

zahtevami, bi 

morali biti v 

rednem oddelku 

osnovne šole. 

Zaupanje v 

lastno 

znanje pri 

poučevanju 

učencev s 

PP 

Pri pripravi 

individualiziranega 

programa dobro 

sodelujem z 

ostalimi učitelji in 

drugimi delavci 

šole 

𝑟𝑠 .189** .110* .115* .004 .112* .216** 

2p .001 .050 .039 .938 .046 .000 

N 

326 321 320 324 319 330 

* Korelacija je statistično pomembna na ravni p < 0.05 (dvosmerno testiranje). 

** Korelacija je statistično pomembna na ravni p < 0.01 (dvosmerno testiranje). 

 

Statistično pomembna povezava ni prisotna zgolj, ko gre za inkluzijo učencev, ki so trajno 

učno neuspešni. To potrjuje že omenjeno tezo, da učitelji smatrajo, da redne šole ne zmorejo 

ustrezno poskrbeti za učence, ki so v šoli neuspešni. Zdi se, da učitelji verjamejo, da kljub 
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izpopolnjevanju, raznolikim praksam in podpori strokovnjakov, nekaterim učencem v sklopu 

redne osnovne šole ni mogoče nuditi ustrezne edukacije, zato je zanje bolj primerno šolanje 

v specializiranih ustanovah.  

Če sklenemo, predstavljeni rezultati raziskave predvsem kažejo, da v slovenskem prostoru 

težko govorimo o naklonjenosti učiteljev do inkluzije nasploh, oziroma da ne moremo jasno 

zatrditi, da splošna naklonjenost obstaja. Povprečna vrednost na lestvici stališč SACIE v 

celoti se namreč nahaja v bližini nevtralne srednje točke (M = 2,65). Podrobnejši pregled pa 

razkriva, da je večina učiteljev naklonjenih le nekaterim skupinam učencev s posebnimi 

potrebami. Na tem mestu naj dodamo še dvoje. Prvič, obravnavana raziskava ni preverjala 

stališč učiteljev do inkluzije vseh skupin učencev s posebnimi potrebami, kar predstavlja 

svojevrstno omejitev pri interpretaciji dobljenih rezultatov in ponuja zgolj delno sliko stališč 

učiteljev do inkluzije. In drugič, povezave med stališči in aspekti usposobljenosti učiteljev so 

relativno nizke. Rezultati opravljene raziskave lahko ponujajo začetni vpogled v področje 

stališč do inkluzije in faktorjev, ki so z njimi povezani ali nanje celo vplivajo. Opravljena 

raziskava tako ponuja temelj, ki terja nadgradnjo. Med drugim menimo, da bi bilo smiselno 

raziskati povezanost med stališči učiteljev do inkluzije in njihovimi stališči do drugih 

družbenih skupin ter njihovim odnosom do družbenih normativnosti. Takšna raziskava bi 

lahko fenomen inkluzije trdneje umestila v družbeni kontekst ter s tem poglobila naše 

razumevanje tega, precej izmuzljivega, koncepta.  

5. ZAKLJUČEK 
 

Tako teoretični kot empirični del nakazujeta, da inkluzija še zdaleč ni nedvoumen in jasen 

koncept, ki bi ga neproblematično lahko sprejeli vsi akterji edukacije. Kompleksnost stališč 

učiteljev zrcali zapleteno naravo samega procesa edukacije na ravni šolskega vsakdana, ki 

pogosto presega rešitve, ki jih ponujajo teorije idealnih tipov. Slednje pogosto spregledajo, 

da se edukacijske prakse večinoma ne odvijajo kot razmeroma enostavno izbiranje med 

poloma dihotomije, pač pa terjajo vrsto pragmatičnih odločitev (gl. Biesta, 2012). 

Pripoznavanje te kompleksnosti nam omogoča odmik od poenostavljenih opredelitev 

inkluzije kot boja za pravičnost in enake možnosti v edukaciji in družbi, skladno s katero naj 

bi inkluzija sama na sebi hkrati bila in proizvajala dobro. Obenem pa nam omogoča pogled 

na inkluzijo in edukacijo v celoti, ki presega pojmovanje obeh procesov kot tehničnega 

izvajanja ustreznih metodik in dobrih praks. Slednje potrjuje tudi obravnavana raziskava. Če 
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privzamemo, da stališča učiteljev do inkluzije predstavljajo enega temeljnih gradnikov 

njenega udejanjanja, je zanimiva ugotovitev, da so relativno nizko povezana z aspekti 

učiteljeve usposobljenosti, ki jo danes pogosto (morda napačno) razumemo prav kot 

poznavanje ustreznih metod in dobrih praks. S tem nikakor ne trdimo, da je usposobljenost 

učiteljev zanemarljiv dejavnik edukacije. Nizke korelacije zgolj namigujejo, da bi bilo 

smiselno raziskati tudi druge dejavnike, ki pomembno vplivajo na učiteljeva stališča do 

inkluzije na eni strani, na drugi pa pozornost preusmerjajo od pojmovanja usposobljenosti 

kot poznavanja ustreznih metod k usposobljenosti kot spletu različnih lastnosti učitelja, ki 

mu omogočajo ustrezno presojanje in sprejemanje odločitev. 

Zgoraj omenjena poenostavljena definicija inkluzije daje vtis nespornosti inkluzije kot želene 

oblike edukacije, s tem pa pozornost odmika od nekega drugega vprašanje, ki je temeljno za 

nadaljnje razmisleke o edukaciji. Gre za vprašanje, kakšno edukacijo želimo in kaj od nje 

pričakujemo. Sami menimo, da je določena oblika inkluzije sicer lahko sestavni element 

edukacije, vsekakor pa slednje ne moremo v celoti zvesti na inkluzijo. Vprašanje edukacije 

namreč ni vprašanje zadovoljevanja potreb vsakega posameznika, kakor trdi večina teorij 

inkluzije, pač pa je vprašanje smisla, vloge in pogojev edukacije v sodobnih družbah. 

Odgovor nanj lahko pod vprašaj postavi tako pomembnost kot tudi uporabnost koncepta 

inkluzije.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Stališča učiteljev do inkluzije posameznih skupin učencev s posebnimi 

potrebami  
 

Učenci, ki imajo težave pri ustnem izražanju, naj bodo vključeni v redni oddelek 

OŠ. 

 Frekvenca Odstotek  Kumulativni 

odstotek 

 

1 - se nikakor ne strinjam 6 1.8 1.8 

2 - se ne strinjam 36 10.6 12.4 

3 - se strinjam 207 60.9 73.2 

4 - se zelo strinjam 91 26.8 100.0 

Skupaj 340 100.0 / 

 

 

Učenci z motnjo pozornosti bi morali biti vključeni v redni oddelek OŠ. 

 Frekvenca Odstotek  

 

Kumulativni 

odstotek 

 

1 - se nikakor ne strinjam 14 4.2 4.2 

2 - se ne strinjam 90 27.2 31.4 

3 - se strinjam 195 58.9 90.3 

4 - se zelo strinjam 32 9.7 100.0 

Skupaj 331 100.0 / 

 

 

Učenci, ki uporabljajo komunikacijske pripomočke (npr. Braillovo pisavo/ 

znakovni jezik), bi morali biti vključeni v redni oddelek OŠ. 

 Frekvenca Odstotek Kumulativni 

odstotek 

 

1 - se nikakor ne strinjam 37 11.1 11.1 

2 - se ne strinjam 161 48.2 59.3 

3 - se strinjam 117 35.0 94.3 

4 - se zelo strinjam 19 5.7 100.0 

Skupaj 334 100.0 / 
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Učenci, ki so trajno učno neuspešni, bi morali ostati vključeni v redne oddelke OŠ. 

 Frekvenca Odstotek Kumulativni 

odstotek 

 

1 - se nikakor ne strinjam 103 30.6 30.6 

2 - se ne strinjam 171 50.7 

15.7 

81.3 

3 - se strinjam 53 97.0 

4 - se zelo strinjam 10 3.0 100.0 

Skupaj 337 100.0 / 

 

 

Učenci, ki potrebujejo individualni program z nižjimi učnimi zahtevami, bi morali biti v 

rednem oddelku osnovne šole. 

 Frekvenca  Odstotek Kumulativni 

odstotek 

 

1 - se nikakor ne strinjam 34 10.2 10.2 

2 - se ne strinjam 136 40.8 51.1 

3 - se strinjam 149 44.7 95.8 

4 - se zelo strinjam 14 4.2 100.0 

Skupaj 333 100.0 / 
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Priloga 2: testi normalnosti porazdelitve vrednosti na lestvicah TEIP in SACIE 

 

Testi normalnosti porazdelitve 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TEIP .055 258 .061 .994 258 .473 

SACIE .069 258 .005 .991 258 .136 

 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Priloga 3: Vprašalnik 
 
Zap. številka respondenta:        

 

 

 

1. Uvodna vprašanja 

1.1.  V kolikšni meri sta vam poznana naslednja koncepta? (označite z X). 

Koncept Ga ne 

poznam 
Malo ga 

poznam 
Deloma ga 

poznam 
Dobro ga 

poznam 
Zelo dobro 

ga poznam 
Inkluzivna vzgoja 

in izobraževanje 
     

Otroci s posebnimi 

potrebami 
     

 

Prosimo, zapišite vašo opredelitev naslednjih konceptov: 
 

1.2.  Inkluzivna vzgoja in izobraževanje 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1.3.  Otroci s posebnimi potrebami 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

1.4.  Invalidnost 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Ne prezrite: V tem vprašalniku besedna zveza oseba/učenec s posebnimi potrebami 

označuje osebe/učence s slepoto/ slabovidnostjo, z gluhoto/ naglušnostjo, z govorno-

jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane osebe/učence, osebe/učence s čustveno in 

vedenjsko motnjo ter osebe/učence z motnjami v duševnem razvoju.   

 

 

Prosimo, izpolnite vprašalnik, kolikor je le mogoče odkrito. 

V vprašalniku se uporablja moška spolna oblika, ki velja za oba spola. 
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1.5.  Na katerih stopnjah poučujete? (obkrožite - možnih je več odgovorov) 

1. triletje OŠ 2. triletje OŠ 3. triletje OŠ 

 

1.6.  V kakšnem razredu poučujete? (obkrožite - možnih je več odgovorov) 

1. Redni razred v 

redni šoli 
2. V razredu s 

prilagojenim/posebnim 

programom v redni 

osnovni šoli 

3. V razredu s 

prilagojenim/posebnim 

programom v 

specializirani šoli 

4. Drugo. Prosimo, 

zapišite: 
______________ 

 

1.7.  Spol osebe, ki izpolnjuje vprašalnik? (obkrožite) 

1. Moški  2. Ženski 
 

1.8.  Vaša starost?  ________let 

1.9.  Koliko let že poučujete?  ________let 

1.10.  Velikost naselja, kjer imate stalno prebivališče? (označite z X) 

Vaško naselje (do 3.000 prebivalcev)    

Manjši kraj (3.000 – 15.000 prebivalcev)  

Mesto (do 100.000 prebivalcev)  

Večje mesto (več kot 100.000 prebivalcev)  

 

1.11.  Katera je vaša najvišja dosežena stopnja izobrazbe? (označite z X) 

1. Srednja šola   6. Drugo. Prosimo, 

zapišite:  
2. Višja šola  

3. Visokošolska, univerzitetna izobrazba  

4. Specializacija (podiplomska)  

5. Magisterij   

 

1.12.  Katera je najvišja dosežena stopnja izobrazbe vaših staršev: (označite z X) 

 

Stopnja izobrazbe mati oče  

1. Srednja šola    6. Drugo. Prosimo, 

zapišite: 

Mati:____________

__ 

Oče:____________

__ 

2. Višja šola    

3. Visokošolska, univerzitetna izobrazba   

4. Specializacija (podiplomska)   

5. Magisterij    
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1.13.  Vaš strokovni naziv: (označite z X) 

Brez naziva    

Mentor  

Svetovalec  

Svetnik  

 

1.14.  Koliko let je trajal študij za poklic učitelja?________________let 

1.15.  Katero študijsko smer ste zaključili ? (označite z X) 

1. Razredni pouk  2. Drugo. Prosimo, zapišite: 

                      

 

1.16.  Ali imate osebne izkušnje/vezi z osebami s posebnimi potrebami izven razreda, v katerem 

poučujete (npr.: je vaš prijatelj, družinski član, sosed, sošolec, sodelavec itd.)? (obkrožite) 

1.  DA 2.  NE 

Če ste odgovorili z DA, prosimo, opišite s kom imate izkušnjo in kakšno. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

1.17.  Koliko ste se za poučevanje učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redno šolo, dodatno 

strokovno izpopolnjevali? (obkrožite) 

1.  Nič 2.  Malo 3.  Nekoliko 4.  Veliko 5.  Zelo veliko 
 

1.18.  Prosimo, navedite, katerih strokovnih izpopolnjevanj, ki so bila namenjena izobraževanju za 

poučevanje učencev s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli, ste se udeležili:  

 Tema izobraževanja Skupno trajanje, vključno s 

samostojnim študijem (npr.: izdelava 

seminarske naloge) v urah. 

Organizator 

izobraževanja 

1    

2    

3    

4    

5    
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6    

7    

8    

9    

10    

 

1.19.  Katerih izobraževanj na temo poučevanja učencev s posebnimi potrebami si želite v prihodnosti? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

1.20.  Kako bi ocenili vaše poznavanje zakonodaje in usmeritve politik v zvezi z učenci s posebnimi 

potrebami? (obkrožite) 

1. Nezadostno 2. Slabo poznam 3. Srednje 

poznam 
4. Dobro poznam 5. Zelo dobro 

poznam 
 

1.21.  Kakšno je vaše zaupanje v lastno znanje pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami? 

(obkrožite) 

1. Zelo nizko 2. Nizko 3.  Srednje 4. Visoko 5. Zelo visoko 
 

1.22.  Kako ocenjujete vašo izkušenost pri poučevanju učencev s posebnimi potrebami? (obkrožite) 

1. Zelo slabo 2. Slabo 3. Srednje 4. Dobro 5. Zelo dobro 

 

 

2. Raznolikost učencev v razredu 
 

 

Naslednja vprašanja se nanašajo na razred, v katerem poučujete. Če poučujete več razredov, navajajte 

povprečne vrednosti, ki veljajo za vse razrede, v katerih poučujete. 

 
2.1.  Število učencev v razredu: _______ učencev 

2.2.  Število dečkov in deklic: _______dečkov, _______deklic 

2.3.  Razpon starosti učencev, ki jih poučujete: od_______do_______ 

2.4.  Koliko različnim veroizpovedim pripadajo učenci, ki jih poučujete? _______  

2.5.  Koliko različnim etničnim skupinam pripadajo učenci, ki jih poučujete? _______ 

2.6.  Koliko različnih maternih jezikov govorijo učenci, ki jih poučujete? _______  

2.7.  Koliko otrok priseljencev (imigrantov) poučujete? _______ 

2.8.  Ali poučujete učence, ki so umeščeni v katero izmed spodaj naštetih skupin učencev s posebnimi 

potrebami? (obkrožite oziroma dopišite) 



 

 74 

1. Slepi in 

slabovidni 
2. Gluhi in 

naglušni 
3. Gibalno 

ovirani 
4. Učenci s primanjkljaji 

na posameznih 

področjih učenja 

5. Učenci z 

govorno- 

jezikovno 

motnjo 
6. Učenci z 

motnjami v 

duševnem 

razvoju 

7. Drugo. Prosimo, napišite: 
______________________________________________________ 

 

 

3. Šolsko okolje 

 

 
3.1.  Koliko učencev obiskuje vašo šolo? ____________ 

3.2.  Kam bi, upoštevajoč naslednje kriterije, umestili vašo šolo glede na šole v vaši okolici? (označite z 

X) 

 1.Daleč 

pod 

povprečje 

2. Nekoliko 

pod 

povprečje 

3. V povprečje 4. Nekoliko nad 

povprečje 
5. Daleč 

nad 

povprečje 
Prestižnost      
Dodatna ponudba 

jezikov 

     

Število 

emigrantov 

     

Število Romov      
Urbana/ruralna 

lokacija šole 

     

Opremljenost      
 

3.3.  Kako ocenjujete finančno stanje vaše šole v primerjavi s šolami v vaši okolici? (obkrožite) 

1. Daleč pod 

povprečjem  
2. Pod povprečjem 3. Povprečno 4. Nekoliko nad 

povprečjem 
5. Daleč nad 

povprečjem 

 

3.4.  Ali je v vašem razredu tudi pomočnik učitelja? Če je, koliko ur na teden je prisoten v razredu? 

(obkrožite in dopišite) 

1.  DA 
Ur na 

teden:__________ 

2.  NE 

 

3.5.  Ali imate pri svojem delu pomoč in podporo strokovnjakov (npr.: psihologa, mobilne specialno 

pedagoške službe, svetovalnega centra, centra za duševno zdravje itd.)? (obkrožite in dopišite) 

1.  DA 

Prosimo, opišite pomoč in podporo: 

____________________________________ 

____________________________________ 

2. NE 
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4. Stališča in prepričanja o inkluzivnem izobraževanju  

 
Naslednja vprašanja se nanašajo na inkluzivno vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi 

potrebami ter iskanju novih poti in načinov dela v šoli, s katerimi bi v čim večji meri zadovoljili 

potrebe vseh učencev.  

 

1 2 3 4 

Se nikakor ne strinjam Se ne strinjam Se strinjam Se zelo strinjam 

 

Prosimo, odgovorite na vsa vprašanja 

Prosimo, obkrožite le en odgovor, ki najbolj sovpada z vašim stališčem 

   

4.1 
Skrbi me, da sošolci iz rednega oddelka osnovne šole ne bodo 

sprejeli vrstnikov s posebnimi potrebami. 
1   2   3   4 

4.2 Bojim se, da bom nekoč tudi jaz oseba z invalidnostjo. 1   2   3   4 

4.3 
Učenci, ki imajo težave pri ustnem izražanju, naj bodo vključeni v 

redni oddelek osnovne šole.  
1   2   3   4 

4.4 
Skrbi me, da je težko namenjati ustrezno pozornost vsem učencem v 

inkluzivnem razredu. 
1   2   3   4 

4.5 
Moji stiki z osebami z invalidnostjo so kratki in jih čim hitreje 

zaključim. 
1   2   3   4 

4.6 
Učenci z motnjo pozornosti bi morali biti vključeni v redni oddelek 

osnovne šole. 
1   2   3   4 

4.7 
Skrbi me, da bom preobremenjen, če bom imel v razredu učence s 

posebnimi potrebami. 
1   2   3   4 

4.8 

Učenci, ki uporabljajo komunikacijske pripomočke (npr.:  Brailovo 

pisavo / znakovni jezik) bi morali biti vključeni v redni oddelek 

osnovne šole. 

1   2   3   4 

4.9 Če bi bil invalid, bi se počutil grozno.  1   2   3   4 

4.10 
Skrbi me, da bi bilo zame bolj stresno, če bi imel v razredu učence s 

posebnimi potrebami. 
1   2   3   4 

4.11 
V zadregi sem, kadar pogledam osebi z invalidnostjo neposredno v 

obraz (oči). 
1   2   3   4 

4.12 
Učenci, ki so trajno učno neuspešni, bi morali ostati vključeni v 

redne oddelke osnovne šole. 
1   2   3   4 

4.13 
Zadrego, ki jo doživim ob srečanju s težko gibalno ovirano osebo, 

stežka premagujem.  
1   2   3   4 

4.14 
Skrbi me, da nimam znanja in spretnosti, ki jih potrebujem za 

poučevanje otrok s posebnimi potrebami. 
1   2   3   4 

4.15 
Učenci, ki potrebujejo individualni program z nižjimi učnimi 

zahtevami, bi morali biti v rednem oddelku osnovne šole.  
1   2   3   4 
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5.  Raven učinkovitosti pri uresničevanju inkluzive prakse 

 

Naslednja vprašanja so namenjena boljšemu razumevanju različnih dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje 

inkluzivne klime v vašem razredu. 

1 2 3 4 5 6 

Se nikakor   

ne strinjam 
Se ne strinjam 

Se večinoma 

ne strinjam 
Se večinoma 

strinjam 
Se strinjam 

Se zelo 

strinjam 

 

Prosimo, odgovorite na vsa vprašanja. 

Prosimo, obkrožite le en odgovor, ki najbolj sovpada z vašim stališčem. 

 

 

5.1 

Uporabljam različne oblike ocenjevanja učencev 

(prilagojeni testi, testi z nižjo zahtevnostjo, ocenjevanje 

dejavnosti - npr. nastopa). 

1   2   3   4   5   6 

5.2 
Če učenec snovi ne razume, pri razlagi uporabim  

drugačne/dodatne razlage oz. primere . 
1   2   3   4   5   6 

5.3 

Usposobljen sem, da pri oblikovanju učnih nalog 

upoštevam prilagoditve, ki izhajajo iz posebnih potreb 

učenca.  

1   2   3   4   5   6 

5.4 Znam oceniti učenčevo razumevanje obravnavane snovi. 1   2   3   4   5   6 

5.5 
Tudi zelo sposobnim učencem priskrbim ustrezne 

naloge. 
1   2   3   4   5   6 

5.6 
Dobro obvladam metode dela učencev v parih in 

majhnih skupinah. 
1   2   3   4   5   6 

5.7 
Usposobljen sem za oblikovanje prilagoditev in ciljev v 

individualiziranem programu. 
1   2   3   4   5   6 

5.8 Moteče vedenje znam preprečevati, še preden se pojavi. 1   2   3   4   5   6 

5.9 Moteče vedenje v razredu znam obvladati. 1   2   3   4   5   6 

5.10 Učenca z motečim vedenjem znam pomiriti. 1   2   3   4   5   6 

5.11 
Učence lahko pripravim do tega, da upoštevajo pravila, 

ki veljajo v razredu.  
1   2   3   4   5   6 

5.12 
Usposobljen sem za posredovanje pri učencih, ki so 

fizično nasilni. 
1   2   3   4   5   6 

5.13 
Učencem so moja pričakovanja glede njihovega vedenja 

jasna. 
1   2   3   4   5   6 

5.14 
Usposobljen sem za podporo družinam pri pripravi 

učencev za čim večji uspeh v šoli. 
1   2   3   4   5   6 

5.15 Znam izboljšati znanje učencev, ki so učno neuspešni. 1   2   3   4   5   6 

5.16 
Zmorem sodelovati z ostalimi strokovnimi in drugimi 

delavci (pomočniki učitelja, drugi učitelji) v razredu. 
1   2   3   4   5   6 

5.17 
Starše učencev s posebnimi potrebami dobro vključujem 

v šolske aktivnosti. 
1   2   3   4   5   6 
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5.18 Znam doseči, da starši radi pridejo v šolo. 1   2   3   4   5   6 

5.19 
Pri pripravi individualiziranega programa dobro 

sodelujem z ostalimi učitelji in drugimi delavci šole. 
1   2   3   4   5   6 

5.20 

Sem dovolj kompetenten, da sodelavce informiram o 

zakonodaji in usmeritvah politike, ki zadevajo inkluzijo 

učencev s posebnimi potrebami. 

1   2   3   4   5   6 

5.21 

Usposobljen sem za oblikovanje prilagoditev 

ocenjevanja, tako da so lahko ocenjeni tudi vsi učenci s 

posebnimi potrebami.  

1   2   3   4   5   6 

5.22 
Pri pripravi individualiziranega programa vključujem 

tudi starše. 
1   2   3   4   5   6 

 
NAJLEPŠA HVALA 

 

Priloga 4: Vprašanja za kvalitativni del (intervjuji s fokusnimi skupinami) 
 

 

1. Če pomislite na svoj razred, kako zagotavljate uresničevanje posebnih potreb vseh 

učencev pri pouku? 

2. Kako sami razumete nudenje podpore vsem učencem v vašem razredu? 

3. Kako bi opisali učne in socialne interakcije v vašem razredu? 
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