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POVZETEK 

Zagotavljanje enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok je temeljno načelo 

vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.  Tako otroci z značilnim razvojem kot  

otroci  s posebnimi potrebami bi morali imeti zagotovljene enake pogoje za njihov optimalni 

razvoj. Nobenemu otroku ne bi smeli odvzeti pravice biti usmerjen in vključen v njemu ustrezen 

program vzgoje in izobraževanja.  

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali učitelji, ki poučujejo otroke, vključene v                         

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

poznajo osnovne značilnosti in izobraževanje otrok s primanjkljaji  na posameznih področjih 

učenja, vključenih v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo in osnovne značilnosti ter izobraževanje otrok z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju, vključenih v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom. Zanimala so nas tudi njihova stališča o pridobljenih standardih znanj otrok s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, stališča o ustreznosti inkluzivnega izobraževanja 

za nekatere otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter stališča o njihovih 

možnosti vplivanja na usmerjanje otrok v ustreznejši program izobraževanja.  

V raziskavo smo vključili 95 učiteljev treh vaških in treh mestnih šol iz ptujskega in ormoškega 

območja, ki poučujejo otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, vključene v 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Vzorec je bil priložnostni in vanj so bili vključeni učitelji razrednega in predmetnega pouka 

obeh spolov.  

V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda. 

Raziskovalni pristop je bil kvantitativen in kvalitativen. Uporabili smo lasten anketni 

vprašalnik.  

Z raziskavo smo ugotovili, da večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v                   

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

pozna osnovne značilnosti in izobraževanje otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja, skoraj polovica učiteljev pa ne pozna osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju. Menijo tudi, da si v času izobraževanja niso pridobili dovolj znanj 

niti o otrocih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja niti o otrocih z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju in da imajo težave z ločevanjem obeh skupin otrok. Velika večina učiteljev 

se strinja, da nekaj otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ne dosega minimalnih 



 
 

standardov znanj in zastopa stališče, da jim le-te lahko tudi znižamo ter da šolske ocene ne 

prikazujejo realnega znanja otrok. Skoraj vsi učitelji so si enotni v stališču, da bi bilo za nekatere 

otroke, ki so usmerjani kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, bolje, če bi 

bili vključeni v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, 

ki ga izvajajo osnovne šole s prilagojenim programom. Menijo tudi, da njihovo mnenje, če bi 

predlagali začetek postopka usmerjanja, ne bi bilo upoštevano.  

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: primanjkljaji na posameznih področjih učenja, lažja motnja v duševnem 

razvoju, inkluzija, učitelji, poznavanje, stališča. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Ensuring equal opportunities and respecting the diversity of children is a fundamental principle 

of education and schooling of children with special needs. Thus, children with typical 

development and children with special needs should have equal conditions for their optimal 

development. No child should be deprived of the right to be included in an appropriate 

education program. 

The purpose of the research was to determine whether teachers, who teach children included in 

educational program with an adapted implementation and additional professional help, are 

familiar with basic characteristics and education of children with disabilities in specific areas 

of learning, who are included in educational program with an adapted implementation and 

additional professional help as well as children with mild intellectual disabilities, included in 

adjusted educational program with lower educational standard. We were also interested in their 

opinion on acquired knowledge standards of children with disabilities in specific areas of 

learning, opinion of the adequacy of inclusive education for some children with disabilities in 

specific areas of learning as well as their opinion on how they can influence to redirect children 

into more adequate educational programs. 

The study included 95 teachers from three rural and three urban schools in the area of Ptuj and 

Ormož who teach children with disabilities in specific areas of learning included in educational 

program with an adapted implementation and additional professional help. The sample was ad 

hoc and it included teachers from primary and lower secondary education of both genders. 

The study was conducted with a descriptive and causal-nonexperimental method. The study 

attitude was quantitative and qualitative. We used our own survey questionnaire. 

The study showed that most teachers, who teach children, included in educational program with 

an adapted implementation and additional professional help, are familiar with the basic 

characteristics and education of children with disabilities in specific areas of learning, however, 

almost half of the teachers are not familiar with the basic characteristics and education of 

children with mild intellectual disabilities. They also believe that during their education, they 

did not gain sufficient knowledge of children with disabilities in specific areas of learning nor 

about children with mild intellectual disabilities and that they are having troubles distinguishing 

both groups of children. The vast majority of teachers agree that some of the children with 

disabilities in specific areas of learning do not meet the minimal standards of knowledge and 



 
 

think that these standards can be lowered and that school marks do not reflect the real 

knowledge of children. Almost all of the teachers agree that it would be better for some children, 

who are within the group of children with disabilities in specific areas of learning, to be involved 

with adjusted educational program with lower educational standard, performed by primary 

schools with an adjusted program. They also believe that their proposal about redirecting those 

children would not be considered.  

 

 

 

KEYWORDS: disabilities in specific areas of learning, mild intellectual disabilities, inclusion, 

teachers, knowledge, attitudes. 
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1. UVOD 

Inkluzivno vzgojno izobraževanje je bilo pri nas prvič uzakonjeno v Zakonu o osnovni šoli 

(1996) in v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) (2000).  Po Zakonu o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) in Zakonu o osnovni šoli (2006) se lahko učenci 

s posebnimi potrebami (PP) vključijo v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo osnovne šole (OŠ). Tako so dobili 

številni otroci s posebnimi potrebami, pri katerih intelektualne sposobnosti niso nižje od 

povprečnih, možnost vključevanja v skupine otrok z značilnim razvojem.    

Med skupino otrok s PP, vključenih v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, spadajo tudi otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (PPPU) (Magajna, 2014). To so otroci, pri katerih se zaradi znanih ali 

neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo zaostanki v razvoju v zvezi 

s pozornostjo, pomnjenjem, mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, z razvojem socialnih 

sposobnosti in z emocionalnim dozorevanjem in pri katerih se kažejo izrazite težave v zvezi z 

branjem, pisanjem, pravopisom, računanjem. PPPU trajajo celo življenje in vplivajo na učenje 

in vedenje (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s 

posebnimi potrebami, 2015).  Pogosto niso omejeni le na eno področje (Žgur, 2013).  Z 

vključevanjem naj bi otroci pridobili enake možnosti, na katerih temelji inkluzivno 

izobraževanje. Od leta 2009 do leta 2016 se je  skupina otrok s PPPU povečala iz 35,8 % na 

45,8 % glede na vse usmerjene otroke, kar pomeni, da že zavzema blizu polovice vseh otrok s 

PP 

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Ta

bela_ucenci_s_posebnimi_potrebami.pdf; Opara, Barle Lakota, Globačnik, Kobal Grum idr., 

2010). 

Vključevanje otrok s PPPU v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo pa je žal prineslo poleg zagotavljanja enakih možnosti tudi številna 

nerešena vprašanja, kot so, kako daleč prilagajati učencem oblike in metode dela, prilagajanje 

vsebin in standardov znanja, čeprav se učni načrt ne sme prilagajati, težave pri pravočasni 

usmeritvi učencev v ustreznejši program. Izvajalci dodatne strokovne pomoči za premagovanje 

primanjkljajev v strokovnih skupinah za posameznega otroka na šolah opažamo, da imajo 

nekateri učitelji težave pri poznavanju otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju in jih vedno ne 

ločijo od otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Tako so v                                
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vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

otroci, ki izkazujejo značilnosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Otroke, ki kljub vsem potrebnim prilagoditvam ne dosegajo minimalnih standardov,   

usmerjamo v OŠPP. Učenci z znižano sposobnostjo za učenje ali lažjo motnjo v duševnem 

razvoju (LMDR) se vključijo v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom (NIS). Nizka intelektualna sposobnost in nizka stopnja ustreznosti 

socialnega vedenja sta najpogostejša kriterija pri diagnosticiranju otrok z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju (Kocijan-Hercigonja, 2000). Prilagojeni so pogoji učenja, ob katerih lahko 

dosežejo temeljna znanja, ki pa ne zagotavljajo pridobitve minimalnih standardov znanja, ki so 

določeni v izobraževalnih programih. Največkrat si pridobijo znanje za opravljanje manj 

zahtevnih poklicnih del in se usposobijo za samostojno socialno življenje. Čuk, Novljan, Galeša 

in Kotar opredeljujejo osebe z motnjo v duševnem razvoju kot osebe, ki imajo primanjkljaj na 

področju spoznavnih sposobnosti in ta je stalen. Zaradi stalnih motenj v razvojnem obdobju 

imajo težave s socialno integracijo (Novljan, 1997). 

Slovenija ima kot nekatere druge države v Evropi poleg osnovnih šol (OŠ) še šole s 

prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom (OŠPP) in spodbujajo se različne 

oblike sodelovanja in povezovanja (Pretnar, 2012). Specifika teh šol je majhnost in s tem 

povezana visoka stopnja kohezivnosti, občutek pripadnosti in zaupanja, kar pomembno vpliva 

na razvojno uspešnost. Na drugi strani pa šole s prilagojenimi programi še vedno spremljajo 

stigme in predsodki predvsem zaradi nepoznavanja te populacije (Prašnikar, 2014). 

Raziskave v Sloveniji in v Evropi (Includ-ed, 2009) kažejo na to, da zunanja diferenciacija  

prinaša prednosti (prilagojen učni načrt, metode in oblike dela, manj otrok v skupini) in tudi 

nekaj pomanjkljivosti (manjši socialni in kulturni kapital, težave pri vključevanju v okolje)  

(Lesar, 2009). Pri otrocih z LMDR je prisotna večja negotovost vase, zadržanost, socialna 

plašnost in težave pri navezovanju stikov kot pri otrocih z značilnim razvojem (Colnerič, 

Zupančič, 2005). Posledično so bili pri nas že izvedeni projekti, katerih glavni cilji so bili 

razbijanje stigem in  taljenje osebnih travm in občutka sramu pri učencih, ki obiskujejo OŠPP, 

predvsem pri  tistih, ki so bili usmerjeni prepozno (Prašnikar, 2014). Nazadnje  je bil izveden 

projekt Spodbudno učno okolje za zagotavljanje enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju 

(okt., nov., 2015). Med glavnimi cilji projekta je bilo oblikovanje strategij za povečanje 

dostopnosti in enakih možnosti v šolah, ki izvajajo prilagojen program vzgoje in izobraževanja 

z nižjim izobrazbenim standardom. Učenci so veliko pridobili, a žal je projekt potekal samo en 

mesec. Nadaljnje projekte bi bilo potrebno načrtovati za daljše časovno obdobje, da bi res 
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zagotavljali kvalitetnejšo socialno vključenost, saj učenci potrebujejo veliko dodatnih spodbud 

iz okolja in tudi sami imajo željo po enakosti.  
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2. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI  

Na podlagi 24. člena ZUOPP (2011) ter tretjega odstavka 14. člena Pravilnika o organizaciji in 

načinu dela komisij za usmerjanje otrok s PP (2013) so bili s strani Zavoda Republike Slovenije 

za šolstvo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izdani Kriteriji za opredelitev vrste 

in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s PP (2015). Na podlagi teh kriterijev se otroci 

s PP razdelijo v naslednje skupine: 

 

 otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

 slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, 

 gluhi in naglušni otroci, 

 otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

 gibalno ovirani otroci, 

 dolgotrajno bolni otroci, 

 otroci s PPPU,  

 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,  

 otroci z avtističnimi motnjami. 

 

Ker smo se v magistrskem delu posvetili dvema skupinama otrok s posebnimi potrebami, to sta 

otroci PPPU in otroci z LMDR, ju bomo v nadaljevanju natančneje opisali. 

 

2.1 OTROCI S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

 

Po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami so otroci s PPPU otroci s težjo obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi 

znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju centralnega živčnega sistema kljub 

povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri 

branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju.  

 

Pojavljajo se tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, 

koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega dozorevanja. 
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Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih in nebesednih informacij, ovirajo 

usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje.  

 

So notranje narave in niso primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem in drugimi okoljskimi 

dejavniki, vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, nevrološkimi motnjami in motnjami v 

duševnem razvoju ter vedenjskimi in čustvenimi težavami ali motnjami, čeprav se lahko 

pojavljajo skupaj z njimi (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015, str. 23).  

 

 

2.1.1 KRITERIJI ZA OPREDELITEV PPPU 

 

Za identifikacijo otroka s PPPU je potrebno izpolnjevanje naslednjih kriterijev (Magajna, 2014, 

str. 111–115): 

 

1. kriterij predstavlja dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi 

pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na naslednjih 

področjih učenja: branje, pisanje, računanje in pravopis. 

 

2. kriterij so obsežne, izrazite težave na enem ali več izmed štirih področij šolskih veščin 

(branje, pisanje, pravopis, računanje), ki vztrajajo in so izražene do te mere, da otroku 

izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja. 

 

3. kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih 

kognitivnih in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja 

učnih zahtev) in/ali motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij). 

Ocenjujemo predvsem:  

 

 Hitrost procesiranja: otroci s PPPU imajo težave tako v hitrosti kot tudi kapaciteti 

predelovanja vidnih in slušnih informacij. Hitrost poimenovanja je drugi ključni 

primanjkljaj pri disleksiji in vpliva tudi na matematično tekočnost. V nasprotju s 

skupino otrok s splošnimi učnimi težavami otroci s PPPU z možnostjo dodatnega časa 

na številnih področjih šolskih znanj (ne veščin) izkažejo zadovoljive dosežke. V okviru 

običajnih časovnih zahtev tega ne zmorejo. 
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 Metakognicijo: otroci s PPPU kažejo neustrezno metakognitivno zavedanje in manj 

pogosto uporabljajo ustrezne metakognitivne strategije. Za premagovanje 

primanjkljajev nujno potrebujejo učenje in pomoč na področju metakognitivnih 

strategij. 

 

4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, 

spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in 

prostorska orientacija, organizacija informacij itd.  V okviru odločanja, povezanega s 

tem kriterijem, se osredotočamo predvsem na ugotavljanje šibkih in močnih področij 

pri: 

 

 Zaznavanju: pri otrocih s PPPU se lahko pojavijo težave pri zaznavanju, 

prepoznavanju, razlikovanju ali interpretiranju zaznav, posebno vidnih in slušnih 

dražljajev. 

 

 Pozornosti: otroci s PPPU lahko imajo težave s pozornostjo, ki vključujejo težave pri 

selekciji in osredotočanju pozornosti na najbolj pomembne dražljaje, kar spada med 

ključne sestavine učenja. 

 

 Spominu: učenci s PPPU lahko imajo težave na področju pomnjenja, še posebej 

delovnega pomnjenja – sposobnosti hkratnega začasnega shranjevanja in manipuliranja 

informacij. Le-to je potrebno za izvajanje vsakodnevnih kognitivnih nalog. Mnogi 

avtorji primanjkljaje pri delovnem pomnjenju povezujejo z motnjami branja, 

matematike in pisnega jezika. 

 

 Jeziku: pri nekaterih otrocih s PPPU se pojavlja zaostanek v govorno-jezikovnem 

razvoju in neustrezna raba jezika. Učenci imajo lahko težave na področju fonologije, 

semantike, sintakse, morfologije in pragmatike. Jezikovni problemi lahko zelo 

neugodno vplivajo na učenje. 

 

 Socialnem področju: nekateri otroci s PPPU imajo primanjkljaje na področju socialne 

kompetentnosti, ki se nakazujejo v obliki težav na področju socialnih veščin. Ti 

primanjkljaji lahko vplivajo na učenčevo socialno in šolsko delovanje. Primanjkljaji na 
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socialnem področju lahko povečajo možnost potencialno neugodnih posledic, kot je npr. 

opuščanje šolanja. 

 

5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge duševne in 

nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in jezikovno različnost ter 

psihosocialno neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje kot glavne povzročitelje 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja, čeprav se lahko pojavljajo tudi skupaj 

z njimi. 

 

 

PPPU se pojavijo v obdobju šolanja, vendar pa se  izražajo v polni meri šele takrat, ko zahteve 

presežejo posameznikove, na specifičnih področjih omejene zmožnosti (časovno omejeni testi, 

branje in pisanje kompleksnih poročil ob prisotnosti časovnih rokov, velika količina 

obremenitev). Težave vztrajajo, čeprav se v teku razvoja lahko kažejo na različne načine (npr. 

adolescenti z disleksijo usvojijo dekodiranje in število napak se zmanjša, vendar pa še vedno 

berejo počasi in z zavestnim naporom). PPPU lahko diagnosticiramo šele po začetku 

formalnega poučevanja veščin pisanja, branja, pravopisa in računanja; ugotavljamo jih lahko 

tudi v kasnejših obdobjih šolanja in življenja, če imamo dokazila o zgodnjem začetku. 

Diagnostično ocenjevanje mora temeljiti na več virih, pri čemer posamezni podatki ne 

zadostujejo. Za diagnozo je potrebna klinična diagnostična ocena, ki vključuje sintezo 

ugotovitev posameznikove zdravstvene, razvojne, šolske in družinske zgodovine (anamneze) 

ter različne formalne in neformalne mere šolskih veščin in kognitivnih primanjkljajev (Kriteriji 

za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 

2015, str. 24). 

 

 

2.1.2 DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE OTROK S PPPU 

 

PPPU po opredelitvi označujejo vztrajne in izrazite specifične težave pri učenju, ki imajo za 

posledico nižje izobraževalne dosežke na posameznih področjih učenja, kot bi pričakovali glede 

na starost, razred, sociokulturno okolje in raven intelektualnih sposobnosti. Težave so 

nepričakovane in jih ne moremo razložiti s splošno upočasnjenim razvojem ali motnjo v 

duševnem razvoju, sama definicija za PPPU predpostavlja ustrezne, to je povprečne ali 

nadpovprečne intelektualne sposobnosti (IQ nad 85). Zato je pri PPPU pogosto razhajanje med 
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dejansko učno storilnostjo na področjih primanjkljajev in pokazatelji globalnih intelektualnih 

sposobnosti (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami, 2015, str. 24). Zaostanki ali motnje v intelektualnem razvoju torej niso 

prisotni, lahko pa so prisotni kognitivni primanjkljaji oz. motnje v predelovanju informacij. 

Otroci s PPPU kažejo različne vzorce močnih in šibkih področij. Magajna in tuji strokovnjaki  

zato poudarjajo, da je za diagnostiko specifičnih motenj profil intelektualnih sposobnosti 

(močnih in šibkih področij kognitivnega funkcioniranja)  lahko bolj informativen od 

inteligenčnega količnika. Za nove raziskovalne pristope je značilno ocenjevanje kognitivnih 

procesov, ki so empirično dokazano povezani s šolskimi dosežki (Magajna, 2014, po Hale in 

Fiorello, 2004). Tudi Naglieri (2011) povezuje primanjkljaje na področju kognitivnih procesov 

s šolskimi težavami. Priporoča sistematično preučevanje odnosov med močnimi področji na 

področju kognitivnega procesiranja in močnimi področji šolskih dosežkov ter primanjkljaji 

kognitivnih procesov in  šolskih dosežkov. Glede na razhajanja in konsistentnosti med rezultati 

lahko diagnosticiramo specifične motnje (Magajna, 2014, po Naglieri, 2011). 

 

Za diagnosticiranje otrok s PPPU je pomembno, da dobljeni rezultati res nakazujejo, da je pri 

otroku prisoten določen primanjkljaj. Podatki morajo biti zato skrbno pregledani s strani vseh 

članov, vključenih v diagnostičen pregled. Za boljšo veljavnost so Schultz, Simpson in Lynch 

(2012) predlagali integrativno analizo podatkov. Poudarjajo namreč, da ne moremo oblikovati 

trdnih odločitev na osnovi nepopolnih ali nasprotujočih si podatkov.  
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Slika 1: Veriga podatkov oz. dokazov po Schultz, Simpson in Lynch 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Člani strokovnega tima morajo uporabljati vse tri metode oz. informacije iz verige podatkov za 

preučevanje učnih težav. Če so dobljeni rezultati konsistentni, jih razvrstimo glede na to, ali 

predstavljajo močno področje, šibko področje ali pa nobeno.  

Gargiulo (2012) razlaga, da so bili otroci s PPPU ves čas prisotni v šolskem prostoru, le da jih 

stroka v preteklosti ni znala odkriti in prepoznati njihovih posebnih potreb. Pri diagnosticiranju 

pa moramo biti pozorni tudi na sočasno pojavljanje motenj, kar lahko zelo oteži diferencialno 

POGOVORI, OPAZOVANJA, OBSTOJEČI 

PODATKI: 

rezultati sistematskih pregledov, rezultati testov, ocene, 

razvojna anamneza, rezultati prejšnjih let, poročila 

strokovnih delavcev, jezik, ki ga družina govori. 

PODATKI NEFORMALNEGA 

OCENJEVANJA: 

rezultati kriterijskih testov, spremljanje 

napredka, rezultati testov, ki temeljijo na učnem 

načrtu, izdelki, primerjalno testiranje. 

 

 

PODATKI FORMALNEGA 

OCENJEVANJA: 

ocene bralnega razumevanja, tekočnosti 

branja, matematičnih znanj, pisnega 

izražanja, govornega izražanja, slušnega 

razumevanja, kognitivnega funkcioniranja. 
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diagnostično ocenjevanje, saj vsaka izmed motenj neodvisno vpliva na funkcioniranje in ovira 

prilagajanje v vsakodnevnih in šolskih okoliščinah. 

 

 

2.1.3 PODROČJA RAZVOJA, KJER SE POJAVLJAJO PPPU 

 

Različni avtorji oblike in skupine PPPU poimenujejo na različne načine. Magajna in Kavkler 

(2008) PPPU delita na naslednje skupine: 

 

 primanjkljaji na področju bralne pismenosti označujejo težave pri branju in pisanju, 

 

 primanjkljaji na področju matematične pismenosti označujejo težave pri dojemanju 

števil in količin, avtomatizaciji aritmetičnih dejstev ter razvoju hitrega in tekočega 

računanja, 

 

 primanjkljaji na področju kognitivnih in metakognitivnih strategij označujejo 

težave pri hitrosti procesiranja in metakogniciji, 

 

 primanjkljaji na področju psiholoških procesov označujejo težave na socialnem 

področju, na področju zaznavanja, pozornosti, spomina,  govora in jezika. 

 

Tabela 1: PPPU po Wong (1996) 

 

PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

Neakademsko področje Akademsko področje 

 težave na področju                    

vidno-motorične koordinacije 

(mala in/ali velika motorika) 

 težave pri fonološkem 

procesiranju 

 težave na področju jezika 

 težave na področju spomina 

(slušnega in/ali vidnega) 

 težave na področju branja 

 težave na področju matematike 

 težave na področju črkovanja 

 težave na področju pisanja 

(grafomotorične težave in težave 

pri sestavljanju pisnih besedil) 
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 težave na področju zaznavanja 

(vidna in/ali slušna 

diskriminacija, ločevanja 

bistvenih slušnih in/ali vidnih 

dražljajev od nebistvenih) 

 

 

 

2.1.4 OBLIKE PPPU 

 

Glede na področja, kjer so primanjkljaji  prisotni, se pojavljajo različne oblike PPPU.  

 

DISLEKSIJA 

Kaže se pri začetnih bralcih, in sicer s težavami fonološkega in fonemskega zavedanja. Tako 

za mlajše kot starejše bralce so značilne težave na področju avtomatizacije branja ter bralnega 

razumevanja. Težave imajo z upoštevanjem pravopisnih pravil in s hitrostjo branja kot tudi z 

ortografskim kodiranjem, z zaporedji, delovnim spominom, hitrostjo pisanja in pisnega 

izražanja. Ob težavah vizualnega prostorskega zaznavanja in procesiranja simbolov so značilne 

tudi težave na področju časovne in prostorske orientacije (Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015, str. 24). Fawcet 

(2007) dokazuje, da gre pri disleksiji za specifično težavo v proceduralnem spominu ali učenju. 

Kot vzročno teorijo za disleksijo navaja primanjkljaj proceduralnega učenja. 

  

Skupek znakov, ki nakazujejo na disleksijo: 

 

 Počasno branje, pri katerem se otrok vidno muči. 

 Glasno branje je počasno, po odrezanih sekvencah (ni tekoče in gladko). 

 Otrok pri glasnem branju pogosto ne upošteva ločil. 

 Otrok je po kratkotrajnem branju vidno utrujen. 

 Razumevanje prebranega je pogosto slabše, ker otrok vso energijo usmeri k pravilno 

prebranim besedam; slušno razumevanje je običajno veliko boljše. 
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 Otrok pogosto obrača, zamenjuje ali premešča glasove v besedi: mak – kam, zima – 

miza, tri – tir. 

 Besede, ki so videti podobno, nadomešča z drugimi, čeprav lahko spremenijo celoten 

pomen povedi: zahod – zavod, prt – vrt, sveča – sreča, leva – lega ... 

 Pri branju povedi ali zgodbe besedo nadomesti z novo sopomenko, čeprav si na pogled 

nista podobni: potovanje – izlet, jokanje – vekanje, deček – fant, čaša – kozarec ... 

 Otrok izpušča ali dodaja kratke besede: od, smo, k, za, pri ... 

 Pri črkovanju se pojavljajo zelo podobne napake kot pri branju. Napake nastopajo tudi, 

če otrok prepisuje iz knjige ali s table. Črkovanje je kljub ponavljanju in vajam 

velikokrat uporabljenih besed še vedno napačno. Pisni izdelki kažejo na negotovost pri 

črkovanju, kar se kaže v številnih pisnih napakah. 

 

 

DISKALKULIJA IN SPECIFIČNE ARITMETIČNE UČNE TEŽAVE 

 

Diskalkulija je učni primanjkljaj, kadar so matematični dosežki glede na otrokovo starost, 

inteligentnost in sam potek izobraževanja pomembno nižji, kot bi jih pričakovali. Kaže se kot 

skupek specifičnih težav pri učenju matematike in reševanju računskih nalog ter vpliva na 

sposobnost usvajanja matematičnih veščin. Težave so lahko prisotne na vseh ali pa samo na 

določenih področjih matematike (Ivančič, Jokan, Podlogar, Simončič, Tašner, 2014). Prisotne 

so izrazitejše učne težave na področju matematičnega konceptualnega (pojmovnega), 

deklarativnega (obvladovanja aritmetičnih dejstev) in proceduralnega znanja (obvladovanja 

aritmetičnih postopkov). Slabše obvladajo že predpogoje za učenje aritmetike (štetje, mestne 

vrednosti, velikostne odnose itd.) ter uporabljajo razvojno manj razvite strategije reševanja 

aritmetičnih problemov, zato probleme rešujejo počasi in manj točno. Učenci s spacialno 

(prostorsko) diskalkulijo imajo težave pri matematiki zaradi nezmožnosti vizualizacije 

matematike, bolj izrazite postanejo te težave ob poznejšem učenju geometrije in reševanju 

enačb. Spremlja jih vrsta težav pri prostorski orientaciji, predvidevanju, prerisovanju. Pogosto 

pa jih spremljajo tudi težave na področju socialne kognicije in nebesedne komunikacije. Na 

jezikovnem področju so lahko težave na področju pomenoslovja, skladnje in pragmatike 

(razumevanje rabe jezika v komunikaciji) (Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne 

šole z dodatno strokovno pomočjo, 2008).  
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Specifične aritmetične učne težave imajo učenci, ki dosegajo pomembno nižje rezultate kot 

vrstniki in imajo težave pri obvladovanju osnovnih aritmetičnih sposobnosti ter spretnosti 

seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, manj pa na področju bolj abstraktnih 

matematičnih sposobnosti in spretnosti iz algebre, trigonometrije ter geometrije. Na njihove 

dosežke vplivajo številni in raznovrstni dejavniki (Navodila za prilagojeno izvajanje programa 

osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 2008):  

 verbalne sposobnosti, ki najbolj vplivajo na matematično uspešnost (pomensko 

pomnjenje, obvladovanje matematične terminologije, razumevanje matematičnega 

jezika v navodilih, besednih problemih itd.), 

 perceptivne sposobnosti (sprejem informacij, razlikovanje slišanih in napisanih 

simbolov, orientacijske sposobnosti itd.), 

 pozornost in koncentracija (usmerjenost pozornosti na določene podrobnosti, vztrajanje 

pri reševanju problemov itd.), 

 aritmetično deklarativno in proceduralno znanje, 

 metakognitivne sposobnosti (načrtovanje dejavnosti, samonadzor). 

 

Passolunghi (2010) v raziskavi ugotavlja, da imajo otroci s primanjkljaji na področju 

matematike slabši delovni spomin in manjšo hitrost procesiranja. Kažejo tudi višjo raven 

matematične anksioznosti. 

 

DISPRAKSIJA 

Dispraksijo najpogosteje opisujemo z okvaro ali nezrelo organizacijo gibanja, lahko pa so 

primanjkljaji tudi v zaznavanju ter miselnem in jezikovnem delovanju. Učenci imajo 

najpogosteje težave na področju telesne vzgoje, tehničnega pouka, likovne vzgoje, pisanja idr. 

Nekatere značilnosti dispraksije se torej prekrivajo z značilnostmi disgrafije, saj dispraksija 

zavzema tudi težave na področju fine motorike in grafomotorike (Rein) 

(https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-

disabilities/dysgraphia/difference-between-dysgraphia-dyspraxia). 

 

 Čeprav se ti otroci naučijo hoditi, teči, govoriti v mejah »normalnega« razvoja, jim posamezne 

gibalne dejavnosti povzročajo težave, zato je zanje značilno, da v zvezi z njimi časovno 

zaostajajo za vrstniki in da je kakovost njihove izvedbe pri njih slabša. V populaciji šolajočih 
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otrok in mladostnikov najdemo od osem do deset odstotkov tistih, ki imajo lažjo stopnjo 

dispraksije, dva odstotka pa jih ima hujšo stopnjo dispraksije. Polovica otrok z dispraksijo ima 

tudi disleksijo. Otroci in mladostniki z dispraksijo se na zunaj ne razlikujejo od vrstnikov, 

njihovi primanjkljaji so praviloma prikriti. In prav zato je pomembno, da se odrasli težave 

dispraksije naučijo prepoznati, da bi otroke lahko ustrezno podprli in jim pomagali. Prav zato 

ker odrasli (starši, učitelji in tudi drugi strokovnjaki) ne poznajo in ne prepoznavajo težav 

dispraksije, imajo ti otroci in mladostniki številne težave v šoli in v zasebnem življenju, slabo 

samopodobo in pogosto težave pri socialnem vključevanju. Značilnosti učencev z dispraksijo 

so (Učne težave na osnovni šoli, 2008):  

 pogosto so zelo dobri pri matematiki, računalništvu, 

 težave imajo pri predelavi senzornih informacij ter pri načrtovanju, učenju in 

izvajanju želenih gibalnih veščin, 

 težave imajo pri učenju veščin s področja grobe in\ali fine motorike ter s 

pomnjenjem, posploševanjem in izvajanjem gibalnih dejavnosti, 

 imajo slabšo koordinacijo pri gibanju celega telesa, zato imajo težave z izvajanjem 

nekaterih osnovnih gibalnih dejavnosti, 

 imajo pomanjkljiv nadzor nad izvajanjem določenih gibov, slabše je zavedanje 

položaja telesa v prostoru,  

 imajo slabše razvito vidno prostorsko orientacijo. 

 

 

DISGRAFIJA  

Je specifična motnja pisanja, za katero so značilne težave vizualnega prostorskega zaznavanja 

in procesiranja simbolov, težave s hitrostjo in tekočnostjo pisanja, težave z ortografskim 

kodiranjem, finomotoričnimi/grafomotoričnimi spretnostmi ter vidno motorično koordinacijo. 

Pogosto je ena izmed značilnosti pri dispraksiji (motorični koordinacijski motnji) in 

neverbalnih specifičnih učnih težavah (Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne 

šole z dodatno strokovno pomočjo, 2008). Ločevati moramo med disleksijo in disgrafijo. Za 

disleksijo so značilne težave na področju avtomatizacije branja, hkrati pa se lahko pojavljajo 

težave s pisanjem, črkovanjem in celo z govorom. Pri disgrafiji pa so predvsem prisotne težave 

pri pisanju, organizacijo misli pred zapisom, ob zapisu ali pa oboje. Griffin navaja, da je malo 

verjetno, da bi otroci imeli hkrati disleksijo in disgrafijo 
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(https://www.understood.org/en/learning-attention-issues/child-learning-

disabilities/dysgraphia/difference-between-dysgraphia-dyslexia). 

 

 

MOTNJA POZORNOSTI S HIPERAKTIVNOSTJO (ADHD) 

 

Je nevrološka razvojna motnja in se pogosto pojavlja skupaj s PPPU. Otroci z motnjo pozornosti  

s hiperaktivnostjo so vedno v gibanju. To je posledica večje potrebe po gibanju in 

upočasnjenega razvoja hotnega obvladovanja gibanja. V vrtcu in v šoli se ti otroci pogosto 

vedejo pavlihasto in z nezadržanim govorjenjem zabavajo vrstnike. Za te otroke je značilno, da 

ne morejo mirno sedeti, silijo v prostor z neomejenim gibanjem, delajo hitro in hlastno, divjajo 

in s tem izražajo nesposobnost za hoteno upočasnitev gibanja, čezmerno trošijo telesno moč, so 

vihravi v gibanju in govorno preglasni (Žunko Vogrinc, 2009, po Passolt, 2002). Oblike vedenja 

otrok z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo se menjujejo skozi razvojna obdobja (Žunko 

Vogrinc, 2009):  

 

 v otroški dobi prevladuje motorični nemir,   

 pri desetih letih prevladujejo učne težave in motnje vedenja, 

 v predadolescenci in adolescenci lahko pride do asocialnih manifestacij, zato 

najdemo visok odstotek teh otrok v ustanovah za otroke z motnjami vedenja in 

čustvovanja. 

 

Za motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo je značilen zgodnji nastanek (v prvih petih letih), zato 

že v zgodnjem otroštvu zasledimo posebnosti v vedenju, kot so: razdražljivost, jokavost, motnje 

spanja in hranjenja, impulzivnost, pretirana nemirnost (otrok je neprestano v gibanju), 

neposlušnost, kratkotrajna in odkrenljiva pozornost, pogosto spreminjanje razpoloženja, stalna 

nezadovoljnost, perseveracija itd. Motorični razvoj je upočasnjen, otrok je nemiren in 

nespreten. Tudi govorni razvoj je upočasnjen. Motnje pozornosti s hiperaktivnostjo se kažejo 

na različnih področjih v različnih kombinacijah in stopnjah. Težave so prisotne na motoričnem 

področju kot hiperaktivnost in motnje koordinacije (dispraksija). Motorična hiperaktivnost je 

pogosto povezana s hiperaktivnostjo pozornosti in verbalno hiperaktivnostjo. Težave so 

prisotne tudi na področju perceptivno-kognitivnih funkcij. Otroci so nepozorni, imajo slabo 

sposobnost koncentracije, so pozabljivi in slabo pozorni na bistvo dogajanja. V odzivanju so 

impulzivni, neučakani in nepremišljeni, čustveno so zelo občutljivi in nagnjeni k izbruhom. Pri 
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šolskem delu se težave najpogosteje kažejo kot učne težave, saj tudi učenci z motnjo pozornosti 

in s hiperaktivnostjo, ki imajo nadpovprečne intelektualne sposobnosti v šoli, pogosto 

odpovejo. Tudi med poukom je prisotna večja potreba po izživetju primitivnih arhaičnih 

vzorcev, in sicer: valjanju, zibanju, skakanju, dričanju, brskanju z nogami in prijemanju, 

udarjanju s prsti, kar kaže na primanjkljaj različnih gibalnih izkušenj predvsem s svojim 

telesnim občutenjem in telesno energijo. Oteženo je izvajanje usmerjenih gibanj, zaradi 

nenehnega gibanja se ne morejo osredotočiti na delo. Težave imajo v povezovanju in obdelavi 

različnih čutnih obvestil, imajo slabšo kontrolo nad seboj, zato ne uvidijo nevarnosti in se 

pogosto poškodujejo (Žunko Vogrinc, 2009). 

 

 

NEBESEDNE SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

 

So motnje na neverbalnih področjih otrokovega delovanja, za katere so značilne težave 

vizualnega prostorskega zaznavanja in procesiranja simbolov, psihomotorične koordinacije ter 

prostorskega in časovnega zaznavanja. Na šolskih področjih so pogosti primanjkljaji v 

matematičnem rezoniranju in računanju, bralnem razumevanju (zaradi težav z razumevanjem 

pragmatičnega jezika) ter primanjkljaji specifičnih vidikov pisnega jezika in pisanja.  Lahko so 

prisotne tudi motnje zavedanja (pravilnega prepoznavanja in interpretiranja) in presoje 

socialnih situacij. Nebesedni tip motenj vključuje motnje desno-hemisfernih procesov, ki 

nadzorujejo predelovanje nebesednih informacij, kot so zavedanje prostora, prepoznavanje 

vizualnih vzorcev, koordiniranje vidnih informacij z motoričnimi procesi (vizualno-motorična 

integracija).  

Otroci s primanjkljaji na nebesednem področju po Mamen (2007) imajo največkrat težave pri: 

 

 razvoju in širjenju besedišča, 

 splošni razgledanosti, 

 govornih nastopih,  

 tekočnosti in tempu govora, 

 slušni pozornosti, 

 slušni diskriminaciji, 

 dolgoročnem slušnem spominu, 

 zaporedju glasov,  
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 sintaksi in slovnici, 

 slušnem razumevanju, 

 fonološkem zavedanju.  

 

 

2.1.5 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAM S PRILAGOJENIM 

IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO 

 

V vzgojno-izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

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

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

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

za vse predmete v predmetniku osnovne šole za razred, v katerega se vključuje otrok s 

posebnimi potrebami. V skladu s 27., 28., 29. in 30. členom ZUOPP mora strokovna skupina, 

ki jo imenuje ravnatelj, na šoli za otroka s PP izdelati individualizirani program. Strokovno 

skupino sestavljajo strokovni delavci šole in drugi strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri izvajanju 

programa vzgoje in izobraževanja. Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo tudi 

otrokovi starši. Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na posameznih 

področjih oz. pri predmetih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med 

programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, 

napredovanju in časovni razporeditvi pouka. Z vsemi predvidenimi prilagoditvami naj bi otroku 

s posebnimi potrebami omogočili doseči vsaj minimalne cilje in standarde znanja razreda, v 

katerega bo vključen (Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno 

strokovno pomočjo, 2008, str. 6). 

 

Za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v osnovnošolskem izobraževanju so 

poleg splošnih načel pomembna še predvsem naslednja načela (Opara, Barle Lakota, 

Globačnik, Kobal Grum, Košir, Macedoni Lukšič, Zorc, Bregar Golobič, Molan, Vovk Ornik, 

Klavžar, 2010):  

 

 načelo enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti  otrok, 

 načelo ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega  telesnega in duševnega 

razvoja, 
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 načelo vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja, 

 načelo zagotovitve ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalni razvoj posameznega 

otroka, 

 načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja 

 načelo organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 

 načelo celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja, 

 načelo individualiziranega pristopa, 

 načelo kontinuiranosti programov vzgoje in izobraževanja. 

 načelo interdisciplinarnosti. 

 

 

PRILAGOJENO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA  

Otrokom s PPPU lahko prilagodimo organizacijo pouka. S tem mislimo na prostorske 

prilagoditve, prilagojene didaktične pripomočke in opremo. Lahko jim prilagodimo tudi 

organizacijo časa in izvajanje pouka. V izvajanju pouka lahko prilagodimo strategije 

poučevanja, domače naloge in druge zahteve za delo doma ter preverjanje in ocenjevanje znanja 

(Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 

2008). 

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ 

Področje dela z otroki s PPPU v osnovni šoli vključuje in povezuje učitelje, ki izvajajo »dobro 

poučevalno prakso«, svetovalne delavce (ki so lahko psihologi, pedagogi, socialni delavci, 

defektologi, specialni pedagogi in socialni pedagogi), ki v okviru svoje specifične strokovne 

usposobljenosti opravljajo svetovalno delo, ter izvajalce dodatne strokovne pomoči. Vsi 

udeleženi morajo imeti osnovna specifična in/ali dodatna specifična znanja. Osnovna specifična 

znanja potrebujejo za delo z otroki s PPPU svetovalni delavci in učitelji, ki ne izvajajo dodatne 

strokovne pomoči.  

Učitelji z otroki s PPPU v oddelku preživijo večino časa brez dodatne strokovne pomoči, zato 

je pomembna dobra usposobljenost za področje dela z otroki s PPPU. Potrebujejo osnovna 

splošna pedagoška znanja in strategije, ki spadajo v sklop »dobre poučevalne prakse« in 

nekatera osnovna specifična znanja v zvezi z otroki PPPU, ki omogočajo razumevanje posebnih 
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primanjkljajev in njihovih posledic na učenje ter seznanjenje z nekaterimi najpomembnejšimi 

načeli in oblikami prilagoditev tem učencem. Strokovni delavci, ki izvajajo dodatno strokovno 

pomoč, morajo imeti dodatna strokovna znanja v zvezi s poznavanjem različnih vrst PPPU, 

njihovih značilnosti, posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb otrok s temi primanjkljaji 

(osnovna specifična znanja) in specialna didaktično-metodična znanja za delo s temi učenci 

(dodatna specifična znanja). Dodatno strokovno pomoč, ki se nanaša na  premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj izvajajo defektologi, specialni pedagogi, specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi, pedagogi, psihologi in drugi. Dodatno strokovno 

pomoč, ki se nanaša na učno snov, pa izvajajo učitelji (Navodila za prilagojeno izvajanje 

programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, 2008). 

 

 

2.1.6 DELEŽ OTROK S PPPU GLEDE NA OSTALE SKUPINE OTROK S PP IN 

GLEDE NA CELOTNO POPULACIJO OTROK 

 

Z nazivom otroci s PP so zajeti vsi tisti otroci, ki pri vzgoji in izobraževanju potrebujejo 

prilagoditve in/ali pomoč. V vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem  in 

dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo šole, se vključi  velika večina otrok s PP (čez 90 %). 

V specializirane programe vzgoje in izobraževanja pa se vključi majhen del populacije otrok s 

PP.  

Tabela 2: Podatki o izdanih odločbah v RS po vrstah ovir, primanjkljajev oz. motenj                         

(2005–2009) (Kolbe, Rogelj, 2009) 

 

SKUPINE OTROK S PP 2005 2006 2007 2008 2009 skupaj % 

motnje v duševnem razvoju 731 631 325 727 646 3060 11,3 

mejne intelektualne 

sposobnosti 

671 373 128 151 88 1411 5,2 

slepi in slabovidni 72 48 40 54 45 259 1,0 

gluhi in naglušni 191 172 80 176 180 799 3,0 

govorno-jezikovne motnje 161 301 198 338 416 1414 5,2 

gibalno ovirani 205 182 99 173 153 812 3,0 
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dolgotrajno bolni 296 383 353 676 786 2494 9,2 

PPPU 1761 2053 1110 2383 2362 9669 35,8 

čustvene in vedenjske motnje 39 26 17 38 43 163 0,6 

več motenj 1066 1129 825 1859 1970 6849 25,4 

skupaj 5193 5339 3175 6575 6689 26.971 100 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je Zavod Republike Slovenije za šolstvo v obdobju od leta 2005 do 

leta 2009 glede na Kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj izdal 

največji delež odločb o usmeritvi za skupino otrok s PPPU (35,8 %) in ta skupina je 

predstavljala približno 3 % celotne populacije otrok v osnovnih šolah. Med usmerjenimi otroki 

v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je 

zavzemala največji delež, in sicer preko 50 %, saj so otroci s PPPU vključeni tudi v skupino 

»več motenj«, ki je v letu 2009 zavzemala 25,4 % vseh otrok S PP (Opara idr., 2010). 

 

Tabela 3: Število učencev (in delež znotraj učencev s PP) glede na vrsto primanjkljaja, ovire  

oziroma motnje v šolskem letu 2015/16 

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Ta

bela_ucenci_s_posebnimi_potrebami.pdf). 

 

SKUPINE OTROK S PP št. % 

učenci z LMDR 10 0,1 % 

gluhi in naglušni  238 2,4 % 

učenci z govorno jezikovnimi motnjami  1.180 11,7 % 

slepi in slabovidni ter učenci z okvaro vidne funkcije  70 0,7 % 

gibalno ovirani  293 2,9 % 

učenci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami  324 3,2 % 

dolgotrajno bolni  1.416 14,0 % 

učenci s PPPU 4.619 45,8 % 

učenci z avtističnimi motnjami  105 1,0 % 

učenci z več motnjami  1.836 18,2 % 

SKUPAJ  10.091 100 % 
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Tabela 4: Število vseh učencev in učencev z odločbo o usmeritvi v OŠ v šolskih letih 

2013/14, 2014/15, 2015/16 

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Ta

bela_ucenci_s_posebnimi_potrebami.pdf). 

 

Šolsko leto vsi učenci v OŠ učenci z odločbo % 

2014/2014 163.163 8.718 5,3 % 

2014/2015 167.361 8.651 5,2 % 

2015/2016 170.681 10.091 5,9 % 

 

Zadnji podatki v tabeli 3 in 4 kažejo, da v šolskem letu 2015/16 obiskuje osnovno šolo 170.683 

otrok, od katerih je 10.091 usmerjenih otrok (5,91%). Znotraj skupine otrok s PP predstavljajo 

otroci s PPPU tudi v tem šolskem letu največji delež in ta se je v zadnjih sedmih letih povečal 

za 10 %. 

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Ta

bela_ucenci_s_posebnimi_potrebami.pdf). 

V zadnjih treh šolskih letih (2013/14, 2014/15, 2015/16) je torej pri nas 5–6 % otrok z odločbo 

o usmeritvi vključenih v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. 

 

2.1.7 DOSEŽKI OTROK S PPPU NA NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA 

 

Učenci s PP opravljajo nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v skladu z Navodili za prilagojeno 

izvajanje NPZ, ki so sestavni del Navodil za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni 

šoli. Prijava učencev s PP k NPZ poteka prek šole in v sodelovanju s starši. Šola za vsakega 

učenca in za vsak predmet posebej predlaga prilagojeni način preverjanja znanja in prilagoditve 

izhajajo iz odločbe o usmeritvi ter individualiziranega programa. Možne prilagoditve izvajanja 

NPZ so naslednje (Letno poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja v šolskem letu 

2009/2010, 2010):  

 

 prilagojen način preverjanja (podaljšan čas, prekinitev, uporaba računalnika, 

pisalnega stroja, pomočnik, poseben prostor in prilagojena oprema v prostoru), 
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 prilagojen preizkus znanja (prevod v brajico, črno-bela tehnika, povečava velikosti 

črk, preizkus na zgoščenki, zvočni zapis nalog idr.), 

 uporaba posebnih pripomočkov (dodatni listi, prilagojen pisalni in/ali geometrijski 

pribor, označevalec besedila, folije, žepno računalo, povečevalna lupa idr.), 

 prilagojeni način vrednotenja (upoštevanje skromnejšega besednega zaklada in 

toleranca pri vrednotenju slogovne ustreznosti, ne vrednotijo se glasoslovne in 

naglasoslovne naloge, toleranca čitljivosti pisave idr.).  

 

Tabela 5: Število in delež učencev s PP na NPZ, redni rok 2006‒2015 (tretje obdobje) 

(Nacionalno preverjanje znanja, 2015) 

                                          

Leto izvajanja NPZ-ja število učencev s PP delež učencev s PP v % 

2006 494 2,3 

2007 669 3,4 

2008 808 4,3 

2009 918 4,9 

2010 1.093 6,0 

2011 1.190 6,5 

2012 1.349 7,5 

2013 1.422 8,0 

2014 1.523 8,8 

2015 1.529 8,6 
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Slika 2: Delež učencev s PP glede na skupno število vseh učencev pri NPZ- ju od leta 2006 do 

2015, 9. razred (Nacionalno preverjanje znanja, 2015) 

 

 

Kot je razvidno iz tabele 5 in slike 2, je delež učencev s PP na NPZ-ju narasel z 2,3 % leta 2006 

na 8,6 % leta 2015. V letu 2009 se je število učencev s PP, ki so opravljali nacionalno 

preverjanje znanja ob koncu tretjega obdobja na rednem roku, povečalo za 155 učencev. Večji 

del povečanja števila učencev s PP lahko pripišemo povečanju števila učencev s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja. Med učenci s PP v 9. razredu OŠ je največ učencev s PPPU. 

Leta 2008 jih je bilo 72,8 %, leta 2009 75,9 % in leta 2010 67,7 %. Upad v letu 2010 lahko 

pripišemo povečanju deleža kategorije učencev z več motnjami (Slavec Gornik, 2012).  

 

Podatki v letnih poročilih o izvedbi NPZ kažejo, da učenci s PP (večino te skupine pa 

predstavljajo učenci s PPPU, saj so zajeti v skupini PPPU in skupini učencev z več motnjami) 

dosegajo kljub vsem prilagoditvam nižje rezultate kot njihovi sovrstniki. Pri matematiki so leta 

2010 dosegli le 58,8 % odstotnih točk povprečnega sovrstnika (povprečni dosežek otrok s PP 

30,1 odstotne točke), pri slovenščini pa 64 % odstotnih točk povprečnega sovrstnika (povprečni 

dosežek otrok s PP 33,4 odstotne točke). 81,8 % otrok s PP je doseglo pod 50 % odstotnih točk 

povprečnega sovrstnika. Boljše rezultate pa so dosegli pri tretjih predmetih (Nacionalno 

preverjanje znanja, 2010). Tudi v letu 2012 so učenci s PP na NPZ dosegli bistveno slabše 

rezultate kot njihovi sovrstniki (Nacionalno preverjanje znanja, 2012). Pri slovenščini so 

dosegli 71 % odstotnih točk povprečnega sovrstnika, pri matematiki pa 62,9 % odstotnih točk 
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povprečnega sovrstnika. Tega leta so dosegli zelo slabe rezultate tudi pri fiziki (24,5 odstotne 

točke). Na NPZ leta 2013 so dosegli 72 % odstotnih točk povprečnega sovrstnika pri slovenščini 

in 68,1 % odstotnih točk povprečnega sovrstnika. Pomeni, da so rešili približno 30 % manj 

nalog od sovrstnikov brez težav (Nacionalno preverjanje znanja, 2013). Rezultat je bil glede na 

sovrstnike slabši tudi v letu 2014. Otroci s PP so dosegli pri slovenščini 40,4 odstotne točke, 

pri matematiki pa 67,8 odstotne točke. Sovrstniki so rešili spet približno 30 % več nalog 

(Nacionalno preverjanje znanja, 2014). V prejšnjem šolskem letu (2014/2015)  rezultati niso ne 

slabši, ne boljši. Učenci s PP so v povprečju dosegli 41,7 odstotne točke pri slovenščini in 40,1 

odstotne točke pri matematiki (Nacionalno preverjanje znanja, 2015). 

 

Podatki raziskave Slavec Gornik (2012) kažejo, da večina učencev s PP na NPZ ne preseže 50 

odstotnih točk, pa kljub temu zaključijo razred s pozitivno oceno, kar postavlja pod vprašaj 

realnost njihovih ocen. Slavec Gornik pravi, da na osnovi podatkov in zapisov v vlogah za 

prilagoditve pri NPZ lahko sklepamo, da učitelji minimalne standarde znižujejo do te mere, da 

tudi učenci s PP uspešno zaključijo razred. Posledično se znižujejo tudi kriteriji za doseganje 

višjih standardov znanja, ki jih morajo doseči ostali učenci za višje ocene, saj se kažejo nižji 

dosežki celotne populacije. Šola, ki na prvem mestu opravlja izobraževalno funkcijo, tukaj 

svoje naloge ne opravlja dovolj dobro. Slavec Gornik nadalje navaja, da smo učence s PP 

vključili v »redne« šole, jim določili individualizirane programe, ki so pogosto v neskladju z 

Navodili za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

in učitelje, ki v času študija in nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja niso dobili ustreznih 

znanj za poučevanje otrok s PP. Predvideva se torej lahko, da so v vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključeni tudi otroci z 

motnjo v duševnem razvoju, ki ne dosegajo zahtevanih standardov znanj (Slavec Gornik, 2012). 

Jurišić (2009) je v svoji raziskavi ugotovila, da se 89 % strokovnjakov (v veliki večini 

specialnih pedagogov) strinja, da pozitivne ocene otrok s PP v vzgojno-izobraževalnem 

programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo nikakor ne pomenijo, da so 

otroci v tem programu tudi uspešni. 

 

 

2.1.8 SOCIALNO-EMOCIONALNE SPRETNOSTI OTROK S PPPU 

 

Učenci imajo v razredu različen psihosocialni položaj in le-ta se kaže kot stopnja njihove 

socialne sprejetosti s strani sošolcev in odraslih, tudi učiteljev (Pečjak, 2008). Psihosocialni 
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položaj omogoča učencem zadovoljevanje nekaterih socialnih potreb (potreba po pripadnosti, 

socialni podpori, varnosti idr.). Pečjak navaja, da so »najpomembnejši dejavnik, ki pripomore 

k socialni sprejetosti učencev in njihovi integraciji v skupino, razvite socialne spretnosti 

učencev«. Le-te vplivajo na kakovost odnosov, v katere vstopa posameznik. Po Caldarelle in 

Merrella (1997, v Pečjak in Košir, 2002) socialne spretnosti lahko klasificiramo v petih 

dimenzijah: 

 

 spretnosti v odnosih z vrstniki – nuditi vrstnikom podporo, jih pohvaliti, jih povabiti 

v igro/interakcijo, sodelovati v pogovoru, se zavzeti za drugega, sklepati prijateljstva 

idr., 

 spretnosti samouravnavanja vedenja – zmožnost ostati miren, nadzirati svoje 

impulze, slediti pravilom in sprejeti postavljene meje, sprejeti kompromis, sprejeti 

kritiko, ustrezno se odzvati na zasmehovanje idr., 

 učne (samoregulacijske) spretnosti – samostojno izpeljati naloge, izvršiti naloge po 

navodilih učitelja, naloge izpeljati kakovostno v skladu s svojimi potenciali, ustrezno 

izkoristiti prosti čas, osebna organizacija idr., 

 sodelovalne spretnosti – sposobnost slediti navodilom, pravilom, ustrezno izrabiti čas, 

deliti z drugimi stvari, ustrezno se odzvati na konstruktivno kritiko idr., 

 asertivnost – iniciativnost v pogovoru z drugimi, sprejemanje pohval, povabil k skupni 

dejavnosti, samozaupanje, predstavitev sebe drugim ljudem, izražanje občutij idr. 

 

Inkluzijo otrok s PP v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo je mogoče razumeti z dveh vidikov, z izobraževalnega in vzgojnega. Po eni 

strani se inkluzija nanaša na kognitivne vidike, ki so povezani z učno uspešnostjo in storilnostjo, 

po drugi strani pa na vidike, ki se nanašajo na samodejavnost posameznega učenca in na 

njegovo vpetost v socialne odnose. Socialna vključenost pa je pogoj za inkluzijo. Za učence s 

PPPU na splošno velja, da imajo ob akademskih in kognitivnih težavah še številne                        

socialno-emocionalne težave (Prah, Schmidt, 2015). Prah in Schmidt (2015) sta v raziskavi 

ugotavljali razlike v socialno-emocionalnih težavah med otroki s PPPU in otroki z značilnim 

razvojem. Navajata, da »je kljub promoviranju inkluzije in s tem posledično zagotavljanja 

optimalno inkluzivnega okolja učencem v šolah ter poudarjanju socialnih prednosti 

vključevanja v redne razrede opazno, da za skupino učencev z učnimi težavami socialna 

vključitev ni optimalno realizirana v šolski praksi« (Prah, Schmidt, 2015, str. 19). Pri otrocih s 
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PPPU sta namreč tako kot drugi tuji avtorji (Milsom, Glanville, 2010; Al-Yagon, 2007; Kavale, 

Mostert, 2004) ugotovili močneje izražene: 

 

 medsebojne težave (nastopanje v javnosti; čustvene motnje v družini in konflikti, 

povezani z neuspešnostjo; vzpostavljanje socialnih odnosov, interakcij in prijateljstev), 

 težave v socialni anksioznosti (zaskrbljenost in strah pred negativnim vrednotenjem; 

tesnobnost in zadržanost v socialnem stiku), 

 težave s samopodobo (nižja akademska, socialna in splošna samopodoba). 

 

Pri otrocih s PPPU so težave na čustvenem področju pogostejše kot pri vrstnikih z značilnim 

razvojem (Obid, 2015). Te se lahko pojavijo kot posledica odziva okolja na PPPU. Koboltova 

(2010) navaja, da otroci, ki so dalj časa izpostavljeni neuspehom, pogosto doživljajo strah, se 

počutijo manjvredne in manj zaupajo vase. Njihova zadržanost in slabša socialna vključenost 

je po Koboltovi posledica obrobnega položaja, ki ga imajo v razredu ali na šoli. Zaradi strahu 

pred neuspehom se izogibajo aktivnostim in nalogam, kar jih še dodatno vodi k neuspehu. Učna 

neuspešnost je za posameznika lahko usodnejša od nekaterih drugih motenj  in šolski neuspeh 

učenca ima lahko dolgotrajne posledice na področju delovanja posameznika in kakovosti 

njegovega življenja (Magajna, 2008). 

 

 

2.1.9 POSTOPKI USMERJANJA OTROK S PPPU IN TEŽAVE, KI POSTOPKE 

SPREMLJAJO  

 

V Sloveniji je postopek usmerjanja urejen z določili ZUOPP in s Pravilnikom o organizaciji in 

načinu dela komisij za usmerjanje otrok s PP (KUOPP) (2013). Postopek začnejo starši oz. 

zakoniti zastopniki ali mladoletnik sam, če je polnoleten, in sicer tako, da vložijo zahtevo na 

eni izmed enot Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ). Predlog za začetek postopka 

usmerjanja pa lahko vloži tudi vrtec ali šola. Po prejemu zahteve svetovalec ZRSŠ  zaprosi  šolo 

ali vrtec, kjer se otrok nahaja, za poročilo. Ko KUOPP prejme vso potrebno dokumentacijo, 

pripravi strokovno mnenje in ga pošlje zakonitim zastopnikom. Le-ti se lahko v osmih dneh na 

strokovno mnenje pritožijo. Na podlagi strokovnega mnenja ZRSŠ izda odločbo, na katero se 

lahko pritožijo zakoniti zastopniki, lahko pa tudi šola ali vrtec. V odločbi je naveden datum 

preverjanja ustreznosti usmeritve in takrat svetovalec začne postopek preverjanja. Šolo ali vrtec 

ponovno prosi za poročilo o otroku in KUOPP ponovno prosi za strokovno mnenje. Odločba 
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pa lahko tudi velja do spremembe ravni otrokovega izobraževanja in takrat lahko starši podajo 

novo zahtevo za začetek postopka usmerjanja. KUOPP v postopku usmerjanja otrok s PP 

ugotovi vrsto in stopnjo motnje, ovire ali primanjkljajev in otroka umesti v eno izmed skupin 

otrok s PP ter odloči o usmeritvi v program, ki ga za to skupino določa ZUOPP. 

 

»Cilj postopka usmerjanja je usmeritev otrok s PP v vzgojno-izobraževalni program, ki je 

prilagojen njihovim potrebam in zmožnostim. Otroci s PP morajo biti usmerjeni v program, v 

katerem se bodo lahko učili vsebin, ki jih bodo potrebovali za čim bolj kakovostno življenje in 

delo. Postopek usmerjanja mora biti v funkciji največje otrokove koristi in ne v funkciji 

polnjenja ustanov z učenci in zaposlovanja novih strokovnih delavcev«, meni Rovšek (2013, 

str. 14–15).  Rezultati njegove raziskave namreč kažejo, da je večina učencev z motnjo v 

duševnem razvoju ob prvi usmeritvi usmerjena v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo OŠ. Kasneje pa je usmerjena v 

prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom ali celo v posebni program vzgoje in 

izobraževanja. Delež preusmerjenih otrok iz vzgojno-izobraževalnega programa s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim 

standardom je celo večji od dveh tretjin. Tudi Opara in sodelavci (Opara idr., 2010) navajajo, 

da se dogaja, da so otroci s PP z neustrezno definiranimi motnjami in primanjkljaji usmerjeni v 

napačne oz. neustrezne programe vzgoje in izobraževanja. Razlog za prakso, da so otroci s PP 

usmerjeni pod »napačno« skupino glede na primanjkljaje oz. motnjo, ki jo imajo, je vsaj delno 

pogojen tudi s samo zakonodajo, ki zelo podrobno in v naprej določa, kakšne vrste in koliko 

strokovne pomoči naj bi imel otrok, usmerjen pod določeno skupino. V praksi se izkazuje, da 

so otroci usmerjeni pod isto skupino otrok s PP zelo različni glede na svoje potrebe v procesu 

vzgoje in izobraževanja. KUOPP je tako večkrat pred težko nalogo, kako uskladiti zakonska 

določila in potrebe konkretnega otroka. Dodaten razlog je tudi dejstvo, da za nekatere pogoste 

motnje ni posebne skupine otrok s PP in se ti otroci usmerjajo pod obstoječimi skupinami (npr. 

otroke z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo se usmeri kot otroke s PPPU). Opara in sodelavci 

opozarjajo, da bi bilo potrebno pozornost posvetiti tudi pojavom, ki se vežejo na delo KUOPP 

v smislu strokovnosti in odgovornosti. So namreč mnenja, da bodisi starši bodisi šole oz. 

vzgojno-izobraževalni zavodi skušajo vplivati na strokovno mnenje KUOPP in izsilijo 

odločitev, ki se kasneje izkaže kot strokovno neustrezna in celo otroku v škodo. Na tem 

področju bi se zato bilo smiselno dotakniti tudi možnosti za večjo individualizacijo postopkov, 

ki bi vključevala na eni strani več odgovornosti s strani ekspertov, ki otroke in mladostnike 

strokovno ocenjujejo in izdelajo strokovno mnenje, ter na drugi strani učinkovitejši sistem 
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identificiranja otrok s PP, procesa usmerjanja in evalvacije učinkovitosti vzgoje in 

izobraževanja teh otrok po zaključku postopka usmeritve (Opara idr. 2010). 

 

2.2 OTROCI Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU  

 

Otroci z LMDR imajo znižane sposobnosti za učenje in usvajanje splošnih znanj, znižane 

sposobnosti učenja, sklepanja, znižane sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in 

izvedbo dejavnosti. Miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. 

Uporabljajo preprostejši jezik in se nagibajo k nezrelemu presojanju in odzivanju v socialnih 

okoliščinah. Ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi 

prilagoditvami v učnem procesu lahko dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo 

minimalnim standardom znanja, določenim z izobraževalnimi programi, ter se usposobijo za 

manj zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje (Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015, str. 6‒7). Za otroke 

z LMDR je značilno počasnejše usvajanje znanja, učenje po modelu, mehanično pomnjenje, 

medtem ko na področju sklepanja, posploševanja in prenosa znanja niso uspešni (ne zmorejo 

višjih ravni razumevanja in procesiranja tako na besednem kot tudi na nebesednem področju). 

Motnja pa se pojavi pred 18. letom starosti. 

 

Značilnostih otrok z LMDR z medicinskega, psihološkega in sociološkega vidika, ki se kažejo 

pri večini otrok z LMDR in pomembno vplivajo na njihovo funkcioniranje (Barič, 2009): 

 

 Pri zaznavanju in občutenju imajo otroci z motnjo v duševnem razvoju naslednje 

težave: 

 

 VID 

Otroci z motnjo v duševnem razvoju zaznavajo samo predmete v centru vidnega polja, zelo 

težko povezujejo predmete z okolico. S tem je povezana tudi govorna okrnjenost in diskalkulija, 

ki je vezana na slabo percepcijo lastnih prstov. Otroci z motnjo v duševnem razvoju imajo 

težave tudi z ostrino vida (diferenciacija med predmeti, podrobnosti, boljše zaznavanje znanih 

predmetov), globino vida (ločitev predmeta od ozadja), širino vidnega polja, počasnostjo 

zaznavanja (veliko časa porabijo, da sploh opazijo predmet), usmerjenostjo opazovanja 
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(problem odnosov med predmeti – ponavadi so pozorni samo na eno stvar), obvladovanjem 

prostora (npr. pisanje čez črto, ne vidijo črte, ki omejuje igrišče). 

 

 SLUH 

Slušna percepcija je slabša. Po nekaterih podatkih naj bi imela slaba polovica otrok z motnjo v 

duševnem razvoju probleme s sluhom. Ker pa s pomočjo sluha premagujemo silo teže, se težave 

kažejo tudi pri motoričnih dejavnostih. 

 

 BOLEČINA 

Na bolečino so po navadi preobčutljivi oziroma premalo občutljivi. Pri otrocih z motnjo v 

duševnem razvoju se kažejo velike individualne razlike. 

 

 PROSTOR IN ČAS 

Zaznavanje prostora in časa je izredno pomembno pri motoriki. Pogojeno je z analizo in sintezo. 

Otroci z motnjo v duševnem razvoju imajo zelo velike probleme, kar se kaže še posebej pri 

slabih prostorskih predstavah.  

 

 Eno od pomembnih stanj, ki vplivajo na učenje, delo, mišljenje, pozornost in motivacijo, 

so tudi čustva. Otroci z motnjo v duševnem razvoju po navadi ne reagirajo racionalno, 

temveč na skrajni način (apatično oziroma afektivno) in docela nepredvidljivo. Pri 

izbruhih so pogosto agresivni. Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju imajo 

kratkotrajno pozornost in koncentracijo. Še posebej je opazna pri kompleksnih nalogah, 

kjer hitro obupajo. 

 

 Pomemben faktor, ki se v veliki meri kaže pri osebah z motnjo v duševnem razvoju, je 

tudi deterioracija. Pri deterioraciji gre za izgubljanje plastičnosti vseh človekovih 

funkcij s starostjo. Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju se pojavlja že v mladosti 

kot patološka deterioracija, ki je odvisna od organske oškodovanosti. Najbolj se kaže 

pri sposobnostih, ki so povezane z intelektualnimi potenciali, in pri sposobnostih, ki so 

pridobljene. 

 

 Pogosto imajo otroci z lažjo motnjo tudi nizko samopodobo, so pasivni in se neradi 

vključujejo v razne aktivnosti, saj se zavedajo svojih slabših sposobnosti. 
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 Velikokrat jih ožja in širša okolica izkorišča, v družbi so nekakšni »klovni«, zaradi 

lahkomiselnosti in neznanja pa kasneje pogosto zaidejo tudi v dolgove in kriminalna 

dejanja.  

 

 Večinoma jim je pomembno le zadovoljevanje osnovnih fizioloških potreb (hrana, 

pijača). Sami kasneje ne čutijo potrebe po nadaljnjem izobraževanju in aktivnem ter 

zdravem načinu preživljanja prostega časa.  

 

 Tudi pri ravnanju z denarjem imajo težave, saj velikokrat živijo v pomanjkanju, ko 

pa imajo denar, ne znajo razpolagati z njim (nakupi v trgovinah, nepotreben nakup 

novega avta, obleke …). 

 

 Otroci z LMDR potrebujejo veliko vzpodbude in zaupanja. Zelo težko jih je 

motivirati, ker imajo občutek, da v tem tekmovalnem svetu nimajo oz. imajo malo 

možnosti za uspeh, zato ne vidijo razloga, da bi se trudili ali vsaj poskusili. 

 

 

2.2.1 KRITERIJI ZA OPREDELITEV LMDR 

 

Raven inteligentnosti opisujemo s t. i. količnikom inteligentnosti – IQ (ang. Intelligence 

Quotient). IQ določimo z uporabo preizkusov inteligentnosti, pri čemer posameznikov rezultat 

primerjamo s povprečnimi rezultati njegove referenčne skupine (Kodrič, 2010). Rezultate 

standardiziranih psiholoških preizkusov za ocenjevanje intelektualnih sposobnosti lahko 

interpretirajo le ustrezno usposobljeni in kompetentni psihologi. Pri psihološkem ocenjevanju 

so izjemnega pomena tudi natančno opazovanje in beleženje posameznikovega vedenja 

(načinov reševanja problemov) med preizkusom, s čimer dopolnimo interpretacijo. Pomembne 

so tudi informacije o morebitnih predhodnih psiholoških ocenjevanjih (času, ki je minil od 

zadnjega preizkušanja, vrsti uporabljenih preizkusov), zato je zaželeno, da starši ob ponovnem 

psihološkem ocenjevanju prinesejo s seboj poročila o predhodnih ocenjevanjih. Izhodišče 

ocenjevanja intelektualnih sposobnosti predstavlja namreč posameznikova sposobnost 

učinkovitega delovanja v novih situacijah. Ob ponovni uporabi istega psihološkega preizkusa 

v krajšem času, kot je dopusten in priporočljiv, se lahko pojavi t. i. učinek vaje oz. učenja. To 
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pomeni, da si je posameznik v času od izvedbe predhodnega preizkusa do ponovnega 

ocenjevanja zapomnil pravilne rešitve ali učinkovite načine reševanja. V primeru prekratkega 

obdobja med ocenjevanji, pri čemer pride do učinka vaje, bolj kot posameznikove sposobnosti 

reševanja problemov ocenjujemo njegove spominske sposobnosti (Sergeant in Taylor, 2005 v 

Kodrič, 2010). 

Pri otrocih pa ocenjujemo tudi prilagoditvene spretnosti, saj predstavljajo posameznikovo 

zmožnost za samozadostno in neodvisno življenje. Z merjenjem prilagoditvenih spretnosti 

ugotavljamo, v kolikšni meri je posameznik zmožen uporabiti svoj kognitivni potencial pri 

prilagajanju na vsakdanje zahteve v življenju (Volkmar in Dykens, 2005, v Kodrič, 2010). 

Prilagoditvene spretnosti predstavljajo konceptualne, socialne in praktične spretnosti, ki smo se 

jih ljudje naučili, da lahko delujemo v vsakdanjem življenju. Pomembne omejitve pri 

prilagoditvenih spretnostih učinkujejo na posameznikovo vsakdanje življenje in njegovo 

zmožnost odzivanja v določeni situaciji ali okolju (AAIDD, http://aaidd.org/intellectual-

disability/definition/faqs-on-intellectual- disability#.Vxng9DCLTIU).  

 

Za merjenje prilagoditvenih spretnosti uporabljamo različne standardizirane pripomočke 

(preizkuse, standardizirane intervjuje, ocenjevalne lestvice ...). Primeri prilagoditvenih 

spretnosti, ki jih lahko merimo s standardiziranimi preizkusi po posameznih področjih, so 

(AAIDD, Carr in O'Reilly, 2007a, v Kodrič, 2010):  

 

 konceptualne spretnosti (govorno razumevanje in izražanje, branje in pisanje, 

številski, časovni in denarni koncepti, načrtovanje lastnega vedenja ...),  

 

 socialne spretnosti (vzpostavljanje in vzdrževanje medosebnih odnosov, starosti 

primerna raven odgovornosti, oblikovanje ustrezne samopodobe, socialne spretnosti – 

zmožnost razumevanja in sledenja neformalnim pravilom v socialni interakciji, sledenje 

socialnim pravilom in upoštevanje zakonov, reševanje socialnih problemov, ustrezna 

interpretacija socialnih situacij, brez lahkovernosti, naivnosti in nagnjenosti k igranju 

žrtve), 

 praktične spretnosti (vsakodnevne dejavnosti in skrb zase, kot so npr. hranjenje, 

oblačenje, gibanje, opravljanje toaletnih potreb, skrb za zdravje in dobro počutje; 

uporabne veščine, kot so npr. priprava obroka, jemanje zdravil, uporaba telefona, 
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upravljanje z denarjem, zmožnost potovanja oz. transporta, domača opravila, skrb za 

varno okolje, delovne oz. poklicne spretnosti ...).  

 

 

2.2.2 PRILAGOJENI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA Z NIŽJIM  

IZOBRAZBENIM STANDARDOM  

 

Prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) izvajajo 

osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP), oddelki s programi za otroke s posebnimi 

potrebami pri rednih osnovnih šolah ter centri. Učenec se lahko vključi v prilagojen program 

vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom na osnovi odločbe o usmeritvi, v 

kateri mora biti opredeljen kot učenec z LMDR. OŠPP in oddelki s programi za otroke s 

posebnimi potrebami pri rednih osnovnih šolah izvajajo poleg  prilagojenega programa vzgoje 

in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) tudi posebni program vzgoje in 

izobraževanja (PPVIZ). PPVIZ je namenjen otrokom z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju. 

 

 

CILJI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA UČENCEV Z LAŽJIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU SO 

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/

PP_z_NIS.pdf):  

 

 razvijati senzomotorične, spoznavne, socialne in gibalne sposobnosti in spretnosti kot 

osnovo za celoviti razvoj, za samostojno življenje in za vključevanje v širše socialno okolje; 

 

 v procesu socialnega učenja otrokom omogočiti usvajanje socialnih spretnosti za uspešno 

vključevanje v skupine in za premagovanje neustreznih oblik vedenja;  

 

 omogočiti učencu usvojiti osnovna znanja iz naravoslovja, umetnosti in družboslovja ob 

prilagajanju metod in oblik dela, ki ustrezajo individualnim sposobnostim in potrebam 

učenca;  
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 omogočiti učencu odkrivanje vrednot in lepot njegove okolice, zlasti naravnih in kulturnih 

znamenitosti in jih navajati na varstvo narave in okolja;  

 

 učencu nuditi možnost samokontrole in samoocene lastnega dela;  

 

 razvijati učencu samokritičnost in avtonomijo;  

 

 vključevati učenca v različne oblike dela tako, da nova vedenja pridobiva po vseh senzornih 

poteh in z vidika praktične uporabe;  

 

 omogočati učencu številne priložnosti, da s pomočjo različnih praktičnih ravnanj zbira 

informacije, utrjuje usvojeno učno snov in razvija ročne spretnosti;  

 

 usmeriti učenca v številne oblike praktično manualnega dela in mu s tem omogočiti 

smiselno in polno življenje ob izbrani zaposlitvi;  

 

 skrbeti za učenčev telesni razvoj in gibanje,  

 

 razvijati govorno-jezikovne spretnosti, spodbujati kulturno komunikacijo, razvijati 

sposobnost izražanja lastnih doživetij, razumevanja novih pojmov in ga govorno jezikovno 

spodbujati v operacionalizacijskem (uporabnem) smislu;  

 

 z individualiziranim programom redno preverjati napredovanje vsakega posameznega 

učenca, program po potrebi dopolnjevati in evalvirati;  

 

 vključevati, svetovati in dajati navodila staršem za pomoč njihovemu otroku doma;  

 

 vključevati starše pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega programa in drugih oblik 

dela;  

 

 pomagati staršem pri premagovanju stisk in težav, ki jih preživljajo ob spoznanju, da imajo 

otroka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju;  

 

 usmerjati in svetovati staršem, kje lahko dobijo dodatno strokovno pomoč za celotno 

družino ali samo za otroka;  
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 razvijati, pripravljati in spodbujati učenca tako, da se bo lahko uspešno, aktivno in 

enakopravno vključil v širše socialno okolje;  

 

 s timskim delom učiteljev in drugih strokovnjakov šole zagotavljati vsestranski socialni, 

emocionalni, gibalni in intelektualni razvoj vsakega posameznega učenca in spodbujati 

medpredmetne povezave;  

 

 starše in učenca seznanjati z možnostmi nadaljnjega poklicnega izobraževanja, skupaj s 

starši usmerjati učenca v ustrezen program poklicnega izobraževanja; 

 

 seznanjati starše in učence z možnostmi spremljanja absolventov v srednjem izobraževanju, 

jim nuditi občasno učno pomoč, pomagati pri iskanju zaposlitve in opravljati evalvacijo 

uspešnosti učencev po zaključku osnovnošolskega in kasneje srednješolskega 

izobraževanja; 

 

 seznanjati učence in starše z možnostmi nadaljevalnega izobraževanja v obdobju odraslosti. 

 

Če ima učenec dodatne motnje, se mu prilagodi način preverjanja in ocenjevanja (npr. lahko se 

ga oceni samo na osnovi pisnih izdelkov ali samo na osnovi ustnega preverjanja znanja).  

Prilagojeni predmetnik z nižjim izobrazbenim standardom je sestavljen iz obveznega programa 

in razširjenega programa, učenci pa imajo vsako leto možnost izbrati številne izbirne predmete. 

Učenec, ki pri posameznem predmetu (predvsem pri vzgojnih predmetih) dosega minimalna 

znanja programa osnovne šole, lahko pri tem predmetu prehaja med programi v skladu z 

Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, kjer je to mogoče. 

 

 

2.2.3 DELEŽ OTROK Z LMDR GLEDE NA OSTALE OTROKE S PP IN CELOTNO 

POPULACIJO 

 

Ker OŠPP izvaja dva programa vzgoje in izobraževanja, prilagojeni program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) in posebni program vzgoje in 

izobraževanja (PPVIZ), se bodo podatki, ki jih bomo analizirali v tem poglavju, nanašali na eno 

ali obe populaciji otrok, ki izhajajo iz posameznega programa.  
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Tabela 6: Primerjava števila učencev s PP v rednih osnovnih šolah (vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo) in v specializiranih 

ustanovah (ki izvajajo NIS in PPVIZ) z odločbo o usmeritvi od šolskega leta 2004/05 do 

2009/10 (Opara idr., 2010) 

Šolsko leto generacija 

otrok 

število 

vključenih 

učencev z 

odločbo v 

OŠ 

% število 

vključenih 

otrok v  

specializirane 

ustanove 

% 

2004/05 175.412 3.135 1,8 3.396 1,9 

2005/06 170.637 4.481 2,6 3.263 1,9 

2006/07 167.951 5.497 3,3 3.287 2,0 

2007/08 165.910 5.909 3,6 3.160 1,9 

2008/09 164.859 6.492 3,9 3.211 1,9 

2009/10 162.902 7.275 4,5 3.229 2,0 

 

Tabela prikazuje primerjavo vključenih otrok v redne osnovne šole in v specializirane ustanove. 

Število in delež vključenih otrok v specializirane ustanove (NIS in PPVIZ) se od šolskega leta 

2004/05 do 2009/10  nista bistveno spremenila. 

Tabela 7: Število vključenih otrok v samostojne OŠPP in oddelke s programi za otroke s PP pri 

OŠ v šolskih letih 2013/14, 2014/15, 2015/16 

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/O

SPP_statistika.pdf) 

 

Šolsko leto NIS PPVIZ SKUPAJ 

2013/14 1433 1099 2532 

2014/15 1478 1134 2612 

2015/16 1515 1167 2682 

 

Tabela 8: Število in delež otrok z odločbo o usmeritvi v OŠ ter otrok v OŠPP in oddelkih s 

programi za otroke s PP pri OŠ glede na celotno generacijo v šolskih letih 2013/14, 2014/15, 

2015/16 
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Šolsko leto generacija 

otrok 

 

vsi učenci 

v OŠ 

učenci v OŠ z 

odločbo o 

usmeritvi 

učenci v OŠPP  

št. % št. % 

2013/14 165 695 163 163 8718 5,3 2532 1,6 

2014/15 169 973 167 361 8651 5,1 2612 1,5 

2015/16 173 363 170 681 10091 5,8 2682 1,5 

 

S pomočjo tabele 2 in tabele 7 smo izdelali tabelo 8, v kateri smo izračunali, koliko otrok zajema 

celotna generacija v šolskih letih 2013/14, 2014/15, 2015/16. Opazimo lahko, da se je od 

šolskega leta 2009/10 do šolskega leta 2015/16 delež otrok s PPPU povečal za 22 % (iz 4,5 % 

na 5,8 %), delež otrok z motnjami v razvoju v OŠPP pa zmanjšal za 25 % (iz 2,0 % na 1,5 %) 

glede na generacijo otrok.  

 

 

2.2.4 SAMOPODOBA OTROK Z LMDR 

 

Za otrokovo samopodobo v šoli so najpomembnejše psihološke izkušnje, pridobljene v sklopu 

emocionalno-socialnega kurikuluma, ki otroku posreduje, kakšen je, koliko je vreden in kakšno 

mnenje imajo drugi o njem. Ocena, ki vpliva na samopodobo otroka, je vsota klasične ocene in 

ocene, pridobljene s primerjavo z drugimi. Pomemben vpliv na oblikovanje otrokove 

samopodobe ima povratna informacija učitelja, ki jo le-ta posreduje otroku. V prvih šolskih 

letih ima odločilno vlogo, saj otroka označuje in izraža pričakovanja, ki jih ima do njega. 

Pričakovanja se nanašajo na učne dosežke in socialne spretnosti, njihov vpliv pa je odvisen tudi 

od teže, ki jo otrok pripisuje določeni povratni informaciji (Žibert, 2011). 

 

Po raziskavi, ki jo je opravila Zlatečan (2014), imajo otroci z LMDR, vključeni v OŠPP, boljšo 

akademsko samopodobo kot otroci, vključeni v redno šolo, celo kljub slabšim šolskim 

rezultatom. Kar pa ne velja za otroke, vključene v redno šolo, kjer učni uspeh vpliva na 

akademsko samopodobo. Juriševič (Žibert, 2011) navaja, da ponavljajoča se splošna 

neuspešnost vodi k manj pozitivni učni samopodobi. Tudi druge študije navajajo na povezanost 

učnega uspeha in akademske samopodobe (Kobal, 2000). Otroci z LMDR izkazujejo tudi višjo 
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telesno samopodobo ter enako visoko socialno samopodobo. Avtorica opozarja, da je sicer na 

rezultat lahko vplival majhen vzorec otrok z LMDR, res pa je, da so otroci v rednih osnovnih 

šolah podvrženi vedno večjim pritiskom in zahtevam, kar pa za OŠPP ne velja, saj se poleg 

znanja daje velik poudarek tudi drugim spretnostim in pripravi na nadaljnje šolanje in socialno 

vključevanje v okolje. Nekatere študije celo navajajo, da imajo otroci z LMDR nerealistično 

samopodobo (Novljan, 1997). 

 

 

2.2.5 NACIONALNO PREVERJANJE  ZNANJA ZA OTROKE  Z LMDR  

 

Ob koncu obdobij se znanje učencev, vključenih v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja 

z nižjim izobrazbenim standardom, preverja z nacionalnimi preizkusi znanja (NPZ). Preverjanje 

z nacionalnimi preizkusi znanja je prostovoljno. Ob koncu prvega in drugega obdobja se 

preverja znanje iz slovenščine in matematike. Ob koncu tretjega obdobja se preverja znanje iz 

slovenščine, matematike in izbranega predmeta iz obveznega dela predmetnika 

(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/progra

mi/PP_z_NIS.pdf).  

Tabela 9: Povprečno število odstotnih točk otrok z LMDR na NPZ v šolskih letih 2010/11, 

2011/12, 2012/13, 2013/14 in v šolskem letu 2014/15 (Nacionalno preverjanje znanja, 2011;  

Nacionalno preverjanje znanja, 2012; Nacionalno preverjanje znanja, 2013; Nacionalno 

preverjanje znanja, 2014; Nacionalno preverjanje znanja, 2015) 

 

Šolsko leto SLJ MAT DRU/NAR 

2010/11 65,32 46,64 54,05  

2011/12 60,04 52,09  61,80 

2012/13 65,59 51,98 50,27  

2013/14 57,98 45,95  50,00 

2014/15 53,67 48,19 52,81  

 

Čeprav je NPZ v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom prostovoljen, lahko na podlagi tabele 9 ugotovimo, da otroci z LMDR dosegajo v 

svojem programu boljše rezultate na NPZ-ju za NIS kot otroci s PPPU na NPZ-ju v redni šoli. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/PP_z_NIS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/PP_z_NIS.pdf
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Sklepamo lahko, da so več znanja, ki so ga pridobili skozi vzgojno-izobraževalni proces, tudi 

ohranili.  

2.2.6 NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE OTROK Z LMDR 

 

Večina učencev, ki uspešno dokonča prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

se vključi v nižje poklicno izobraževanje. Obiskujejo dvoinpolletne programe srednješolskega 

izobraževanja skupaj z učenci, ki so prej obiskovali redno OŠ. Tudi v tem izobraževanju so 

pogosto deležni posebne strokovne pomoči, saj so vključeni v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To pomeni, da imajo lahko dodatno strokovno 

pomoč (do 5 ur na teden), kar jim omogoča, da dosežejo višjo raven v razvoju in se uspešno 

pripravijo na samostojno življenje in delo. Učenci, ki so uspešno dokončali nižje poklicno 

izobraževanje, se lahko tudi vpišejo v srednje poklicno izobraževanje (triletna poklicna šola), 

vendar o njih ne govorimo več kot o dijakih z lažjo motnjo v duševnem razvoju in praviloma 

tudi niso več tako usmerjeni (http://www.zveza-sozitje.si/srednjesolsko-obdobje-1519-

let.html). 

Nižje poklicno izobraževanje je razvito za vrsto poklicev na področjih: kmetijstvo, živilstvo, 

elektro stroka, steklarstvo, tesarstvo, lesarstvo, gradbeništvo, ličarstvo, tekstil, gospodinjsko-

storitvena dejavnost. Dijaki si pridobijo naslednje poklice: 

 obdelovalec lesa, 

 pomočnik pri tehnologiji gradnje, 

 pomočnik v biotehniki, 

 pomočnik v biotehniki in oskrbi, 

 pomočnik v tehnoloških procesih, 

 preoblikovalec tekstilij. 
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3. OPREDELITEV PROBLEMA RAZISKAVE 

V vzgojno-izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči vse pogosteje opažamo težave pri doseganju 

minimalnih znanj ter socialno-emocionalne težave nekaterih otrok, ki so usmerjeni kot otroci s  

PPPU ali pa še sploh niso bili usmerjeni.  Nemalokrat se žal srečujemo tudi s premajhnim 

upoštevanjem temeljnih načel vzgoje  in izobraževanja otrok s PP. Na rednih šolah ostajajo 

otroci, ki ne zmorejo tega programa in zaradi različnih vzrokov nadaljujejo izobraževanje in se 

jih ne usmeri v ustrezen program, torej v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom ali celo v posebni program vzgoje in izobraževanja. Izvajalci dodatne 

strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj občutimo nemoč pri 

predstavljanju otrokovih posebnih potreb in sposobnosti in nenazadnje njihovih koristi v 

procesu vzgoje in izobraževanja. Ugotavljamo, da učitelji nimajo dovolj znanja o otrocih s PP, 

predvsem otrocih s PPPU in LMDR. Otroke z LMDR pogosto zaznavajo kot otroke s PPPU. 

Nekateri učitelji so celo mnenja, da so PPPU povezani z motnjo v duševnem razvoju (The State 

of Learning Disabilities, 2014). Nezadostno poznavanje in ločevanje obeh skupin pa lahko 

predstavlja pomembno oviro pri izkoriščanju otrokovih potencialov (Paliokosta, Blandford, 

2010).   

 

4. CILJI RAZISKAVE 

Z raziskavo smo želeli ugotovili, ali učitelji, ki poučujejo otroke, vključene v                         

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

poznajo osnovne značilnosti in izobraževanje otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja in otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju ter ugotoviti njihova stališča do nekaterih 

vidikov izobraževanja otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

 

4.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V raziskavi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Ali učitelji,  ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, poznajo osnovne značilnosti in 

izobraževanje otrok s PPPU? 
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 Ali učitelji, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, poznajo osnovne značilnosti in 

izobraževanje otrok z LMDR? 

 

 Ali učitelji, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, menijo, da so v času študija 

pridobili osnovna znanja o značilnostih in izobraževanju otrok s PPPU? 

 

 Ali učitelji, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,  menijo, da so v času študija 

pridobili osnovna znanja o značilnostih in izobraževanju otrok z LMDR? 

 

 Ali učitelji, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,   menijo, da ločijo otroke s 

PPPU od otrok z LMDR in s tem skušajo vplivati na čimprejšnjo preusmeritev v 

ustrezen izobraževalni program? 

 

 Ali si po mnenju učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, vsi otroci PPPU 

pridobijo minimalne standarde znanja? 

 

 Ali je po mnenju učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, inkluzivno 

izobraževanje primerno za vse otroke s PPPU, ki jih poučujejo? 

 

 Ali imajo učitelji, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, možnost vplivanja na 

usmeritev otroka v ustrezni program (OŠPP)? 

 

 Obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju in stališčih med učitelji 

razrednega in predmetnega pouka? 
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 Obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju in stališčih med učitelji glede na 

delovno dobo? 

 

 Obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju in stališčih med učitelji vaških 

in učitelji mestnih šol? 

 

 

4.2 HIPOTEZE RAZISKOVANJA 

 

HIPOTEZE 

H1:  

Večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, pozna osnovne značilnosti in 

izobraževanje otrok s PPPU. 

 

H2: 

Večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ne pozna osnovnih značilnosti in 

izobraževanja otrok z LMDR. 

 

H3: 

Večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, meni, da si v času študija ni pridobila 

osnovnih znanj o značilnostih in izobraževanju otrok s PPPU. 

 

H4: 

Večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, meni, da si v času študija ni pridobila 

osnovnih znanj o značilnostih in izobraževanju otrok z LMDR. 

 

H5:  
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Večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,   meni, da loči otroke s PPPU od otrok 

z LMDR in s tem skušajo vplivati na čimprejšnjo preusmeritev v ustrezen izobraževalni 

program. 

 

H6: 

Nekateri otroci s PPPU si po mnenju učiteljev,  ki poučujejo otroke, vključene v                  

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ne 

pridobijo vseh minimalnih standardov znanj. 

 

H7: 

Po mnenju učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, inkluzivno izobraževanje ni primerno 

za vse otroke s PPPU, ki jih poučujejo. 

 

H8: 

Učitelji, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, nimajo možnosti vplivanja na usmeritev otroka v 

ustrezni program (OŠPP). 

 

H9: 

H9.1: 

Obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja 

otrok s PPPU med učitelji razrednega in predmetnega pouka. 

H9.2: 

Ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok z 

LMDR med učitelji razrednega in predmetnega pouka. 

H9.3: 

Obstajajo statistično pomembne razlike pri stališčih o otrocih s PPPU v »redni« osnovni šoli 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka. 

 

H10: 

H10.1: 
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Obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja 

otrok s PPPU med učitelji glede na delovno dobo. 

H10.2: 

Ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok z 

LMDR med učitelji glede na delovno dobo. 

H10.3: 

Obstajajo statistično pomembne razlike pri stališčih o otrocih s PPPU v »redni« osnovni šoli 

med učitelji glede na delovno dobo. 

 

H11: 

H11.1: 

Ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok s 

PPPU med učitelji vaških in mestnih šol. 

H11.2: 

Ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok z 

LMDR med učitelji vaških in mestnih šol. 

H11.3: 

Obstajajo statistično pomembne razlike pri stališčih o otrocih s PPPU v »redni« osnovni šoli 

med učitelji vaških in mestnih šol. 

 

5. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda. 

Raziskovalni pristop je bil kvantitativen in kvalitativen. 

 

5.1 OPIS VZORCA 

V raziskavo smo vključili 95 učiteljev treh vaških in treh mestnih šol iz ptujskega in ormoškega 

območja, ki poučujejo otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, vključene v 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Vzorec je bil priložnostni in vanj so bili vključeni učitelji razrednega in predmetnega pouka 

obeh spolov.  
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Tabela 10: Struktura vzorca učiteljev glede na šolsko okolje 

 

ŠOLSKO OKOLJE f f % 

mesto 40 42,1 

vas 55 57,9 

skupaj 95 100,0 

 

Iz tabele 10 je razvidno, da 42,1 % učiteljev iz raziskave poučuje v mestnih šolah, 57,9 % pa 

v vaških šolah. 

 

Tabela 11: Struktura vzorca učiteljev glede na delovno mesto 

 

DELOVNO MESTO f f % 

učitelj razrednega pouka 47 49,5 

učitelj predmetnega pouka 48 50,5 

skupaj 95 100,0 

 

Iz tabele 11 je razvidno, da je 49,5 % učiteljev iz raziskave učiteljev razrednega pouka, 50,5 % 

pa učiteljev predmetnega pouka. Vsakih je torej polovica. 

 

Tabela 12: Struktura vzorca učiteljev glede na delovno dobo poučevanja 

 

DELOVNA DOBA f f % 

do 10 let poučevanja 16 16,8 

od 11 do 20 let poučevanja 33 34,7 

od 21 do 30 let poučevanja 24 25,3 

31 in več let poučevanja 22 23,2 

skupaj 95 100,0 
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Iz tabele 12 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo največ učiteljev z delovno dobo od 11 do 

20 let, in sicer jih je bilo 34,7 %. Najmanj učiteljev je bilo z najkrajšo delovno dobo poučevanja 

(16,8 %). 

 

5.2 MERSKI INSTRUMENT Z MERSKIMI KARAKTERISTIKAMI 

V raziskavi smo uporabili lasten anketni vprašalnik. Vsebinsko smo ga razdelili na tri dele. Prvi 

del je meril učiteljevo poznavanje osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok s primanjkljaji  

na posameznih področjih učenja, drugi del poznavanje osnovnih značilnosti in izobraževanja 

otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju in tretji del stališča do nekaterih vidikov vzgoje in 

izobraževanja otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

 

V prvem in drugem delu smo za poznavanje osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok s PPPU 

in LMDR uporabili vprašanja oz. trditve s ponujenimi tremi nominalnimi merskimi skalami 

(drži, ne vem, ne drži).  

 

V tretjem delu so bila vprašanja oz. trditve, s katerimi smo merili stališča učiteljev in nanje so 

anketirani učitelji odgovarjali po petstopenjski Likertovi lestvici od 1 do 5 (1 – v celoti se ne 

strinjam, 5 – v celoti se strinjam). 

Vsebinsko veljavnost, zanesljivost, diskriminantnost in objektivnost smo  predhodno preverili 

na pilotskem vzorcu. Vse pomanjkljivosti smo upoštevali v končni obliki vprašalnika.  

 

Vsebinska veljavnost 

Vsebinsko veljavnost so preverili ekspert in trije praktiki na področju dela z otroki s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in z otroki z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Vse pomanjkljivosti so bile odpravljene. 

 

Zanesljivost 

Zanesljivost Likertovih lestvic za merjenje stališč smo preverili po metodi analize notranje 

konsistentnosti s Cronbachovim α koeficientom. Ugotovili smo dobro zanesljivost, saj je 

vrednost Cronbach α koeficienta 0,709.  
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Objektivnost 

Objektivnost anketiranja smo zagotovili in še izboljšali z jasnimi in nedvoumnimi navodili. 

Kratice in razlago številk za posamezni odgovor smo dali na vsako stran vprašalnika, da se 

anketiranci niso zamudili z obračanjem listov in motili pri pomenu določene številke za 

posamezen odgovor. 

 

Diskriminantnost  

Diskriminantnost lestvic smo zagotovili s tremi nominalnimi merskimi skalami za podajanje 

odgovorov v prvem in drugem delu vprašalnika ter s petstopenjsko lestvico v tretjem delu 

vprašalnika, ki se nanaša na stališča.  

 

5.3 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Vprašalnike smo razdelili učiteljem v pisni obliki po predhodnem dogovoru z vodstvi šol.  Vsi 

vprašalniki so bili anonimni, kar pomeni, da smo anketirancem zagotovili tajnost podatkov in 

to je bilo navedeno v uvodnem delu vprašalnika. Zbiranje podatkov za pilotski vzorec je 

potekalo v mesecu aprilu, zbiranje podatkov za glavno raziskavo pa v mesecu maju 2016. 

 

5.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Za statistično analizo podatkov kvantitativne analize smo podatke analizirali s pomočjo 

statističnega programa SPSS. Uporabili smo metode opisne statistike in metode inferenčne 

statistike za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik med učitelji razrednega in 

predmetnega pouka, razlik glede delovne dobe učiteljev ter razlik  med vaškimi in mestnimi 

učitelji pri vseh zastavljenih raziskovalnih vprašanjih. 

Metode opisne statistike: 

 absolutna (f) in relativna (%) frekvenca 

 srednje vrednosti – aritmetična sredina (M) 

 mere variabilnosti – standardni odklon (SD) 

 

Metode inferenčne statistike:  
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 Pearsonov hi-kvadrat test, 

 x² preizkus oz.  Kullbackov 2l preizkus in Yatesova korekcija (hipoteza neodvisnosti),   

 t-test za neodvisna vzorca,  

 analiza variance. 

 

6. REZULATI IN INTERPRETACIJA 

 

6.1 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

6.1.1 HIPOTEZA 1  

Večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, pozna osnovne značilnosti in 

izobraževanje otrok s PPPU. 

Poznavanje osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok s PPPU smo preverjali z naslednjimi 

vprašanji oz. trditvami: 

PPPU1: 

Otroke s PPPU se usmeri v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo »redne« šole. 

PPPU2: 

Otroci s PPPU imajo povprečne ali nadpovprečne  intelektualne sposobnosti. 

PPPU3: 

Otroci s PPPU potrebujejo prilagojene oblike in metode dela ter njim prilagojene strategije 

učenja. 

PPPU4: 

Pri otrocih s PPPU se izkazuje neskladje med intelektualnimi sposobnostmi in dejansko 

uspešnostjo na naslednjih področjih učenja: branje, pisanje, računanje in pravopis. 

PPPU5: 



48 
 

Otroci s PPPU imajo lahko težave pri hitrosti in kapaciteti predelovanja informacij. 

PPPU6: 

Otroci s PPPU imajo lahko motene različne psihološke procese, kot so: zaznavanje, pozornost, 

spomin, jezik, socialna kompetentnost. 

PPPU7: 

Otroci s PPPU imajo pogosto tudi čustvene in vedenjske težave. 

PPPU8: 

Neugodne izkušnje v šoli (doživljanje neuspehov) lahko vodijo do nezaželenih oblik vedenja in 

nizke samopodobe pri otrocih s PPPU. 

PPPU9: 

Večina otrok s PPPU na zunanjih preverjanjih znanja (NPZ) ne doseže 50 % pravilno rešenih 

nalog preizkusa. 

Tabela 13: Parametri opisne statistike za PPPU1 do PPPU9 

 

    ne drži ne vem drži skupaj 

PPPU1 

f 16 9 70 95 

f % 16,8 9,5 73,7 100,0 

PPPU2 

f 43 24 28 95 

f % 45,3 25,3 29,5 100,0 

PPPU3 

f  0 0  95 95 

f %  0,0  0,0 100,0 100,0 

PPPU4 

f 13 15 67 95 

f % 13,7 15,8 70,5 100,0 

PPPU5 

f 5 1 89 95 

f % 5,3 1,1 93,7 100,0 

PPPU6 

f 4 2 89 95 

f % 4,2 2,1 93,7 100,0 

PPPU7 

f 11 14 70 95 

f % 11,6 14,7 73,7 100,0 
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PPPU8 

f  0 6 89 95 

f %  0,0 6,3 93,7 100,0 

PPPU9 

f 6 53 36 95 

f % 6,3 55,8 37,9 100,0 

 

Iz tabele je razvidno, da 73,7 % učiteljev ve, da se otroke s PPPU usmeri v                               

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga 

izvajajo njihove šole. 16,8 % jih je odgovorilo, da to ne drži, in 9,5 % učiteljev ne pozna 

odgovora na trditev.  

Da  imajo otroci s PPPU povprečne ali nadpovprečne  intelektualne sposobnosti, ve le ena 

tretjina učiteljev. 45,3 % je odgovorilo, da to ni res, in 25,3 % učiteljev ne ve, če to drži. 

Vsi učitelji pa vedo, da otroci s PPPU potrebujejo prilagojene oblike in metode dela ter njim 

prilagojene strategije učenja. 

Na trditev, da se pri otrocih s PPPU izkazuje neskladje med intelektualnimi sposobnostmi in 

dejansko uspešnostjo na področjih učenja, kot je branje, pisanje, računanje in pravopis, je 

pritrdilno odgovorilo 70,5 % učiteljev. 13 učiteljev od 95 trdi, da to ni res, 15 pa jih priznava, 

da ne pozna odgovora. Rezultati pri tej trditvi ne sovpadajo z rezultati trditve PPPU2, kjer le 

tretjina meni, da imajo otroci s PPPU povprečne ali nadpovprečne sposobnosti.  

Skoraj vsi učitelji (93,7 %) vedo, da lahko imajo otroci s PPPU težave pri hitrosti in kapaciteti 

predelovanja informacij. 5 učiteljev je odgovorilo napačno, eden ni poznal odgovora. 

Na trditev PPPU6, ki pove, da imajo lahko otroci s PPPU motene različne psihološke procese, 

kot so zaznavanje, pozornost, spomin, jezik in socialna kompetentnost, je  pritrdilno oz. 

pravilno odgovorilo prav tako 89 učiteljev, torej velika večina. 4 učitelji so odgovorili napačno, 

2 pa nista poznala odgovora. 

73,7 % učiteljev ve, da imajo otroci s PPPU  pogosto tudi čustvene in vedenjske težave.           

11,6 % jih trdi nasprotno, 14,7 % učiteljev ne pozna odgovora. Upoštevati moramo, da vsi 

otroci s PPPU nimajo teh težav in nekateri učitelji verjetno res niso prepričani v to. Nas seveda 

zanima splošno stanje v Sloveniji in kaj kažejo raziskave. 

Na trditev, da neugodne izkušnje v šoli (doživljanje neuspehov) lahko vodijo do nezaželenih 

oblik vedenja in nizke samopodobe pri otrocih s PPPU, je pritrdilno odgovorilo 89 od 95 

učiteljev. Ostali ne vedo, ali to drži. 
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Na zadnjo trditev o otrocih s PPPU, in sicer da večina otrok s PPPU na zunanjih preverjanjih 

znanja (NPZ) ne doseže 50 % pravilno rešenih nalog preizkusa, skoraj 66  % učiteljev ne pozna 

odgovora. 6,3 % jih trdi, da to ni res, ostali (37,9 %) se s trditvijo strinjajo. 

Povprečje pravilnih trditev je 74 %, kar nakazuje, da večina učiteljev pozna osnovne značilnosti 

in izobraževanja otrok s PPPU. 

HIPOTEZO 1, v kateri trdimo, da večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, pozna osnovne značilnosti in izobraževanje otrok s PPPU, potrdimo. 

 

6.1.2 HIPOTEZA 2  

Večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ne pozna osnovnih značilnosti in 

izobraževanja otrok z LMDR. 

 

Poznavanje osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok z LMDR smo preverjali z naslednjimi 

vprašanji oz. trditvami: 

LMDR1: 

Otroke z LMDR se usmeri v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom, ki ga izvajajo OŠPP. 

 

LMDR2: 

Otroci z LMDR ne morejo biti uspešni v vzgojno-izobraževalnem programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo »redne« šole. 

 

LMDR3: 

Otroci z LMDR imajo znižane splošne intelektualne sposobnosti. 

 

LMDR4: 

Otroci z LMDR potrebujejo individualni pristop ter  vsebinske, metodične in časovne 

prilagoditve. 

 

LMDR5: 
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Pri otrocih z LMDR potekajo miselni procesi bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. 

 

LMDR6: 

Otroke z LMDR v OŠPP poučujejo specialni pedagogi, profesorji defektologije, profesorji 

specialne in rehabilitacijske pedagogike in učitelji s specialno pedagoško dokvalifikacijo. 

 

LMDR7: 

Vsebine učnega načrta prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom so približno primerljive z vsebinami učnega načrta vključno s 7. razredom »redne« 

osnovne šole. 

 

LMDR8: 

Otroci z LMDR lahko po končani osnovni šoli nadaljujejo izobraževanje po nižjem poklicnem 

programu (dvoletni program). 

 

LMDR9: 

Dijaki z LMDR imajo po končanem nižjem poklicnem programu možnost nadaljevati 

izobraževanje po srednjih poklicnih programih (triletni program). 

 

Tabela 14: Parametri opisne statistike za LMDR1 do LMDR9 

 

  
  

ne drži ne vem drži skupaj 

LMDR1 

f 19 29 47 95 

f % 20,0 30,5 49,5 100,0 

LMDR2 

f 40 30 25 95 

f % 42,1 31,6 26,3 100,0 

LMDR3 

f 15 39 41 95 

f % 15,8 41,1 43,2 100,0 

LMDR4 

f 1 9 85 95 

f% 1,1 9,5 89,5 100,0 

LMDR5 

f 2 24 69 95 

f % 2,1 25,3 72,6 100,0 
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LMDR6 

f 6 25 64 95 

f % 6,3 26,3 67,4 100,0 

LMDR7 

f 3 75 17 95 

f % 3,2 78,9 17,9 100,0 

LMDR8 

f 3 28 64 95 

f % 3,2 29,5 67,4 100,0 

LMDR9 

f 1 45 49 95 

f % 1,1 47,4 51,6 100,0 

 

 

Polovica (50,5 %) učiteljev ne ve ali trdi, da ni res, da se otroke z LMDR usmeri v prilagojeni 

program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, ki ga izvajajo OŠPP. 

Ostali so odgovorili pravilno. 

 

42,1 % učiteljev trdi, da ni res, da otroci z LMDR ne morejo biti uspešni v                               

vzgojno-izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

ki ga izvajajo »redne« šole. 31,6 % ne pozna odgovora, le 26,3 % ve, da res ne morejo biti 

uspešni in da to ni ustrezen program zanje. 

 

Samo 43,2 % učiteljev ve, da imajo otroci z LMDR znižane splošne intelektualne sposobnosti. 

15, 8 % se jih s tem ne strinja, 41,1 % učiteljev ne pozna odgovora. Ta podatek je za poznavanje 

otrok z LMDR osnoven in bi pričakovali boljšo poznavanje, kljub temu da ti učitelji te 

populacije ne poučujejo. 

 

Na trditev, da otroci z LMDR potrebujejo individualni pristop ter  vsebinske, metodične in 

časovne prilagoditve, je pravilno odgovorilo 89,5 % učiteljev, eden se ne strinja, ostali ne 

poznajo odgovora. 

 

72,6 % učiteljev ve, da pri otrocih z LMDR potekajo miselni procesi bolj na konkretni kot na 

abstraktni ravni. Četrtina (25,3 %) jih odgovora ne pozna, 2 učitelja sta odgovorila napačno. 

 



53 
 

Da otroke z LMDR v OŠPP poučujejo specialni pedagogi, profesorji defektologije, profesorji 

specialne in rehabilitacijske pedagogike in učitelji s specialno pedagoško dokvalifikacijo ve 

67,4 % učiteljev. 26,3 % odgovora ne pozna, ostali so odgovorili napačno. 

 

Na trditev, da so vsebine učnega načrta prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom  približno primerljive z vsebinami učnega načrta vključno s 

7. razredom »redne« osnovne šole, je pravilno odgovorilo le 17,9 % učiteljev. 78,9 % jih 

odgovora ne pozna, ostali so odgovorili napačno. Rezultati nakazujejo na zelo slabo poznavanje 

vsaj okvirnega učnega načrta v NIS-u. 

 

Slaba tretjina (29,5 %) učiteljev ne ve, da lahko otroci z LMDR po končani osnovni šoli 

nadaljujejo izobraževanje po nižjem poklicnem programu (dvoletni program). 67,4 % učiteljev 

je odgovorilo pravilno, ostali napačno. 

 

Skoraj polovica (47,4 %) učiteljev ne ve, da imajo dijaki z LMDR po končanem nižjem 

poklicnem programu možnost nadaljevati izobraževanje po srednjih poklicnih programih 

(triletni program). 51,6 % jih je odgovorilo pravilno, eden učitelj napačno. 

 

Učitelji so glede poznavanja otrok in izobraževanja otrok z LMDR v povprečju odgovorili 

pravilno v 54 %, kar je malo več kot polovica. V povprečju pa niso poznali 35,5 %  odgovorov. 

Pravilno so odgovarjali v 54 %, zato hipotezo ovržemo. 

 

HIPOTEZO 2, v kateri trdimo, da večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, ne pozna osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok LMDR, ovržemo. 

 

 

6.1.3 HIPOTEZA 3  

Večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, meni, da si v času študija ni 

pridobila osnovnih znanj o značilnostih in izobraževanju otrok s PPPU. 

 

Stališče smo preverjali z vprašanjem oz. trditvijo S25: 
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Tekom študija sem pridobil/a osnovne informacije o izobraževanju otrok s PPPU. 

 

Tabela 15: Parametri opisne statistike za S25 

    

 v celoti 

se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti se 

ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

se 

strinjam 

v celoti 

se 

strinjam 

skupaj M SD 

f 22 37 11 21 4 95 2,45 1,192 

f % 23,2 38,9 11,6 22,1 4,2 100,0 

 

V tabeli 15 lahko opazimo, da  skupaj 62,1 % učiteljev meni, da niso pridobili osnovnih znanj 

o izobraževanju otrok s PPPU. Le 26,3 % se strinja ali v celoti strinja, da so pridobili ta znanja. 

Ostali niso odločeni. Opazimo lahko, da so torej informacije pridobili nekje kasneje z 

izobraževanji po končani formalni izobrazbi,  kar potrjuje HIPOTEZA 1 (z njo smo potrdili, da 

imajo učitelji osnovna znanja o otrocih s PPPU). 

 

HIPOTEZO 3, v kateri trdimo, da večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, meni, da si v času študija ni pridobila osnovnih znanj o značilnostih in 

izobraževanju otrok s PPPU, potrdimo. 

 

 

6.1.4 HIPOTEZA 4 

Večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, meni, da si v času študija ni 

pridobila osnovnih znanj o značilnostih in izobraževanju otrok z LMDR. 

 

Stališče smo preverjali z vprašanjem oz. trditvijo S26: 

Tekom študija sem pridobil/a osnovne informacije o značilnostih izobraževanja otrok z LMDR. 
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Tabela 16: Parametri opisne statistike za S26 

 

  

 v celoti 

se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti se 

ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

se 

strinjam 

v celoti 

se 

strinjam 

skupaj M SD 

f 31 46 7 8 3 95 2,01 1,016 

f % 32,6 48,4 7,4 8,4 3,2 100,0 

 

Le 11,6 % učiteljev meni, da so v času študija pridobili osnovne informacije o značilnostih in 

izobraževanju otrok z LMDR. 81 % jih meni, da teh informacij na študiju niso pridobili. Ostali 

se niti ne strinjajo niti se strinjajo. 

HIPOTEZO 4, v kateri trdimo, da večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, meni, da si v času študija ni pridobila osnovnih znanj o značilnostih in 

izobraževanju otrok z LMDR, potrdimo. 

 

6.1.5 HIPOTEZA 5 

Večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,   meni, da loči otroke s PPPU od 

otrok z LMDR in s tem skušajo vplivati na čimprejšnjo preusmeritev v ustrezen 

izobraževalni program. 

 

Stališče smo preverjali z vprašanjem oz. trditvijo S24: 

Ločim otroke s PPPU od otrok z LMDR in bi poskušal/a vplivati na čimprejšnjo preusmeritev 

v ustrezen izobraževalni program. 
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Tabela 17: Parametri opisne statistike za S24 

   

 v celoti 

se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti se 

ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

se 

strinjam 

v celoti 

se 

strinjam 

skupaj M SD 

f 2 9 33 46 5 95 3,45 0,822 

f % 2,1 9,5 34,7 48,4 5,3 100,0 

 

53,7% učiteljev se strinja in v celoti strinja, da ločijo otroke s PPPU od otrok z LMDR.  Tretjina 

(34,7) jih je neodločenih, ostali menijo, da ne ločujejo skupin.  

 

HIPOTEZO 5, v kateri trdimo, da večina učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo,   meni, da loči otroke s PPPU od otrok z LMDR in s tem skušajo vplivati na 

čimprejšnjo preusmeritev v ustrezen izobraževalni program, potrdimo. 

 

 

6.1.6 HIPOTEZA 6 

Nekateri otroci s PPPU si po mnenju učiteljev,  ki poučujejo otroke, vključene v        

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, ne pridobijo vseh minimalnih standardov znanj. 

 

Stališča, povezana z minimalnimi standardi, smo preverjali z naslednjimi vprašanji oz. 

trditvami: 

S1: 

Nekaj otrok s PPPU ne dosega minimalnih standardov znanj. 

S2: 

Če otrok s PPPU ne dosega minimalnih standardov znanj, mu lahko minimalne standarde 

znižamo. 
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S3: 

Za otroka s PPPU, ki ne dosega minimalnih standardov znanj, je boljša preusmeritev v OŠPP 

kot ponavljanja razredov in nedokončanje programa »redne« osnovne šole. 

S4: 

Pri delu z otroki s PPPU se moramo osredotočiti na njihove koristi v celotnem osnovnošolskem 

izobraževanju, ne samo na šolsko leto, v katerem otroka poučujemo in trenutno (začasno) 

dosežene standarde znanja. 

S5: 

Nekaj otrok s PPPU obdrži znanje, ki ga pridobi, le za kratek čas. 

S6: 

Nekateri otroci s PPPU bi potrebovali več časa za utrjevanje znanja. 

S7: 

Otroci s PPPU nižajo splošni nivo znanja otrok v razredu. 

S8: 

Na koncu šolskega leta preverim usvojene standarde znanj otrok s PPPU. 

S10: 

Nekaj otrok s PPPU na koncu šolskega leta ne dosega minimalnih standardov znanja. 

S11: 

Če bi ocenil/a otroka s PPPU ob koncu šolskega leta z negativno oceno, bi bil/a deležen/a 

pritiskov s strani staršev. 

S12: 

Če bi ocenil/a otroka s PPPU ob koncu šolskega leta z negativno oceno, bi bil/a deležen/a 

pritiskov s strani vodstva šole. 

S13: 

Šolske ocene ne prikazujejo realnega znanja nekaterih otrok s PPPU. 
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Tabela 18: Parametri opisne statistike za S1 do S13 brez S9 

 

  
  

v celoti 

se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

se 

strinjam 

v celoti 

se 

strinjam skupaj 

M SD 

S1 

f 2 5 14 49 25 95 3,95 0,904 

f % 2,1 5,3 14,7 51,6 26,3 100,0 

S2 

f 1 14 23 31 26 95 3,70 1,060 

f % 1,1 14,7 24,2 32,6 27,4 100,0 

S3 

f 1 3 25 39 27 95 3,93 0,878 

f % 1,1 3,2 26,3 41,1 28,4 100,0 

S4 

f 1 0 10 40 44 95 4,33 0,750 

f % 1,1 0,0 10,5 42,1 46,3 100,0 

S5 

f 1 5 7 57 25 95 4,05 0,804 

f % 1,1 5,3 7,4 60,0 26,3 100,0 

S6 

f 0 0 5 47 43 95 4,40 0,591 

f % 0,0 0,0 5,3 49,5 45,3 100,0 

S7 

f 5 23 34 19 14 95 3,15 1,111 

f % 5,3 24,2 35,8 20,0 14,7 100,0 

S8 

f  0 7 15 56 17 95 3,87 0,789 

f % 

 0,0 

 

7,4 

 

15,8 

 

58,9 

 

17,9 

 

100,0 

S10 

f 1 8 22 46 18 95 3,76 0,896 

f % 1,1 8,4 23,2 48,4 18,9 100,0 

S11 

f 1 9 45 28 12 95 3,43 0,871 

f % 1,1 9,5 47,4 29,5 12,6 100,0 

S12 f 11 27 40 14 3 95 2,69 0,968 
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f % 11,6 28,4 42,1 14,7 3,2 100,0 

S13 

f 1 3 26 49 16 95 3,80 0,794 

f % 1,1 3,2 27,4 51,6 16,8 100,0 

 

Iz tabele 18 je razvidno, da se 77,9 % učiteljev strinja ali popolnoma strinja s trditvijo S1, da 

nekaj otrok s PPPU ne dosega minimalnih standardov znanj. Le 7,4 % se jih s tem ne strinja. 

Ostali se niti ne strinjajo niti se strinjajo.  

60 % učiteljev se tudi strinja s trditvijo S2, če otrok s PPPU ne dosega minimalnih standardov 

znanj, mu lahko minimalne standarde znižamo. Četrtina (24,2 %) je neopredeljenih, ostali se 

ne strinjajo. Da se v celoti ne strinja, kar bi pri tej trditvi pričakovali od vseh učiteljev, je potrdil 

le en učitelj od 95.  

Se pa 69,5 % učiteljev strinja s trditvijo S3, da je za otroka s PPPU, ki ne dosega minimalnih 

standardov znanj, boljša preusmeritev v OŠPP kot ponavljanja razredov in nedokončanje 

programa »redne« osnovne šole. Kljub temu pa jim torej minimalne standarde znižajo in s tem 

otroci s PPPU napredujejo v naslednji razred. 26,3 % učiteljev je neopredeljenih, ostali se ne 

strinjajo. 

Prav tako se jih 88,4 % strinja ali popolnoma strinja s trditvijo S4, da se moramo pri delu z 

otroki s PPPU osredotočiti na njihove koristi v celotnem osnovnošolskem izobraževanju, ne 

samo na šolsko leto, v katerem otroka poučujemo in trenutno (začasno) dosežene standarde 

znanja. Lahko sklepamo, da se zavedajo koristi otrok za naprej, pa vendarle delujejo v nasprotju 

s tem prepričanjem. 

Iz tabele je tudi razvidno, da 86,3 % učiteljev meni, da nekaj otrok s PPPU obdrži znanje, ki ga 

pridobi, le za kratek čas, kar trdi S5. Ostali se ne strinjajo ali pa niso opredeljeni. 90 učiteljev 

od 95 meni, da bi nekateri otroci s PPPU potrebovali več časa za utrjevanje znanja (S6). 5 

učiteljev je glede te trditve neopredeljenih, nihče ji ne nasprotuje. 

34,7 % učiteljev se strinja in v celoti strinja, da otroci s PPPU nižajo splošni nivo znanja otrok 

v razredu (S7). 35,8 % učiteljev se niti ne strinja niti se strinja, ostali se s tem ne strinjajo. 

76,8 % učiteljev na koncu šolskega leta preveri usvojene standarde znanj otrok s PPPU, kar 

smo preverjali s trditvijo S8. S tem se ne strinja 7 učiteljev, 15 pa jih je neopredeljenih. 67,2 % 

učiteljev tudi meni, da nekaj otrok s PPPU na koncu šolskega leta ne dosega minimalnih 

standardov znanja (S10). 23,2 % jih je glede te trditve neopredeljenih, ostali se ne strinjajo. 
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S trditvijo S11 smo ugotovili, da 42,1 % učiteljev meni, da bi bili, če bi ocenili otroka s PPPU 

ob koncu šolskega leta z negativno oceno,  deležni  pritiskov s strani staršev. 47,4 % se jih niti 

ne strinja niti se strinja. Sklepamo lahko, da še niso imeli izkušenj s tem, saj predhodni rezultati 

povedo, da jim minimalne standarde nižajo in se s tem izognejo težavam, ki ob tem nastanejo. 

Samo 17,9 % učiteljev se strinja s trditvijo, da bi bili, če bi ocenili otroka s PPPU ob koncu 

šolskega leta z negativno oceno, deležni pritiskov s strani vodstva šole, kar smo preverjali s 

trditvijo S12. 42,1 % jih je neopredeljenih, ostali se ne strinjajo.  

S S13, v katerem trdimo, da šolske ocene ne prikazujejo realnega znanja vseh otrok s PPPU, se 

68,4 % učiteljev strinja, 27,4 % je neopredeljenih, le 4 učitelji se s tem ne strinjajo. 

 

HIPOTEZO 6, v kateri trdimo, da si nekateri otroci s PPPU  po mnenju učiteljev,  ki 

poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo, ne pridobijo vseh minimalnih standardov znanj, 

potrdimo. 

 

6.1.7 HIPOTEZA 7 

Po mnenju učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, inkluzivno izobraževanje ni 

primerno za vse otroke s PPPU, ki jih poučujejo. 

 

Stališča, povezana z ustreznostjo inkluzivnega izobraževanja smo preverjali z naslednjimi 

vprašanji oz. trditvami: 

S14: 

Vsi otroci s PPPU so uspešni v »redni« šoli. 

S15: 

Vključitev nekaterih otrok s PPPU v »redno« šolo škodi njihovemu celostnemu razvoju. 

S16: 

Za nekatere otroke s PPPU bi bilo bolje, če bi bili vključeni v prilagojeni program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, ki ga izvajajo OŠPP. 
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S20: 

Pri nekaterih otrocih s PPPU je premalo zastopan njihov vzgojno-izobraževalni interes. 

S21: 

Če otrok s PPPU ne dosega minimalnih standardov, je pravočasno usmerjen v OŠPP. 

S22: 

Med nekaterimi učitelji je prisotno mnenje: »Če je prišel/la do sem, pa naj gre še naprej.« 

S23: 

Ustreznost izobraževalnega programa bi bilo potrebno večkrat preveriti za nekatere otroke s 

PPPU. 

S9: 

Zaradi otrok s PPPU se premalo posvetim otrokom, ki težav nimajo in nadarjenim otrokom. 

 

Tabela 19: Parametri opisne statistike za S14 do S16, za S20 do S23 in S9 

 

  
  

v celoti 

se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

se 

strinjam 

v celoti 

se 

strinjam skupaj 

M SD 

S14 

f 2 

 

8 32 35 18 95 3,621 0,958 

f % 2,1 

 

8,4 33,7 36,8 18,9 100,0 

S15 

f  2 13 29 38 13 95 3,49 0,966 

f % 2,1 13,7 30,5 40,0 13,7 100,0 

S16 

f 1 

 

2 11 53 28 95 4,11 0,765 

f % 1,1 

 

2,1 11,6 55,8 29,5 100,0 
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S20 

f 0 

 

11 35 42 7 95 3,47 0,797 

f % 

0,0 

11,6 36,8 44,2 7,4 100,0 

S21 

f 3 7 28 44 13 95 3,60 0,927 

f % 3,2 

 

7,4 29,5 46,3 13,7 100,0 

S22 

f 4 10 32 42 7 95 3,40 0,927 

f % 4,2 10,5 33,7 44,2 7,4 100,0 

 

 

 

S23 

f 0 1 16 58 20 95 4,02 0,652 

f % 0,0 1,1 16,8 61,1 21,1 100,0 

S9 

f 1 

 

9 18 56 11 95 3,71 0,386 

f % 

1,1 

9,5 

 

18,9 58,9 11,6 100,0 

 

Iz tabele 19 lahko razberemo, da se 55, 7 % učiteljev strinja ali v celoti strinja s trditvijo S14, 

ki trdi, da so vsi otroci s PPPU uspešni v »redni« šoli. Tretjina (33,7 %) je neopredeljenih, samo 

10 učiteljev se s trditvijo ne strinja. 

Kljub temu jih 53,7 % meni, da vključitev nekaterih otrok s PPPU v »redno« šolo škodi 

njihovemu celostnemu razvoju (S15). 30,5 % učiteljev se glede škodljivosti vključitve na 

celoten razvoj ni opredelilo, ostali se ne strinjajo. 

85,3 % učiteljev se strinja s S16, da bi bilo za nekatere otroke s PPPU bolje, če bi bili vključeni 

v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, ki ga izvajajo 

OŠPP. 11 učiteljev je neopredeljenih, ostali (3) se ne strinjajo. Ta rezultat se nekoliko izključuje 

z rezultatom stališča S14, kjer čez 50 % učiteljev pravi, da so vsi otroci s PPPU uspešni v šoli. 

Da za vse otroke ni primerna vključitev v »redne« šole, nam spet potrjujejo rezultati S20, in 

sicer se s trditvijo »Pri nekaterih otrocih s PPPU je premalo zastopan njihov                        

vzgojno-izobraževalni interes« strinja 51,6 % učiteljev, 36,8 % je neopredeljenih, le 11 učiteljev 

se s trditvijo ne strinja. 
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Ponovno pa je presenetil rezultat S21, in sicer »Če otrok s PPPU ne dosega minimalnih 

standardov, je pravočasno usmerjen v OŠPP«. S tem se strinja kar 60 % učiteljev in je v 

nasprotju z rezultati o doseganju minimalnih standardov znanja. Tam so učitelji podali mnenje, 

da ob koncu leta nekateri otroci ne dosegajo minimalnih standardov, da se minimalni standardi 

lahko še znižajo. Potemtakem otroci naj ne bi bili pravočasno usmerjeni v OŠPP. 10 učiteljev 

se s trditvijo ne strinja, ostali (29,5 %) so neopredeljeni. 

51,6 % učiteljev se strinja ali v celoti strinja, da je med nekaterimi učitelji  prisotno mnenje: 

»Če je prišel/la do sem, pa naj gre še naprej«. Tretjina (33,7 %) učiteljev se v zvezi s to trditvijo 

ni opredelilo, 14 učiteljev od 95 se ne strinja. 

S trditvijo, da bi bilo ustreznost izobraževalnega programa potrebno večkrat preveriti za 

nekatere otroke s PPPU, se strinja kar 82,2 % učiteljev. 16 učiteljev je neopredeljenih, samo 1 

učitelj se ne strinja.  

Da se zaradi otrok s PPPU premalo posvetijo otrokom, ki težav nimajo in nadarjenim otrokom, 

je mnenja 70,5 % učiteljev. 18,9 % je neopredeljenih, ostali se ne strinjajo. 

Glede na povprečje rezultatov vseh stališč oz. trditev lahko potrdimo, da celo večina učiteljev 

meni, da inkluzivno izobraževanje ni primerno za vse otroke s PPPU, ki jih poučujejo. 

HIPOTEZO 7, v kateri trdimo, da po mnenju učiteljev, ki poučujejo otroke, vključene v 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, inkluzivno izobraževanje ni primerno za vse otroke s PPPU, ki jih poučujejo, 

potrdimo. 

 

6.1.8 HIPOTEZA 8 

Učitelji, ki poučujejo otroke, vključene v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, nimajo možnosti vplivanja na usmeritev 

otroka v ustrezni program (OŠPP). 

 

Stališča, povezana z možnostjo vplivanja na usmeritev otroka v ustrezni program (OŠPP), smo 

preverjali z naslednjimi vprašanji oz. trditvami: 
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S17: 

Če bi v strokovni skupini predlagal/a preusmeritev otroka s PPPU v OŠPP, bi bilo moje mnenje 

upoštevano. 

 

S18: 

Če bi v strokovni skupini predlagal/a preusmeritev otroka s PPPU v OŠPP, bi bil/a deležen 

pritiskov s strani staršev. 

 

S19: 

Če bi v strokovni skupini predlagal/a preusmeritev otroka s PPPU v OŠPP, bi bil/a deležen 

pritiskov s strani vodstva šole. 

 

 

Tabela 20: Parametri opisne statistike za S17 do S19 

 

  
  

v celoti 

se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

se 

strinjam 

v celoti 

se 

strinjam skupaj 

M SD 

S17 

F 2 15 45 29 4 95 3,19 0,829 

f % 2,1 15,8 47,4 30,5 4,2 100,0 

S18 

F 0 7 43 37 8 95 3,48 0,756 

f % 
0,0 

7,4 45,3 38,9 8,4 100,0 

S19 

F 14 30 43 8 0 95 2,47 0,849 

f % 14,7 31,6 45,3 8,4 0,0 100,0 

 

Iz tabele 20 je razvidno, da se samo 34,7 % učiteljev strinja ali v celoti strinja, da bi bilo, če bi 

predlagali v strokovni skupini preusmeritev otroka s PPPU v OŠPP, njihovo mnenje upoštevano 

(S17). Skoraj polovica (47,4 %) učiteljev je neopredeljenih, 17 učiteljev se s trditvijo ne strinja.  

 

Skoraj polovica (47,3 %) se strinja s S18, da bi bili, če bi v strokovni skupini predlagali 

preusmeritev otroka s PPPU v OŠPP, deležni  pritiskov s strani staršev. Spet je velik del (45,3 

%) učiteljev neopredeljenih, le 7 učiteljev se s trditvijo ne strinja.  
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S trditvijo S19, in sicer »Če bi v strokovni skupini predlagal/a preusmeritev otroka s PPPU v 

OŠPP, bi bil/a deležen pritiskov s strani vodstva šole«, se strinja samo 8 učiteljev. 45,3 % jih 

je neopredeljenih, 46,3 % se jih ne strinja. Glede na dosedanje rezultate z ugotovitvami, da velik 

del učiteljev meni, da nekateri otroci  PPPU ne dosegajo minimalnih standardov in glede na to, 

da je velik delež učiteljev mnenja, da vključitev nekaterih otrok s PPPU v »redno« šolo ni 

ustrezna, se nam postavlja vprašanje, ali zgolj nezadostno poznavanje obeh populacij, sploh 

otrok z LMDR, vpliva na neustrezno usmeritev  nekaterih otrok s PPPU v ustreznejši program 

(OŠPP).  

 

HIPOTEZO 8, v kateri trdimo, da učitelji, ki poučujejo otroke, vključene v                  

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, nimajo možnosti vplivanja na usmeritev otroka v ustrezni program (OŠPP), 

potrdimo. 

 

6.1.9 HIPOTEZA 9 

6.1.9.1 HIPOTEZA 9.1 

Obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju osnovnih značilnosti in 

izobraževanja otrok s PPPU med učitelji razrednega in predmetnega pouka. 

Za testiranje hipoteze 9.1 in 9.2 smo uporabili Pearsonov hi-kvadrat test. Če Pearsonov              

hi-kvadrat test zaradi specifičnosti podatkov ni bil primeren za analizo, smo uporabili 

nadomestni Kullbackov 2l-preizkus. 

Pri testih, kjer imamo dve binarni spremenljivki, smo uporabili Yatesovo korekcijo pri 2 × 2 

tabeli. 

 

PPPU1:  

Otroke s PPPU se usmeri v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo »redne« šole. 

 

Tabela 21: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU1 glede na delovno mesto 
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 PPPU1 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število 8 5 34 47 

% od DM 17,0 % 10,6 % 72,3 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

število 8 4 36 48 

% od DM 16,7 % 8,3 % 75,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 16 9 70 95 

% od DM 16,8 % 9,5 % 73,7 % 100,0 % 

 

Tabela 22: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU1 

glede na delovno mesto 

 

 vrednost stopnja 

prostosti - sp 

p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi kvadrat ,158 2 ,924 

Kullbackov preizkus ,158 2 ,924 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 21 in 22 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU1 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Kullbackovega preizkusa 0,924 in je torej 

večja od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU1 

glede na delovno mesto. 

 

PPPU2: 

Otroci s PPPU imajo povprečne ali nadpovprečne  intelektualne sposobnosti. 

Tabela 23: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU2 glede na delovno mesto 

 

 PPPU2 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 
učitelj razrednega pouka 

število  21 12 14 47 

% od DM 44,7 % 25,5 % 29,8 % 100,0 % 

 število 22 12 14 48 
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učitelj predmetnega 

pouka 
% od DM 45,8 % 25,0 % 29,2 % 100,0 % 

skupaj 
število  43 24 28 95 

% od DM 45,3 % 25,3 % 29,5 % 100,0 % 

 

Tabela 24: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU2 

glede na delovno mesto 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,013 2 ,994 

Kullbackov preizkus ,013 2 ,994 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 23 in 24 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU2 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,994 in je torej večja 

od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU2 glede 

na delovno mesto. 

 

PPPU3: 

Otroci s PPPU potrebujejo prilagojene oblike in metode dela ter njim prilagojene strategije 

učenja. 

Tabela 25: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU3 glede na delovno mesto 

 

 PPPU3 skupaj 

drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število  47 47 

% od DM 100,0 % 100,0 % 

učitelj predmetnega pouka 
število  48 48 

% od DM 100,0 % 100,0 % 

skupaj 
število  95 95 

% od DM 100,0 % 100,0 % 
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Tabela 26: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU3 

glede na delovno mesto 

 

 vrednost 

Pearsonov hi-kvadrat .a 

število udeležencev 95 

 

Pri tej hipotezi nismo mogli izračunati hi-kvadrat testa, ker so vsi udeleženci odgovorili z 

“drži”. Tako učitelji razrednega kot predmetnega pouka vedo, da otroci s PPPU potrebujejo 

prilagojene oblike in metode dela ter njim prilagojene strategije učenja. 

 

PPPU4: 

Pri otrocih s PPPU se izkazuje neskladje med intelektualnimi sposobnostmi in dejansko 

uspešnostjo na naslednjih področjih učenja: branje, pisanje, računanje in pravopis. 

 

Tabela 27: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU4 glede na delovno mesto 

 

 PPPU4 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število 6 4 37 47 

% od DM 12,8 % 8,5 % 78,7 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

število  7 11 30 48 

% od DM 14,6 % 22,9 % 62,5 % 100,0 % 

skupaj 
število  13 15 67 95 

% od DM 13,7 % 15,8 % 70,5 % 100,0 % 

 

 

Tabela 28: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU4 

glede na delovno mesto 
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 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 4,065 2 ,131 

Kullbackov preizkus 4,196 2 ,123 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 27 in 28 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU3 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,994 in je torej večja 

od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU4 glede 

na delovno mesto. 

 

PPPU5: 

Otroci s PPPU imajo lahko težave pri hitrosti in kapaciteti predelovanja informacij. 

Tabela 29: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU5 glede na delovno mesto 

 

 PPPU5 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število  3 1 43 47 

% od DM 6,4 % 2,1 % 91,5 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

število  2 0 46 48 

% od DM 4,2 % 0,0 % 95,8 % 100,0 % 

skupaj 
število  5 1 89 95 

% od DM 5,3 % 1,1 % 93,7 % 100,0 % 

 

Tabela 30: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU5 

glede na delovno mesto 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 1,291 2 ,524 

Kullbackov preizkus 1,678 2 ,432 

število udeležencev 95   
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Rezultati v tabeli 29 in 30 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU5 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,432 in je torej 

večja od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU5 

glede na delovno mesto. 

 

PPPU6: 

Otroci s PPPU imajo lahko motene različne psihološke procese kot so: zaznavanje, pozornost, 

spomin, jezik in  socialna kompetentnost. 

Tabela 31: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU6 glede na delovno mesto 

 

 PPPU6 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število  3 2 42 47 

% od DM 6,4 % 4,3 % 89,4 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

število  1 0 47 48 

% od DM 2,1 % 0,0 % 97,9 % 100,0 % 

skupaj 
število  4 2 89 95 

% od DM 4,2 % 2,1 % 93,7 % 100,0 % 

 

Tabela 32: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU6 

glede na delovno mesto 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,271 2 ,195 

Kullbackov preizkus 4,090 2 ,129 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 31 in 32 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU6 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,129 in je torej 

večja od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU6 

glede na delovno mesto. 
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PPPU7: 

Otroci s PPPU imajo pogosto tudi čustvene in vedenjske težave. 

Tabela 33: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU7 glede na delovno mesto 

 

 PPPU7 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število  6 8 33 47 

% od DM 12,8 % 17,0 % 70,2 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

 število  5 6 37 48 

% od DM 10,4 % 12,5 % 77,1 % 100,0 % 

skupaj 
število  11 14 70 95 

% od DM 11,6 % 14,7 % 73,7 % 100,0 % 

 

Tabela 34: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU7 

glede na delovno mesto 

 

 vrednost df p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,595 2 ,743 

Kullbackov preizkus ,596 2 ,742 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 33 in 34 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU7 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,743 in je torej večja 

od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU7 glede 

na delovno mesto. 

 

PPPU8: 

Neugodne izkušnje v šoli (doživljanje neuspehov) lahko vodijo do nezaželenih oblik vedenja in 

nizke samopodobe pri otrocih s PPPU. 
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Tabela 35: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU8 glede na delovno mesto 

 

 PPPU8 skupaj 

ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število  4 43 47 

% od DM 8,5 % 91,5 % 100,0 % 

učitelj predmetnega pouka 
število  2 46 48 

% od DM 4,2 % 95,8 % 100,0 % 

skupaj 
 število  6 89 95 

% od DM 6,3 % 93,7 % 100,0 % 

 

Tabela 36: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU8 

glede na delovno mesto 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,757 1 ,384 

Yatesova korekcija ,201 1 ,654 

Kullbackov preizkus ,770 1 ,380 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 35 in 36 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU8 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Yatesove korekcije 0,654  in je torej večja 

od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU8 glede 

na delovno mesto. 

 

PPPU9: 

Večina otrok s PPPU na zunanjih preverjanjih znanja (NPZ) ne doseže 50 % pravilno rešenih 

nalog preizkusa. 
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Tabela 37: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU9 glede na delovno mesto 

 

 PPPU9 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število  3 31 13 47 

% od DM 6,4 % 66,0% 27,7 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

število  3 22 23 48 

% od DM 6,2 % 45,8% 47,9 % 100,0 % 

skupaj 
število  6 53 36 95 

% od DM 6,3 % 55,8% 37,9 % 100,0 % 

 

Tabela 38: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU9 

glede na delovno mesto 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 4,296 2 ,117 

Kullbackov preizkus 4,340 2 ,114 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 37 in 38 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU9 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,114 in je torej 

večja od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU9 

glede na delovno mesto. 

 

Z rezultati za ugotavljanje pomembnosti razlik pri poznavanju osnovnih značilnosti in 

izobraževanja otrok s PPPU med učitelji razrednega in predmetnega pouka smo ugotovili, da 

obe skupini učiteljev enako poznata to populacijo otrok.  

 

HIPOTEZO 9.1, v kateri trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju 

osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok s PPPU med učitelji razrednega in 

predmetnega pouka, ovržemo. 
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6.1.9.2 HIPOTEZA 9.2 

Ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja 

otrok z LMDR med učitelji razrednega in predmetnega pouka. 

LMDR1: 

Otroke z LMDR se usmeri v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom, ki ga izvajajo OŠPP. 

 

Tabela 39: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR1 glede na delovno mesto 

 

 LMDR1 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število 9 14 24 47 

% od DM 19,1 % 29,8 % 51,1 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

število 10 15 23 48 

% od DM 20,8 % 31,2 % 47,9 % 100,0 % 

skupaj 
število 19 29 47 95 

% od DM 20,0 % 30,5 % 49,5 % 100,0 % 

 

Tabela 40: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR1 glede na delovno mesto 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,098 2 ,952 

Kullbackov preizkus ,098 2 ,952 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 39 in 40 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR1 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,952 in je torej večja 

od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR1 glede 

na delovno mesto. 
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LMDR2: 

Otroci z LMDR ne morejo biti uspešni v vzgojno-izobraževalnem programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo »redne« šole. 

 

Tabela 41: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR2 glede na delovno mesto 

 

 LMDR2 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število 18 15 14 47 

% od DM 38,3 % 31,9 % 29,8 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

število 22 15 11 48 

% od DM 45,8 % 31,2 % 22,9 % 100,0 % 

skupaj 
število 40 30 25 95 

% od DM 42,1 % 31,6 % 26,3 % 100,0 % 

 

Tabela 42: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR2 glede na delovno mesto 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,750 2 ,687 

Kullbackov preizkus ,751 2 ,687 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 41 in 42 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR2 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,687 in je torej večja 

od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR2 glede 

na delovno mesto. 

 

LMDR3: 

Otroci z LMDR imajo znižane splošne intelektualne sposobnosti. 
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Tabela 43: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR3 glede na delovno mesto 

 

 LMDR3 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število 6 14 27 47 

% od DM 12,8 % 29,8 % 57,4 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

število 9 25 14 48 

% od DM 18,8 % 52,1 % 29,2 % 100,0 % 

skupaj 
število 15 39 41 95 

% od DM 15,8 % 41,1 % 43,2 % 100,0 % 

 

Tabela 44: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR3 glede na delovno mesto 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 7,815 2 ,020 

Kullbackov preizkus 7,933 2 ,019 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 43 in 44 kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR3 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,020 in je torej 

manjša od 0,05, zato lahko trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR3 

glede na delovno mesto. Delež učiteljev razrednega pouka, ki so pravilno odgovorili, je 57,4 %, delež 

učiteljev predmetnega pouka, ki so pravilno odgovorili, pa 29,2 %. 

 

LMDR4: 

Otroci z LMDR potrebujejo individualni pristop ter  vsebinske, metodične in časovne 

prilagoditve. 
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Tabela 45: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR4 glede na delovno mesto 

 

 LMDR4 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število 0 3 44 47 

% od DM 0,0 % 6,4 % 93,6 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

število 1 6 41 48 

% od DM 2,1 % 12,5 % 85,4 % 100,0 % 

skupaj 
število 1 9 85 95 

% od DM 1,1 % 9,5 % 89,5 % 100,0 % 

 

Tabela 46: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR4 glede na delovno mesto 

 

 vrednost sp  p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 2,096 2 ,351 

Kullbackov preizkus 2,501 2 ,286 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 45 in 46 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR4 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,286 in je torej 

večja od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR4 

glede na delovno mesto. 

 

LMDR5: 

Pri otrocih z LMDR potekajo miselni procesi bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. 
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Tabela 47: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR5 glede na delovno mesto 

 

 LMDR5 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število 1 9 37 47 

% od DM 2,1 % 19,1 % 78,7 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

število 1 15 32 48 

% od DM 2,1 % 31,2 % 66,7 % 100,0 % 

skupaj 
število 2 24 69 95 

% od DM 2,1 % 25,3 % 72,6 % 100,0 % 

 

 

Tabela 48: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR5 glede na delovno mesto 

 

 vrednost sp  p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 1,852 2 ,396 

Kullbackov preizkus 1,868 2 ,393 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 47 in 48 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR5 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,393 in je torej 

večja od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR5 

glede na delovno mesto. 

 

LMDR6: 

Otroke z LMDR v OŠPP poučujejo specialni pedagogi, profesorji defektologije, profesorji 

specialne in rehabilitacijske pedagogike in učitelji s specialno pedagoško dokvalifikacijo. 
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Tabela 49: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR6 glede na delovno mesto 

 

 LMDR6 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število 2 13 32 47 

% od DM 4,3 % 27,7 % 68,1 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

število 4 12 32 48 

% od DM 8,3 % 25,0 % 66,7 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 25 64 95 

% od DM 6,3 % 26,3 % 67,4 % 100,0 % 

 

Tabela 50: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR6 glede na delovno mesto 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,696 2 ,706 

Kullbackov preizkus ,709 2 ,701 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 49 in 50 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR6 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,701 in je torej 

večja od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR6 

glede na delovno mesto. 

 

LMDR7: 

Vsebine učnega načrta prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom so približno primerljive z vsebinami učnega načrta vključno s 7. razredom »redne« 

osnovne šole. 
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Tabela 51: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR7 glede na delovno mesto 

 

 LMDR7 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število 3 35 9 47 

% od DM 6,4 % 74,5 % 19,1 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

število 0 40 8 48 

% od DM 0,0 % 83,3 % 16,7 % 100,0 % 

skupaj 
število 3 75 17 95 

% od DM 3,2 % 78,9 % 17,9 % 10,.0 % 

 

Tabela 52: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR7 glede na delovno mesto 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,382 2 ,184 

Kullbackov preizkus 4,541 2 ,103 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 51 in 52 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR7 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,103 in je torej 

večja od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR7 

glede na delovno mesto. 

 

LMDR8: 

Otroci z LMDR lahko po končani osnovni šoli nadaljujejo izobraževanje po nižjem poklicnem 

programu (dvoletni program). 
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Tabela 53: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR8 glede na delovno mesto 

 

 LMDR8 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število 0 13 34 47 

% od DM 0,0 % 27,7 % 72,3 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

število 3 15 30 48 

% od DM 6,2 % 31,2 % 62,5 % 100,0 % 

skupaj 
število 3 28 64 95 

% od DM 3,2 % 29,5 % 67,4 % 100,0 % 

 

Tabela 54: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR8 glede na delovno mesto 

 

 vrednost sp  p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,383 2 ,184 

Kullbackov preizkus 4,541 2 ,103 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 53 in 54 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR8 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,103 in je torej 

večja od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR8 

glede na delovno mesto. 

 

LMDR9: 

Dijaki z LMDR imajo po končanem nižjem poklicnem programu možnost nadaljevati 

izobraževanje po srednjih poklicnih programih (triletni program). 
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Tabela 55: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR9 glede na delovno mesto 

 

 LMDR9 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DM 

učitelj razrednega pouka 
število 1 20 26 47 

% od DM 2,1 % 42,6 % 55,3 % 100,0 % 

učitelj predmetnega 

pouka 

število 0 25 23 48 

% od DM 0,0 % 52,1 % 47,9 % 100,0 % 

skupaj 
število 1 45 49 95 

% od DM 1,1 % 47,4 % 51,6 % 100,0 % 

 

Tabela 56: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR9 glede na delovno mesto 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 1,729 2 ,421 

Kullbackov preizkus 2,116 2 ,347 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 55 in 56 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR9 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,347 in je torej 

večja od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR9 

glede na delovno mesto. 

 

Poznavanje značilnosti in izobraževanja otrok z LMDR se glede na delovno mesto razlikuje samo v 

LMDR3 ‒ Otroci z LMDR imajo znižane splošne intelektualne sposobnosti. Delež učiteljev 

razrednega pouka, ki so pravilno odgovorili, je 57,4%, delež učiteljev predmetnega pouka, ki so pravilno 

odgovorili, pa 29,2%. Pri bistveni značilnosti otrok z LMDR pa učitelji razrednega pouka vendarle 

izkazujejo boljše poznavanje. 

 

HIPOTEZO 9.2, v kateri trdimo, da ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju 

osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok z LMDR med učitelji razrednega in 

predmetnega pouka, potrdimo. 
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6.1.9.3 HIPOTEZA 9.3 

Obstajajo statistično pomembne razlike pri stališčih o otrocih s PPPU v »redni« osnovni 

šoli med učitelji razrednega in predmetnega pouka. 

 

Za preverjanje hipoteze  smo uporabili parametrični t-test za neodvisna vzorca. S pomočjo testa smo 

preverili, ali obstajajo med povprečnimi vrednostmi obeh skupin (učitelji razrednega in predmetnega 

pouka) statistično pomembne razlike. 

Oblikovali smo 6 sklopov stališč glede na zastavljena raziskovalna vprašanja oz. postavljene hipoteze: 

Stališča 1: Stališča glede pridobljenih znanj o značilnostih in izobraževanju otrok s PPPU v času 

študija. 

 

Stališča 2: Stališča glede pridobljenih znanj o značilnostih in izobraževanju otrok z LMDR v času 

študija. 

 

Stališča 3: Stališča glede ločevanja otrok s PPPU od otrok z LMDR. 

 

Stališča 4: Stališča glede pridobljenih minimalnih standardov znanj otrok s PPPU. 

 

Stališča 5: Stališča glede primernosti inkluzivnega izobraževanja za nekatere otroke s PPPU. 

 

Stališča 6: Stališča glede možnosti vplivanja na usmeritev otroka v ustrezni program. 

 

Tabela 57: Parametri opisne statistike za sklope stališč od stališč 1 do stališč 6 glede na delovno 

mesto 

 

 

DM N povprečne 

vrednosti 

standardni 

odklon 

standardna 

napaka 

povprečja 

stališča 1 

učitelj razrednega pouka 47 2,72 1,155 ,169 

učitelj predmetnega 

pouka 
48 2,19 1,179 ,170 

stališča 2 učitelj razrednega pouka 47 2,00 ,956 ,139 
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učitelj predmetnega 

pouka 
48 2,02 1,082 ,156 

stališča 3 

učitelj razrednega pouka 47 3,66 ,700 ,102 

učitelj predmetnega 

pouka 
48 3,25 ,887 ,128 

stališča 4 

učitelj razrednega pouka 47 3,7394 ,40662 ,05931 

učitelj predmetnega 

pouka 
48 3,7708 ,34829 ,05027 

stališča 5 

učitelj razrednega pouka 47 3,6782 ,49022 ,07151 

učitelj predmetnega 

pouka 
48 3,6771 ,41001 ,05918 

stališča 6 

učitelj razrednega pouka 47 3,0426 ,41480 ,06051 

učitelj predmetnega 

pouka 
48 3,0556 ,43669 ,06303 

 

Tabela 58: T-test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med sklopi stališč glede na 

delovno mesto 

 

 

Levenov test 

enakosti varianc 

t-test enakosti povprečij 

f sig. t sp p- 

vredn

ost (2-

strans

ka) 

povpre

čna 

razlika 

standar

dna 

napaka 

razlike 

95% interval 

zaupanja razlike 

spodnj

a 

zgornja 

stališča 

1 

predvidevane 

enake 

variance 

1,126 ,291 2,237 93 ,028 ,536 ,240 ,060 1,012 

predvidevane 

neenake 

variance 

  

2,238 93,000 ,028 ,536 ,239 ,060 1,011 
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stališča 

2 

predvidevane 

enake 

variance 

,158 ,692 -,099 93 ,921 -,021 ,210 -,437 ,395 

Predvidevane 

neenake 

variance 

  

-,100 92,040 ,921 -,021 ,209 -,436 ,395 

stališča 

3 

predvidevane 

enake 

variance 

3,100 ,082 2,494 93 ,014 ,410 ,164 ,083 ,736 

predvidevane 

neenake 

variance 

  

2,500 89,010 ,014 ,410 ,164 ,084 ,735 

stališča 

4 

predvidevane 

enake 

variance 

,812 ,370 -,405 93 ,686 -,03147 ,07762 -,18562 ,12267 

predvidevane 

neenake 

variance 

  

-,405 90,247 ,687 -,03147 ,07775 -,18593 ,12299 

stališča 

5 

predvidevane 

enake 

variance 

2,232 ,139 ,012 93 ,990 ,00111 ,09264 -,18287 ,18508 

predvidevane 

neenake 

variance 

  

,012 89,500 ,991 ,00111 ,09282 -,18331 ,18552 

stališča 

6 

predvidevane 

enake 

variance 

,073 ,788 -,149 93 ,882 -,01300 ,08742 -,18660 ,16060 

predvidevane 

neenake 

variance 

  

-,149 92,916 ,882 -,01300 ,08737 -,18651 ,16050 

 

Rezultati iz tabele 57 in 58 kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima 

vrednostma obeh skupin (učitelji razrednega in učitelji predmetnega pouka) glede sklopa stališč 
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stališča 1, saj je vrednost t-testa 0,028 in to je manj od kritične vrednosti 0,05. Učitelji 

razrednega pouka se z več trditvami strinjajo (M=2,72) kot učitelji predmetnega pouka 

(M=2,19). Večji delež učiteljev razrednega pouka kot predmetnega pouka se strinja, da so v 

času študija pridobili osnovna znanja o značilnostih in izobraževanju otrok s PPPU.  

 

Rezultati tudi kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostma 

obeh skupin glede sklopa stališč stališča 3, saj je vrednost t-testa 0,014, kar je manj od 0,05. 

Učitelji razrednega pouka se z več trditvami strinjajo (M=3,66) kot učitelji predmetnega pouka 

(M=3,25). Večji delež učiteljev razrednega pouka kot predmetnega pouka se strinja, da ločijo 

otroke s PPPU od otrok z LMDR. Ugotovitev je pričakovana, saj otroci z LMDR praviloma 

sploh naj ne bi prišli do predmetnega pouka.  

 

HIPOTEZO 9.3, v kateri trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri stališčih 

o otrocih s PPPU v »redni« osnovni šoli med učitelji razrednega in predmetnega pouka, 

ovržemo. 

6.1.10 HIPOTEZA 10 

6.1.10.1 HIPOTEZA 10.1 

Obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju osnovnih značilnosti in 

izobraževanja otrok s PPPU med učitelji glede na delovno dobo. 

 

Za testiranje hipoteze 10.1 in 10.2 smo uporabili Pearsonov hi-kvadrat test. Če Pearsonov          

hi-kvadrat test zaradi specifičnosti podatkov ni bil primeren za analizo, smo uporabili 

nadomestni Kullbackov 2l-preizkus. 

Pri testih, kjer imamo dve binarni spremenljivki, smo uporabili Yatesovo korekcijo pri 2 × 2 

tabeli. 

 

PPPU1:  

Otroke s PPPU se usmeri v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo »redne« šole. 
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Tabela 59: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU1 glede na delovno dobo 

 

 PPPU1 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 3 1 12 16 

% od DD 18,8 % 6,2 % 75,0 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 7 3 23 33 

% od DD 21,2 % 9,1 % 69,7 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 3 3 18 24 

% od DD 12,5 % 12,5 % 75,0 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 3 2 17 22 

% od DD 13,6 % 9,1% 77,3% 100,0% 

skupaj 
število 16 9 70 95 

% od DD 16,8 % 9,5 % 73,7 % 100,0 % 

 

Tabela 60:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU1 

glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp  p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 1,347 6 ,969 

Kullbackov preizkus 1,356 6 ,968 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 59 in 60 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU1  

glede na delovno dobo, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,968 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU1 glede na delovno dobo. 

 

PPPU2: 

Otroci s PPPU imajo povprečne ali nadpovprečne  intelektualne sposobnosti. 
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Tabela 61: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU2 glede na delovno dobo 

 

 PPPU2 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 7 3 6 16 

% od DD 43,8 % 18,8 % 37,5 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 17 5 11 33 

% od DD 51,5 % 15,2 % 33,3 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 11 10 3 24 

% od DD 45,8 % 41,7 % 12,5 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 8 6 8 22 

% od DD 36,4 % 27,3 % 36,4 % 100,0 % 

skupaj 
število 43 24 28 95 

% od DD 45,3 % 25,3 % 29,5 % 100,0 % 

 

Tabela 62:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU2 

glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 8,092 6 ,231 

Kullbackov preizkus 8,532 6 ,202 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 61 in 62 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU2  

glede na delovno dobo, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,231 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU2 glede na delovno dobo. 

 

PPPU3: 

Otroci s PPPU potrebujejo prilagojene oblike in metode dela ter njim prilagojene strategije 

učenja. 
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Tabela 63: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU3 glede na delovno dobo 

 

 PPPU3 skupaj 

drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število  16 16 

% od DD 100,0 % 100,0 % 

od 11 do 20 let poučevanja 
število  33 33 

% od DD 100,0 % 100,0 % 

od 21 do 30 let poučevanja 
število  24 24 

% od DD 100,0 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število  22 22 

% od DD 100,0 % 100,0 % 

skupaj 
število  95 95 

% od DD 100,0 % 100,0 % 

 

Tabela 64:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU3 

glede na delovno dobo 

 

 vrednost 

Pearsonov hi-kvadrat .a 

število udeležencev 95 

 

Pri tej hipotezi nismo mogli izračunati hi-kvadrat testa, ker so vsi udeleženci odgovorili z  

“drži”. Ne glede na delovno dobo vsi učitelji vedo, da otroci s PPPU potrebujejo prilagojene 

oblike in metode dela ter njim prilagojene strategije učenja. 

 

PPPU4: 

Pri otrocih s PPPU se izkazuje neskladje med intelektualnimi sposobnostmi in dejansko 

uspešnostjo na naslednjih področjih učenja: branje, pisanje, računanje in pravopis. 
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Tabela 65: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU4 glede na delovno dobo 

 

 PPPU4 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 1 4 11 16 

% od DD 6,2 % 25,0 % 68,8 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 8 6 19 33 

% od DD 24,2 % 18,2 % 57,6 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 2 1 21 24 

% od DD 8,3 % 4,2 % 87,5 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 2 4 16 22 

% od DD 9,1 % 18,2 % 72,7 % 100,0 % 

skupaj 
število 13 15 67 95 

% od DD 13,7 % 15,8 % 70,5 % 100,0 % 

 

Tabela 66:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU4 

glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 9,076 6 ,169 

Kullbackov preizkus 9,566 6 ,144 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 68 in 69 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU4  

glede na delovno dobo, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,144 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU4 glede na delovno dobo. 

 

PPPU5: 

Otroci s PPPU imajo lahko težave pri hitrosti in kapaciteti predelovanja informacij. 
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Tabela 67: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU5 glede na delovno dobo 

 

 PPPU5 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 0 0 16 16 

% od DD 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 2 0 31 33 

% od DD 6,1 % 0,0 % 93,9 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 1 0 23 24 

% od DD 4,2 % 0,0 % 95,8 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 2 1 19 22 

% od DD 9,1 % 4,5 % 86,4 % 100,0 % 

skupaj 
število 5 1 89 95 

% od DD 5,3 % 1,1 % 93,7 % 100,0 % 

 

Tabela 68:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU5 

glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 5,073 6 ,534 

Kullbackov preizkus 5,417 6 ,492 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 67 in 68 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU5  

glede na delovno dobo, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,492 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU5 glede na delovno dobo. 

 

PPPU6: 

Otroci s PPPU imajo lahko motene različne psihološke procese kot so: zaznavanje, pozornost, 

spomin, jezik in socialna kompetentnost. 
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Tabela 69: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU6 glede na delovno dobo 

 

 PPPU6 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 1 0 15 16 

% od DD 6,2 % 0,0 % 93,8 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 1 2 30 33 

% od DD 3,0 % 6,1 % 90,9 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 1 0 23 24 

% od DD 4,2 % 0,0 % 95,8 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 1 0 21 22 

% od DD 4,5 % 0,0 % 95,5 % 100,0 % 

skupaj 
število 4 2 89 95 

% od DD 4,2 % 2,1 % 93,7 % 100,0 % 

 

Tabela 70:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU6 

glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 4,077 6 ,666 

Kullbackov preizkus 4,540 6 ,604 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 69 in 70 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU6  

glede na delovno dobo, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,604 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU6 glede na delovno dobo. 

 

PPPU7: 

Otroci s PPPU imajo pogosto tudi čustvene in vedenjske težave. 
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Tabela 71: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU7 glede na delovno dobo 

 

 PPPU7 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 3 2 11 16 

% od DD 18,8 % 12,5 % 68,8 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 5 7 21 33 

% od DD 15,2 % 21,2 % 63,6 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 1 2 21 24 

% od DD 4,2 % 8,3 % 87,5 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 2 3 17 22 

% od DD 9,1 % 13,6 % 77,3 % 100,0 % 

skupaj 
število 11 14 70 95 

% od DD 11,6 % 14,7 % 73,7 % 100,0 % 

 

Tabela 72:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU7 

glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 5,175 6 ,522 

Kullbackov preizkus 5,416 6 ,492 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 71 in 72 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU7  

glede na delovno dobo, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,492 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU7 glede na delovno dobo. 

PPPU8: 

Neugodne izkušnje v šoli (doživljanje neuspehov) lahko vodijo do nezaželenih oblik vedenja in 

nizke samopodobe pri otrocih s PPPU. 

 

 

 



94 
 

Tabela 73: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU8 glede na delovno dobo 

 

 PPPU8 skupaj 

ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 1 15 16 

% od DD 6,2 % 93,8 % 100,0 % 

od 11 do 20 let poučevanja 
število 0 33 33 

% od DD 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

od 21 do 30 let poučevanja 
število 2 22 24 

% od DD 8,3 % 91,7 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 3 19 22 

% od DD 13,6 % 86,4 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 89 95 

% od DD 6,3 % 93,7 % 100,0 % 

 

Tabela 74:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU8 

glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 4,383 3 ,223 

Kullbackov preizkus 5,983 3 ,112 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 73 in 74 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU8  

glede na delovno dobo, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,112 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU8 glede na delovno dobo. 

 

 

 

PPPU9: 

Večina otrok s PPPU na zunanjih preverjanjih znanja (NPZ) ne doseže 50 % pravilno rešenih 

nalog preizkusa. 
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Tabela 75: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU9 glede na delovno dobo 

 

 PPPU9 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 0 14 2 16 

% od DD 0,0 % 87,5 % 12,5 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 3 16 14 33 

% od DD 9,1 % 48,5 % 42,4 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 0 14 10 24 

% od DD 0,0 % 58,3 % 41,7 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 3 9 10 22 

% od DD 13,6 % 40,9 % 45,5 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 53 36 95 

% od DD 6,3 % 55,8 % 37,9 % 100,0 % 

 

Tabela 76:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU9 

glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 12,219 6 ,057 

Kullbackov preizkus 14,839 6 ,022 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 75 in 76 kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU9  

glede na delovno dobo, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,022 in je torej manjša od 0,05, zato lahko 

trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU9 glede na delovno dobo. Delež 

s pravilnimi odgovori je najmanjši pri učiteljih z delovno dobo do 10 let poučevanja, pri ostalih treh 

skupinah pa je podoben, od 40 % do 45 %. Najmanj znanja torej imajo najmlajši učitelji, ki so zadnji 

končali s formalno izobrazbo. Sklepamo lahko, da si znanja učitelji pridobijo po formalni izobrazbi. 
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HIPOTEZO 10.1, v kateri trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju 

osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok s PPPU med učitelji glede na delovno dobo, 

potrdimo. 

 

6.1.10.2 HIPOTEZA 10.2 

Ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja 

otrok z LMDR med učitelji glede na delovno dobo. 

 

LMDR1: 

Otroke z LMDR se usmeri v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom, ki ga izvajajo OŠPP. 

 

Tabela 77: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR1 glede na delovno dobo 

 

 LMDR1 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 5 6 5 16 

% od DD 31,2 % 37,5 % 31,2 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 4 10 19 33 

% od DD 12,1 % 30,3 % 57,6 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 5 8 11 24 

% od DD 20,8 % 33,3 % 45,8 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 5 5 12 22 

% od DD 22,7 % 22,7 % 54,5 % 100,0 % 

skupaj 
število 19 29 47 95 

% od DD 20,0 % 30,5 % 49,5 % 100,0 % 
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Tabela 78:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR1 glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 4,573 6 ,600 

Kullbackov preizkus 4,752 6 ,576 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 77 in 78 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR1   

glede na delovno dobo, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,576 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR1 glede na delovno 

dobo. 

 

LMDR2: 

Otroci z LMDR ne morejo biti uspešni v vzgojno-izobraževalnem programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo »redne« šole. 

 

Tabela 79: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR2 glede na delovno dobo 

 

 LMDR2 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 7 6 3 16 

% od DD 43,8 % 37,5 % 18,8 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 11 10 12 33 

% od DD 33,3 % 30,3 % 36,4 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 8 9 7 24 

% od DD 33,3 % 37,5 % 29,2 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 14 5 3 22 

% od DD 63,6 % 22,7 % 13,6 % 100,0 % 

skupaj 
število 40 30 25 95 

% od DD 42,1 % 31,6 % 26,3 % 100,0 % 
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Tabela 80:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR2 glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 7,513 6 ,276 

Kullbackov preizkus 7,488 6 ,278 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 79 in 80 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR2   

glede na delovno dobo, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,276 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR2 glede na delovno 

dobo. 

 

LMDR3: 

Otroci z LMDR imajo znižane splošne intelektualne sposobnosti. 

 

Tabela 81: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR3 glede na delovno dobo 

 

 LMDR3 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 5 7 4 16 

% od DD 31,2 % 43,8 % 25,0 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 3 14 16 33 

% od DD 9,1 % 42,4 % 48,5 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 4 8 12 24 

% od DD 16,7 % 33,3 % 50,0 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 3 10 9 22 

% od DD 13,6 % 45,5 % 40,9 % 100,0 % 

skupaj 
število 15 39 41 95 

% od DD 15,8 % 41,1 % 43,2 % 100,0 % 
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Tabela 82:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR3 glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 5,657 6 ,463 

Kullbackov preizkus 5,508 6 ,481 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 81 in 82 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR3   

glede na delovno dobo, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,481 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR3 glede na delovno 

dobo. 

 

LMDR4: 

Otroci z LMDR potrebujejo individualni pristop ter  vsebinske, metodične in časovne 

prilagoditve. 

 

Tabela 83: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR4 glede na delovno dobo 

 

 LMDR4 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 0 2 14 16 

% od DD 0,0 % 12,5 % 87,5 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 0 4 29 33 

% od DD 0,0 % 12,1 % 87,9 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 0 0 24 24 

% od DD 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 1 3 18 22 

% od DD 4,5 % 13,6 % 81,8 % 100,0 % 

skupaj 
število 1 9 85 95 

% od DD 1,1 % 9,5 % 89,5 % 100,0 % 
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Tabela 84:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR4 glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 6,851 6 ,335 

Kullbackov preizkus 8,642 6 ,195 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 83 in 84 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR4   

glede na delovno dobo, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,195 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR4 glede na delovno 

dobo. 

 

LMDR5: 

Pri otrocih z LMDR potekajo miselni procesi bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. 

 

Tabela 85: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR5 glede na delovno dobo 

 

 LMDR5 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 0 5 11 16 

% od DD 0,0 % 31,2 % 68,8 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 1 9 23 33 

% od DD 3,0 % 27,3 % 69,7 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 1 5 18 24 

% od DD 4,2 % 20,8 % 75,0 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 0 5 17 22 

% od DD 0,0 % 22,7 % 77,3 % 100,0 % 

skupaj 
število 2 24 69 95 

% od DD 2,1 % 25,3 % 72,6 % 100,0 % 
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Tabela 86:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR5 glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 2,097 6 ,911 

Kullbackov preizkus 2,768 6 ,837 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 85 in 86 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR5   

glede na delovno dobo, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,837 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR5 glede na delovno 

dobo. 

 

LMDR6: 

Otroke z LMDR v OŠPP poučujejo specialni pedagogi, profesorji defektologije, profesorji 

specialne in rehabilitacijske pedagogike in učitelji s specialno pedagoško dokvalifikacijo. 

 

Tabela 87: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR6 glede na delovno dobo 

 

 LMDR6 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 1 6 9 16 

% od DD 6,2 % 37,5 % 56,2 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 2 11 20 33 

% od DD 6,1 % 33,3 % 60,6 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 2 4 18 24 

% od DD 8,3 % 16,7 % 75,0 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 1 4 17 22 

% od DD 4,5 % 18,2 % 77,3 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 25 64 95 

% od DD 6,3 % 26,3 % 67,4 % 100,0 % 
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Tabela 88:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR6 glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 4,093 6 ,664 

Kullbackov preizkus 4,153 6 ,656 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 87 in 88 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR6   

glede na delovno dobo, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,656 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR6 glede na delovno 

dobo. 

 

LMDR7: 

Vsebine učnega načrta prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom so približno primerljive z vsebinami učnega načrta vključno s 7. razredom »redne« 

osnovne šole. 

 

Tabela 89: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR7 glede na delovno dobo 

 

 LMDR7 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 0 13 3 16 

% od DD 0,0 % 81,2 % 18,8 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 2 30 1 33 

% od DD 6,1 % 90,9 % 3,0 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 0 18 6 24 

% od DD 0,0 % 75,0 % 25,0 % 100,0 % 

31 in več let poučevanja 
število 1 14 7 22 

% od DD 4,5 % 63,6 % 31,8 % 100,0 % 

skupaj 
število 3 75 17 95 

% od DD 3,2 % 78,9 % 17,9 % 100,0 % 
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Tabela 90:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR7 glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 10,729 6 ,097 

Kullbackov preizkus 13,463 6 ,036 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 89 in 90 kažejo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR7  

glede na delovno dobo, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,036 in je torej manjša od 0,05, zato lahko 

trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR7 glede na delovno dobo. Delež 

s pravilnimi odgovori je najmanjši pri učiteljih z delovno dobo od 11 do 20 let poučevanja (3 % pravilnih 

odgovorov), sledi skupina učiteljev z delovno dobo do 10 let poučevanja (18,8 % pravilnih odgovorov), 

nato skupina od 21 do 30 let poučevanja (25 % pravilnih odgovorov) in največji delež pravilnih 

odgovorov ima skupina učiteljev z najdaljšo delovno dobo, 31 in več let poučevanja (31,8 % pravilnih 

odgovorov). 

 

LMDR8: 

Otroci z LMDR lahko po končani osnovni šoli nadaljujejo izobraževanje po nižjem poklicnem 

programu (dvoletni program). 

 

Tabela 91: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR8 glede na delovno dobo 

 

 LMDR8 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 0 7 9 16 

% od DD 0,0 % 43,8 % 56,2 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 1 12 20 33 

% od DD 3,0 % 36,4 % 60,6 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 1 4 19 24 

% od DD 4,2 % 16,7 % 79,2 % 100,0 % 
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31 in več let poučevanja 
število 1 5 16 22 

% od DD 4,5 % 22,7 % 72,7 % 100,0 % 

skupaj 
število 3 28 64 95 

% od DD 3,2 % 29,5 % 67,4 % 100,0 % 

 

Tabela 92:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR8 glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 5,139 6 ,526 

Kullbackov preizkus 5,716 6 ,456 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 91 in 92 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR8 

glede na delovno dobo, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,456 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR8 glede na delovno 

dobo. 

 

LMDR9: 

Dijaki z LMDR imajo po končanem nižjem poklicnem programu možnost nadaljevati 

izobraževanje po srednjih poklicnih programih (triletni program). 

 

Tabela 93: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR9 glede na delovno dobo 

 

 LMDR9 skupaj 

ne drži ne vem drži 

DD 

do 10 let poučevanja 
število 0 11 5 16 

% od DD 0,0 % 68,8 % 31,2 % 100,0 % 

od 11 do 20 let 

poučevanja 

število 1 19 13 33 

% od DD 3,0 % 57,6 % 39,4 % 100,0 % 

od 21 do 30 let 

poučevanja 

število 0 8 16 24 

% od DD 0,0 % 33,3 % 66,7 % 100,0 % 
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31 in več let poučevanja 
število 0 7 15 22 

% od DD 0,0 % 31,8 % 68,2 % 100,0 % 

skupaj 
število 1 45 49 95 

% od DD 1,1 % 47,4 % 51,6 % 100,0 % 

 

Tabela 94:  Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR9 glede na delovno dobo 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 10,737 6 ,097 

Kullbackov preizkus 11,097 6 ,085 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 93 in 94 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR9 

glede na delovno dobo, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,085 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR9 glede na delovno 

dobo. 

 

HIPOTEZO 10.2, v kateri trdimo, da ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju 

osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok z LMDR med učitelji glede na delovno dobo, 

potrdimo. 

 

6.1.10.3 HIPOTEZA 10.3 

Obstajajo statistično pomembne razlike pri stališčih o otrocih s PPPU v »redni« osnovni 

šoli med učitelji glede na delovno dobo. 

 

Za preverjanje hipoteze  smo uporabili parametrični test ANOVA (analiza variance). S pomočjo testa 

smo preverili, ali se povprečne vrednosti štirih skupin (do 10 let poučevanja, od 11 do 20 let 

poučevanja, od 21 do 30 let poučevanja, 31 in več let poučevanja) statistično pomembno 

razlikujejo. 

Tudi tukaj smo oblikovali 6 sklopov stališč glede za zastavljena raziskovalna vprašanja oz. postavljene 

hipoteze: 
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Stališča 1: Stališča glede pridobljenih znanj o značilnostih in izobraževanju otrok s PPPU v času 

študija. 

 

Stališča 2: Stališča glede pridobljenih znanj o značilnostih in izobraževanju otrok z LMDR v času 

študija. 

 

Stališča 3: Stališča glede ločevanja otrok s PPPU od otrok z LMDR. 

 

Stališča 4: Stališča glede pridobljenih minimalnih standardov znanj otrok s PPPU. 

 

Stališča 5: Stališča glede primernosti inkluzivnega izobraževanja za nekatere otroke s PPPU. 

 

Stališča 6: Stališča glede možnosti vplivanja na usmeritev otroka v ustrezni program. 

 

Tabela 95: Parametri opisne statistike za sklope stališč od stališč 1 do stališč 6 glede na delovno 

dobo 

 

 N povprečne 

vrednosti 

standardni 

odklon 

standardna  

napaka 

stališča 1 

do 10 let poučevanja 16 2,63 1,360 ,340 

od 11 do 20 let 

poučevanja 
33 2,27 1,008 ,176 

od 21 do 30 let 

poučevanja 
24 2,54 1,285 ,262 

31 in več let poučevanja 22 2,50 1,263 ,269 

skupaj  95 2,45 1,192 ,122 

stališča 2 

do 10 let poučevanja 16 2,38 1,408 ,352 

od 11 do 20 let 

poučevanja 
33 1,82 ,683 ,119 

od 21 do 30 let 

poučevanja 
24 1,79 ,833 ,170 

31 in več let poučevanja 22 2,27 1,202 ,256 

skupaj  95 2,01 1,016 ,104 
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stališča 3 

do 10 let poučevanja 16 3,31 ,946 ,237 

od 11 do 20 let 

poučevanja 
33 3,39 ,747 ,130 

od 21 do 30 let 

poučevanja 
24 3,67 ,637 ,130 

31 in več let poučevanja 22 3,41 1,008 ,215 

skupaj  95 3,45 ,822 ,084 

stališča 4 

do 10 let poučevanja 16 3,7188 ,48293 ,12073 

od 11 do 20 let 

poučevanja 
33 3,8005 ,41664 ,07253 

od 21 do 30 let 

poučevanja 
24 3,7222 ,27982 ,05712 

31 in več let poučevanja 22 3,7500 ,33531 ,07149 

skupaj  95 3,7553 ,37658 ,03864 

stališča 5 

do 10 let poučevanja 16 3,7109 ,53370 ,13342 

od 11 do 20 let 

poučevanja 
33 3,7841 ,50512 ,08793 

od 21 do 30 let 

poučevanja 
24 3,5573 ,31489 ,06428 

31 in več let poučevanja 22 3,6250 ,40459 ,08626 

skupaj  95 3,6776 ,44906 ,04607 

stališča 6 

do 10 let poučevanja 16 3,1250 ,41944 ,10486 

od 11 do 20 let 

poučevanja 
33 3,1212 ,41515 ,07227 

od 21 do 30 let 

poučevanja 
24 2,9028 ,37403 ,07635 

31 in več let poučevanja 22 3,0455 ,47471 ,10121 

skupaj  95 3,0491 ,42379 ,04348 
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Tabela 96: Anova za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med sklopi stališč glede na 

delovno dobo 

 

 vsota 

kvadratov 

sp povprečni 

kvadrat 

f       p- 

vrednost 

stališča 1 

med stališči 1,783 3 ,594 ,411 ,746 

znotraj skupin 131,754 91 1,448   

skupaj 133,537 94    

stališča 2 

med stališči 6,008 3 2,003 2,003 ,119 

znotraj skupin 90,981 91 1,000   

skupaj 96,989 94    

stališča 3 

med stališči 1,569 3 ,523 ,768 ,515 

znotraj skupin 61,968 91 ,681   

skupaj 63,537 94    

stališča 4 

med stališči ,116 3 ,039 ,266 ,850 

znotraj skupin 13,215 91 ,145   

skupaj 13,331 94    

stališča 5 

med stališči ,800 3 ,267 1,337 ,267 

znotraj skupin 18,155 91 ,200   

skupaj 18,956 94    

stališča 6 

med stališči ,778 3 ,259 1,465 ,229 

znotraj skupin 16,104 91 ,177   

skupaj 16,882 94    

 

Rezultati iz tabele 95 in 96 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med 

povprečnimi vrednostmi vseh štirih skupin (različne delovne dobe) pri nobenem sklopu stališč, 

saj so vrednosti testa povsod večje od 0,05.  

 

HIPOTEZO 10.3, v kateri trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri stališčih 

o otrocih s PPPU v »redni« osnovni šoli med učitelji glede na delovno dobo, ovržemo. 
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6.1.11 HIPOTEZA 11 

6.1.11.1 HIPOTEZA 11.1 

Ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja 

otrok s PPPU med učitelji vaških in mestnih šol. 

 

Za testiranje hipoteze 11.1 in 11.2 smo uporabili Pearsonov hi-kvadrat test. Če Pearsonov hi-

kvadrat test zaradi specifičnosti podatkov ni bil primeren za analizo, smo uporabili nadomestni 

Kullbackov 2l-preizkus. 

Pri testih, kjer imamo dve binarni spremenljivki, smo uporabili Yatesovo korekcijo pri 2 × 2 

tabeli. 

 

PPPU1:  

Otroke s PPPU se usmeri v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo »redne« šole. 

 

Tabela 97: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU1 glede na šolsko okolje 

 

 PPPU1 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 4 3 33 40 

% od ŠO 10,0 % 7,5 % 82,5 % 100,0 % 

vas 
število 12 6 37 55 

% od ŠO 21,8 % 10,9 % 67,3 % 100,0 % 

skupaj 
število 16 9 70 95 

% od ŠO 16,8 % 9,5 % 73,7 % 100,0 % 
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Tabela 98: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju PPPU1 

glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 2,933 2 ,231 

Kullbackov preizkus 3,056 2 ,217 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 97 in 98 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU1 

glede na šolsko okolje, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,231 in je torej večja od 0,05, zato ne moremo 

trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU1 glede na šolsko okolje. 

 

PPPU2: 

Otroci s PPPU imajo povprečne ali nadpovprečne  intelektualne sposobnosti. 

Tabela 99: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU2 glede na šolsko okolje 

 

 PPPU2 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 22 7 11 40 

% od ŠO 55,0 % 17,5 % 27,5 % 100,0 % 

vas 
število 21 17 17 55 

% od ŠO 38,2 % 30,9 % 30,9 % 100,0 % 

skupaj 
število 43 24 28 95 

% od ŠO 45,3 % 25,3 % 29,5 % 100,0 % 
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Tabela 100: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

PPPU2 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,187 2 ,203 

Kullbackov preizkus 3,237 2 ,198 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 99 in 100 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU2 

glede na šolsko okolje, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,203 in je torej večja od 0,05, zato ne moremo 

trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU2 glede na šolsko okolje. 

PPPU3: 

Otroci s PPPU potrebujejo prilagojene oblike in metode dela ter njim prilagojene strategije 

učenja. 

Tabela 101: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU3 glede na šolsko okolje 

 

 PPPU3 skupaj 

drži 

ŠO 

mesto 
število 40 40 

% od ŠO 100,0 % 100,0 % 

vas 
število 55 55 

% od ŠO 100,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 95 95 

% od ŠO 100,0 % 100,0 % 
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Tabela 102: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

PPPU3 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost 

Pearsonov hi-kvadrat .a 

število udeležencev 95 

 

Pri tej hipotezi nismo mogli izračunati hi-kvadrat testa, ker so vsi udeleženci odgovorili z  

“drži”. Vsi učitelji ne glede na šolsko okolje vedo, da otroci s PPPU potrebujejo prilagojene 

oblike in metode dela ter njim prilagojene strategije učenja. 

 

PPPU4: 

Pri otrocih s PPPU se izkazuje neskladje med intelektualnimi sposobnostmi in dejansko 

uspešnostjo na naslednjih področjih učenja: branje, pisanje, računanje in pravopis. 

 

Tabela 103: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU4 glede na šolsko okolje 

 

 PPPU4 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 6 9 25 40 

% od ŠO 15,0 % 22,5 % 62,5 % 100,0 % 

vas 
število 7 6 42 55 

% od ŠO 12,7 % 10,9 % 76,4 % 100,0 % 

skupaj 
število 13 15 67 95 

% od ŠO 13,7 % 15,8 % 70,5 % 100,0 % 
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Tabela 104: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

PPPU4 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 2,689 2 ,261 

Kullbackov preizkus 2,664 2 ,264 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 103 in 104 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU4 

glede na šolsko okolje, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,261 in je torej večja od 0,05, zato ne moremo 

trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU4 glede na šolsko okolje. 

 

 

PPPU5: 

Otroci s PPPU imajo lahko težave pri hitrosti in kapaciteti predelovanja informacij. 

Tabela 105: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU5 glede na šolsko okolje 

 

 PPPU5 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 2 0 38 40 

% od ŠO 5,0 % 0,0 % 95,0 % 100,0 % 

vas 
število 3 1 51 55 

% od ŠO 5,5 % 1,8 % 92,7 % 100,0 % 

skupaj 
število 5 1 89 95 

% od ŠO 5,3 % 1,1 % 93,7 % 100,0 % 
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Tabela 106: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

PPPU5 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,749 2 ,688 

Kullbackov preizkus 1,115 2 ,573 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 105 in 106 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU5 

glede na šolsko okolje, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,573 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU5 glede na šolsko okolje. 

 

PPPU6: 

Otroci s PPPU imajo lahko motene različne psihološke procese kot so: zaznavanje, pozornost, 

spomin, jezik in socialna kompetentnost. 

Tabela 107: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU6 glede na šolsko okolje 

 

 PPPU6 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 2 1 37 40 

% od ŠO 5,0 % 2,5 % 92,5 % 100,0 % 

vas 
število 2 1 52 55 

% od ŠO 3,6 % 1,8 % 94,5 % 100,0 % 

skupaj 
število 4 2 89 95 

% od ŠO 4,2 % 2,1 % 93,7 % 100,0 % 
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Tabela 108: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

PPPU6 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp  p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,164 2 ,921 

Kullbackov preizkus ,162 2 ,922 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 107 in 108 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU6 

glede na šolsko okolje, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,922 in je torej večja od 0,05, zato ne 

moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU6 glede na šolsko okolje. 

 

PPPU7: 

Otroci s PPPU imajo pogosto tudi čustvene in vedenjske težave. 

Tabela 109: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU7 glede na šolsko okolje 

 

 PPPU7 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 3 7 30 40 

% od ŠO 7,5 % 17,5 % 75,0 % 100,0 % 

vas 
število 8 7 40 55 

% od ŠO 14,5 % 12,7 % 72,7 % 100,0 % 

skupaj 
število 11 14 70 95 

% od ŠO 11,6 % 14,7 % 73,7 % 100,0 % 
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Tabela 110: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

PPPU7 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 1,367 2 ,505 

Kullbackov preizkus 1,413 2 ,493 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 109 in 110 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU7 

glede na šolsko okolje, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,505 in je torej večja od 0,05, zato ne moremo 

trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU7 glede na šolsko okolje. 

 

PPPU8: 

Neugodne izkušnje v šoli (doživljanje neuspehov) lahko vodijo do nezaželenih oblik vedenja in 

nizke samopodobe pri otrocih s PPPU. 

Tabela 111: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU8 glede na šolsko okolje 

 

 PPPU8 skupaj 

ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 3 37 40 

% od ŠO 7,5 % 92,5 % 100,0 % 

vas 
število 3 52 55 

% od ŠO 5,5 % 94,5 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 89 95 

% od ŠO 6,3 % 93,7 % 100,0 % 
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Tabela 112: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

PPPU8 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,164 1 ,686 

Yatesova korekcija ,000 1 1,000 

Kullbackov preizkus ,162 1 ,687 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 111 in 112 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU8 

glede na šolsko okolje, saj je vrednost Yatesove korekcije 1,000 in je torej večja od 0,05, zato ne moremo 

trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU8 glede na šolsko okolje. 

 

PPPU9: 

Večina otrok s PPPU na zunanjih preverjanjih znanja (NPZ) ne doseže 50 % pravilno rešenih 

nalog preizkusa. 

Tabela 113: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za PPPU9 glede na šolsko okolje 

 

 PPPU9 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 1 25 14 40 

% od ŠO 2,5 % 62,5 % 35,0 % 100,0 % 

vas 
število 5 28 22 55 

% od ŠO 9,1 % 50,9 % 40,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 53 36 95 

% od ŠO 6,3 % 55,8 % 37,9 % 100,0 % 
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Tabela 114: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

PPPU8 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 2,303 2 ,316 

Kullbackov preizkus 2,495 2 ,287 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 113 in 114  kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju 

PPPU9 glede na šolsko okolje, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,287 in je torej večja od 0,05, zato 

ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju PPPU9 glede na šolsko 

okolje. 

 

HIPOTEZO 11.1, v kateri trdimo, da ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju 

osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok s PPPU med učitelji vaških in mestnih šol, 

potrdimo. 

 

6.1.11.2 HIPOTEZA 11.2 

Ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja 

otrok z LMDR med učitelji vaških in mestnih šol. 

 

LMDR1: 

Otroke z LMDR se usmeri v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom, ki ga izvajajo OŠPP. 

 

Tabela 115: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR1 glede na šolsko okolje 

 

 LMDR1 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 
mesto 

število 10 16 14 40 

% od ŠO 25,0 % 40,0 % 35,0 % 100,0 % 

vas število 9 13 33 55 
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% od ŠO 16,4 % 23,6 % 60,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 19 29 47 95 

% od ŠO 20,0 % 30,5 % 49,5 % 100,0 % 

 

Tabela 116: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR1 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 5,821 2 ,054 

Kullbackov preizkus 5,890 2 ,053 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 115 in 116 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju 

LMDR1 pri učiteljih mestnih in vaških šol, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,054 in je torej večja 

od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR1 glede 

na šolsko okolje. 

 

LMDR2: 

Otroci z LMDR ne morejo biti uspešni v vzgojno-izobraževalnem programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo »redne« šole. 

 

Tabela 117: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR2 glede na šolsko okolje 

 

 LMDR2 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 12 22 6 40 

% od ŠO 30,0 % 55,0 % 15,0 % 100,0 % 

vas 
število 28 8 19 55 

% od ŠO 50,9 % 14,5 % 34,5 % 100,0 % 

skupaj 
število 40 30 25 95 

% od ŠO 42,1 % 31,6 % 26,3 % 100,0 % 
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Tabela 118: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR2 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 17,768 2 ,000 

Kullbackov preizkus 18,102 2 ,000 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 117 in 118 kažejo, da  obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR2 

pri učiteljih mestnih in vaških šol, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,000 in je torej manjša od 0,05, 

zato lahko trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR2 glede na šolsko 

okolje. Da otroci z LMDR ne morejo biti uspešni v vzgojno-izobraževalnem programu s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo »redne« šole, trdi le 15 

% učiteljev mestnih šol, 55 % jih ne pozna odgovora, 30 % jih je odgovorilo napačno. Medtem 

50,9 % vaških učiteljev trdi, da to ni res, 34 % pa, da to drži. Ostali niso poznali odgovora (14,5 

%). Rezultat nas preseneča in sporoča, da se vaški učitelji bolje zavedajo ustreznosti programa 

za otroke z LMDR. 

 

LMDR3: 

Otroci z LMDR imajo znižane splošne intelektualne sposobnosti. 

 

Tabela 119: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR3 glede na šolsko okolje 

 

 LMDR3 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 6 21 13 40 

% od ŠO 15,0 % 52,5 % 32,5 % 100,0 % 

vas 
število 9 18 28 55 

% od ŠO 16,4 % 32,7 % 50,9 % 100,0 % 

skupaj 
število 15 39 41 95 

% od ŠO 15,8 % 41,1 % 43,2 % 100,0 % 
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Tabela 120: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR3 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 4,051 2 ,132 

Kullbackov preizkus 4,074 2 ,130 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 119 in 120 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju 

LMDR3 pri učiteljih mestnih in vaških šol, saj je vrednost Pearsonovega testa 0,132 in je torej večja od 

0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR3 glede na 

šolsko okolje. 

 

 

LMDR4: 

Otroci z LMDR potrebujejo individualni pristop ter vsebinske, metodične in časovne 

prilagoditve. 

 

Tabela 121: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR4 glede na šolsko okolje 

 

 LMDR4 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 1 6 33 40 

% od ŠO 2,5 % 15,0 % 82,5 % 100,0 % 

vas 
število 0 3 52 55 

% od ŠO 0,0 % 5,5 % 94,5 % 100,0 % 

skupaj 
število 1 9 85 95 

% od ŠO 1,1 % 9,5 % 89,5 % 100,0 % 
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Tabela 122: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR4 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 3,978 2 ,137 

Kullbackov preizkus 4,310 2 ,116 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 121 in 122 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju 

LMDR4 pri učiteljih mestnih in vaških šol, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,116 in je torej večja 

od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR4 glede 

na šolsko okolje. 

 

LMDR5: 

Pri otrocih z LMDR potekajo miselni procesi bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. 

 

Tabela 123: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR5 glede na šolsko okolje 

 

 LMDR5 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 0 9 31 40 

% od ŠO 0,0 % 22,5 % 77,5 % 100,0 % 

vas 
število 2 15 38 55 

% od ŠO 3,6 % 27,3 % 69,1 % 100,0 % 

skupaj 
število 2 24 69 95 

% od ŠO 2,1 % 25,3 % 72,6 % 100,0 % 

 

 

 

 

 



123 
 

Tabela 124: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR5 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 1,889 2 ,389 

Kullbackov preizkus 2,622 2 ,270 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 123 in 124 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju 

LMDR5 pri učiteljih mestnih in vaških šol, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,270 in je torej večja 

od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR5 glede 

na šolsko okolje. 

 

LMDR6: 

Otroke z LMDR v OŠPP poučujejo specialni pedagogi, profesorji defektologije, profesorji 

specialne in rehabilitacijske pedagogike in učitelji s specialno pedagoško dokvalifikacijo. 

 

Tabela 125: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR6 glede na šolsko okolje 

 

 LMDR6 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 2 11 27 40 

% od ŠO 5,0 % 27,5 % 67,5 % 100,0 % 

vas 
število 4 14 37 55 

% od ŠO 7,3 % 25,5 % 67,3 % 100,0 % 

skupaj 
število 6 25 64 95 

% od ŠO 6,3 % 26,3 % 67,4 % 100,0 % 
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Tabela 126: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR6 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,226 2 ,893 

Kullbackov preizkus ,231 2 ,891 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 125 in 126 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju 

LMDR6 pri učiteljih mestnih in vaških šol, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,891 in je torej večja 

od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR6 glede 

na šolsko okolje. 

 

LMDR7: 

Vsebine učnega načrta prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom so približno primerljive z vsebinami učnega načrta vključno s 7. razredom »redne« 

osnovne šole. 

 

Tabela 127: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR7 glede na šolsko okolje 

 

 LMDR7 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 0 34 6 40 

% od ŠO 0,0 % 85,0 % 15,0 % 100,0 % 

vas 
število 3 41 11 55 

% od ŠO 5,5 % 74,5 % 20,0 % 100,0 % 

skupaj 
število 3 75 17 95 

% od ŠO 3,2 % 78,9 % 17,9 % 100,0 % 
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Tabela 128: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR7 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 2,826 2 ,243 

Kullbackov preizkus 3,927 2 ,140 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 127 in 128 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju 

LMDR7 pri učiteljih mestnih in vaških šol, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,140 in je torej večja 

od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR7 glede 

na šolsko okolje. 

 

LMDR8: 

Otroci z LMDR lahko po končani osnovni šoli nadaljujejo izobraževanje po nižjem poklicnem 

programu (dvoletni program). 

 

Tabela 129: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR8 glede na šolsko okolje 

 

 LMDR8 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 3 16 21 40 

% od ŠO 7,5 % 40,0 % 52,5 % 100,0 % 

vas 
število 0 12 43 55 

% od ŠO 0,0 % 21,8 % 78,2 % 100,0 % 

skupaj 
število 3 28 64 95 

% od ŠO 3,2 % 29,5 % 67,4 % 100,0 % 
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Tabela 130: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR8 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp  p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 8,990 2 ,011 

Kullbackov preizkus 10,073 2 ,006 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 129 in 130 kažejo, da  obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR8 

pri učiteljih mestnih in vaških šol, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,006 in je torej manjša od 0,05, 

zato lahko trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR8 glede na šolsko 

okolje. 78,2 % učiteljev vaških šol ve, da lahko otroci z LMDR po končani osnovni šoli nadaljujejo 

izobraževanje po nižjem poklicnem programu (dvoletni program). Odgovora ni poznalo samo 

21,8 % vaških učiteljev. Pri mestnih učiteljih odgovora ni poznalo 40 % učiteljev, 52,5 % je 

pravilno odgovorilo, 7,5 % napačno. Tudi pri tej trditvi se je izkazalo boljše poznavanje otrok 

z LMDR s strani vaških učiteljev. 

 

LMDR9: 

Dijaki z LMDR imajo po končanem nižjem poklicnem programu možnost nadaljevati 

izobraževanje po srednjih poklicnih programih (triletni program). 

 

Tabela 131: Navzkrižna tabela za parametre opisne statistike za LMDR9 glede na šolsko okolje 

 

 LMDR9 skupaj 

ne drži ne vem drži 

ŠO 

mesto 
število 0 19 21 40 

% od ŠO 0,0 % 47,5 % 52,5 % 100,0 % 

vas 
število 1 26 28 55 

% od ŠO 1,8 % 47,3 % 50,9 % 100,0 % 

skupaj 
število 1 45 49 95 

% od ŠO 1,1 % 47,4 % 51,6 % 100,0 % 

 



127 
 

Tabela 132: Hi-kvadrat testi za ugotavljanje statistične pomembnosti razlik v poznavanju 

LMDR9 glede na šolsko okolje 

 

 vrednost sp p-vrednost (2-

stranska) 

Pearsonov hi-kvadrat ,739 2 ,691 

Kullbackov preizkus 1,105 2 ,576 

število udeležencev 95   

 

Rezultati v tabeli 131 in 132 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju 

LMDR9 pri učiteljih mestnih in vaških šol, saj je vrednost Kullbackovega testa 0,576 in je torej večja 

od 0,05, zato ne moremo trditi, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju LMDR9 glede 

na šolsko okolje. 

 

Razlike pa so se izkazale le v poznavanju LMDR2: 

Otroci z LMDR ne morejo biti uspešni v vzgojno-izobraževalnem programu s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo »redne« šole, 

  

in LMDR8: 

Otroci z LMDR lahko po končani osnovni šoli nadaljujejo izobraževanje po nižjem poklicnem 

programu (dvoletni program). 

 

HIPOTEZO 11.2, v kateri trdimo, da ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju 

osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok z LMDR med učitelji vaških in mestnih šol, 

potrdimo. 

 

6.1.11.3 HIPOTEZA 11.3 

Obstajajo statistično pomembne razlike pri stališčih o otrocih s PPPU v »redni« osnovni 

šoli med učitelji vaških in mestnih šol. 

 

Za preverjanje hipoteze  smo uporabili parametrični t-test za neodvisna vzorca. S pomočjo testa smo 

preverili, ali obstajajo med povprečnimi vrednostmi obeh skupin (učitelji mestnih in vaških šol) 

statistično pomembne razlike. 
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Spet smo uporabili 6 sklopov stališč glede za zastavljena raziskovalna vprašanja oz. postavljene 

hipoteze: 

Stališča 1: Stališča glede pridobljenih znanj o značilnostih in izobraževanju otrok s PPPU v času 

študija. 

 

Stališča 2: Stališča glede pridobljenih znanj o značilnostih in izobraževanju otrok z LMDR v času 

študija. 

 

Stališča 3: Stališča glede ločevanja otrok s PPPU od otrok z LMDR. 

 

Stališča 4: Stališča glede pridobljenih minimalnih standardov znanj otrok s PPPU. 

 

Stališča 5: Stališča glede primernosti inkluzivnega izobraževanja za nekatere otroke s PPPU. 

 

Stališča 6: Stališča glede možnosti vplivanja na usmeritev otroka v ustrezni program. 

 

Tabela 133: Parametri opisne statistike za sklope stališč od stališč 1 do stališč 6 glede na šolsko 

okolje 

 

 

ŠO N povprečne 

vrednosti 

standardni odklon standardna napaka 

povprečja 

stališča 1 
mesto 40 2,20 1,114 ,176 

vas 55 2,64 1,223 ,165 

stališča 2 
mesto 40 1,93 ,997 ,158 

vas 55 2,07 1,034 ,139 

stališča 3 
mesto 40 3,43 ,903 ,143 

vas 55 3,47 ,766 ,103 

stališča 4 
mesto 40 3,8396 ,32543 ,05146 

vas 55 3,6939 ,40160 ,05415 

stališča 5 
mesto 40 3,7625 ,41196 ,06514 

vas 55 3,6159 ,46824 ,06314 

stališča 6 mesto 40 3,0917 ,39934 ,06314 
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vas 55 3,0182 ,44174 ,05956 

 

Tabela 134: T-test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med sklopi stališč glede na 

šolsko okolje 

 

 

Levenov test 

enakosti 

varianc 

t-test enakosti povprečij 

f sig. t sp p- 

vredno

st (2-

stransk

a) 

povpre

čna 

razlika 

standar

dna 

napaka 

razlike 

95% interval 

zaupanja razlike 

spodnj

a 

zgornja 

stališča 

1 

predvidevane 

enake 

variance 

2,307 ,132 -1,782 93 ,078 -,436 ,245 -,923 ,050 

predvidevane 

neenake 

variance 

  

-1,809 88,314 ,074 -,436 ,241 -,916 ,043 

stališča 

2 

predvidevane 

enake 

variance 

,228 ,634 -,698 93 ,487 -,148 ,212 -,568 ,273 

predvidevane 

neenake 

variance 

  

-,702 85,897 ,485 -,148 ,210 -,566 ,271 

stališča 

3 

predvidevane 

enake 

variance 

1,112 ,294 -,278 93 ,782 -,048 ,172 -,389 ,293 

predvidevane 

neenake 

variance 

  

-,271 75,599 ,787 -,048 ,176 -,399 ,303 
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stališča 

4 

predvidevane 

enake 

variance 

2,297 ,133 1,886 93 ,062 ,14564 ,07721 -,00768 ,29897 

predvidevane 

neenake 

variance 

  

1,950 91,853 ,054 ,14564 ,07470 -,00272 ,29401 

stališča 

5 

predvidevane 

enake 

variance 

,756 ,387 1,583 93 ,117 ,14659 ,09258 -,03725 ,33043 

predvidevane 

neenake 

variance 

  

1,616 89,593 ,110 ,14659 ,09071 -,03364 ,32682 

stališča 

6 

predvidevane 

enake 

variance 

1,013 ,317 ,833 93 ,407 ,07348 ,08821 -,10168 ,24865 

predvidevane 

neenake 

variance 

  

,847 88,615 ,400 ,07348 ,08680 -,09900 ,24597 

 

Rezultati iz tabele 133 in 134 kažejo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med 

povprečnima vrednostma obeh skupin (učitelji mestnih in vaških šol) pri nobenem sklopu 

stališč, saj so vrednosti testa povsod večje od 0,05.  

 

HIPOTEZO 11.3, v kateri trdimo, da obstajajo statistično pomembne razlike pri stališčih 

o otrocih s PPPU v »redni« osnovni šoli med učitelji vaških in mestnih šol, ovržemo. 
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7. UGOTOVITVE EMPIRIČNEGA DELA Z INTERPRETACIJAMI 

V raziskavi smo odgovorili na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja, ovrgli ali potrdili 

hipoteze. 

Ugotovili smo, da 73,7 % učiteljev ve, da se otroke s PPPU usmeri v vzgojno-izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo njihove šole. 

16,8 % jih je odgovorilo, da to ne drži in 9,5 % učiteljev ne pozna odgovora na trditev. Da  

imajo otroci s PPPU povprečne ali nadpovprečne  intelektualne sposobnosti, ve le ena tretjina 

učiteljev. 45,3 % učiteljev je odgovorilo, da to ni res, in 25,3 % učiteljev ne ve, če to drži. Vsi 

učitelji pa vedo, da otroci s PPPU potrebujejo prilagojene oblike in metode dela ter njim 

prilagojene strategije učenja. Na trditev, da se pri otrocih s PPPU izkazuje neskladje med 

intelektualnimi sposobnostmi in dejansko uspešnostjo na področjih učenja, kot je branje, 

pisanje, računanje in pravopis, je pritrdilno odgovorilo 70,5 % učiteljev. 13 učiteljev od  95 trdi, 

da to ni res, 15 pa jih priznava, da ne pozna odgovora. Skoraj vsi učitelji (93,7 %) vedo, da 

lahko imajo otroci s PPPU težave pri hitrosti in kapaciteti predelovanja informacij. 5 učiteljev 

je odgovorilo napačno, eden ni poznal odgovora. Pri trditvi, da imajo lahko otroci s PPPU 

motene različne psihološke procese, kot so zaznavanje, pozornost, spomin, jezik in socialna 

kompetentnost, je pritrdilno oz. pravilno odgovorilo prav tako 89 učiteljev, torej velika večina. 

4 učitelji so odgovorili napačno, 2 pa nista poznala odgovora. 73,7 % učiteljev ve, da imajo 

otroci s PPPU  pogosto tudi čustvene in vedenjske težave. 11,6 % jih trdi nasprotno, 14,7 % 

učiteljev ne pozna odgovora. Upoštevati moramo, da vsi otroci s PPPU nimajo teh težav in 

nekateri učitelji verjetno res niso prepričani v to. Nas seveda zanima splošno stanje v Sloveniji 

in kaj kažejo raziskave. Na trditev, da neugodne izkušnje v šoli (doživljanje neuspehov) lahko 

vodijo do nezaželenih oblik vedenja in nizke samopodobe pri otrocih s PPPU, je pritrdilno 

odgovorilo 89 od 95 učiteljev. Ostali ne vedo, ali to drži. Na zadnjo trditev o otrocih s PPPU, 

in sicer da večina otrok s PPPU na zunanjih preverjanjih znanja (NPZ) ne doseže 50 % pravilno 

rešenih nalog preizkusa, skoraj 66 % učiteljev ne pozna odgovora. 6,3 % jih trdi, da to ni res, 

ostali (37,9) se strinjajo. S tem smo potrdili HIPOTEZO 1, v kateri smo trdili, da večina 

učiteljev pozna osnovne značilnosti in izobraževanje otrok s PPPU. 

Polovica (50,5 %) učiteljev ne ve ali trdi, da ne drži, da se otroke z LMDR usmeri v prilagojeni 

program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, ki ga izvajajo OŠPP. 

Ostali so odgovorili pravilno. 42,1 % učiteljev trdi, da ni res, da otroci z LMDR ne morejo biti 

uspešni v vzgojno-izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, ki ga izvajajo »redne« šole. 31,6 % ne pozna odgovora, le 26,3 % učiteljev ve, da res 
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ne morejo biti uspešni in da to ni ustrezen program zanje. Samo 43,2 % učiteljev ve, da imajo 

otroci z LMDR znižane splošne intelektualne sposobnosti. 15,8 % se jih s tem ne strinja,          

41,1 % učiteljev ne pozna odgovora. Na trditev, da otroci z LMDR potrebujejo individualni 

pristop ter vsebinske, metodične in časovne prilagoditve, je pravilno odgovorilo 89,5 % 

učiteljev, eden se ne strinja, ostali ne poznajo odgovora. 72,6 % učiteljev ve, da pri otrocih z 

LMDR potekajo miselni procesi bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. Četrt (25,3 %) jih 

odgovora ne pozna, 2 učitelja sta odgovorila napačno. Da otroke z LMDR v OŠPP poučujejo 

specialni pedagogi, profesorji defektologije, profesorji specialne in rehabilitacijske pedagogike 

in učitelji s specialno pedagoško dokvalifikacijo, ve 67,4 % učiteljev. 26,3 % odgovora ne 

pozna, ostali so odgovorili napačno. Na trditev, da so vsebine učnega načrta prilagojenega 

programa vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom  približno primerljive z 

vsebinami učnega načrta vključno s 7. razredom »redne« osnovne šole, je pravilno odgovorilo 

le 17,9 % učiteljev. 78,9 % jih odgovora ne pozna, ostali so odgovorili napačno. Slaba tretjina 

(29,5 %) učiteljev ne ve, da lahko otroci z LMDR po končani osnovni šoli nadaljujejo 

izobraževanje po nižjem poklicnem programu (dvoletni program). 67,4 % učiteljev je 

odgovorilo pravilno, ostali napačno. Skoraj polovica (47,4 %) učiteljev ne ve, da imajo dijaki 

z LMDR po končanem nižjem poklicnem programu možnost nadaljevati izobraževanje po 

srednjih poklicnih programih (triletni program). 51,6 % jih je odgovorilo pravilno, eden učitelj 

napačno. Ovrgli smo HIPOTEZO 2, v kateri smo trdili, da večina učiteljev ne pozna 

osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok z LMDR. 

 

62,1 % učiteljev meni, da niso pridobili osnovnih informacij o izobraževanju otrok s PPPU. Le 

26,3 % se strinja ali v celoti strinja, da so pridobili ta znanja. Ostali niso odločeni. Potrdili smo 

HIPOTEZO 3, v kateri smo trdili, da večina učiteljev meni, da si v času študija ni 

pridobila osnovnih znanj o značilnostih in izobraževanju otrok s PPPU. 

 

Le 11,6 % učiteljev meni, da so v času študija pridobili osnovne informacije o značilnostih in 

izobraževanju otrok z LMDR. 81 % jih meni, da teh informacij na študiju niso pridobili. Ostali 

se niti ne strinjajo niti se strinjajo. Potrdili smo HIPOTEZO 4, v kateri smo trdili, da večina 

učiteljev meni, da si v času študija ni pridobila osnovnih znanj o značilnostih in 

izobraževanju otrok z LMDR. 

Da ločijo otroke s PPPU od otrok z LMDR, se strinja in v celoti strinja 53,7 % učiteljev. Dobra 

tretjina jih je neodločenih, ostali menijo, da ne ločujejo skupin. Čeprav je to slaba večina, smo 
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HIPOTEZO 5, v kateri smo trdili, da večina učiteljev meni, da ločijo otroke s PPPU od 

otrok z LMDR in s tem skušajo vplivati na čimprejšnjo preusmeritev v ustrezen 

izobraževalni program, potrdili. 

77,9 % učiteljev se strinja ali popolnoma strinja s trditvijo, da nekaj otrok s PPPU ne dosega 

minimalnih standardov znanj. Le 7,4 % se jih s tem ne strinja. Ostali se niti ne strinjajo niti se 

strinjajo.  60 % učiteljev se strinja, da če otrok s PPPU ne dosega minimalnih standardov znanj, 

mu lahko minimalne standarde znižamo. Četrtina (24,2 %) je neopredeljenih, ostali se ne 

strinjajo. Da se v celoti ne strinja, kar bi pri tej trditvi pričakovali od vseh učiteljev, je potrdil 

le en učitelj od 95. Se pa 69,5 % učiteljev strinja, da je za otroka s PPPU, ki ne dosega 

minimalnih standardov znanj, boljša preusmeritev v OŠPP kot ponavljanja razredov in 

nedokončanje programa »redne« osnovne šole. Kljub temu pa jim torej minimalne standarde 

znižajo in s tem otroci s PPPU napredujejo v naslednji razred. 26,3 % učiteljev je 

neopredeljenih, ostali se ne strinjajo. Prav tako se jih 88,4 % strinja ali popolnoma strinja, da 

se moramo pri delu z otroki s PPPU osredotočiti na njihove koristi v celotnem osnovnošolskem 

izobraževanju, ne samo na šolsko leto, v katerem otroka poučujemo in trenutno (začasno) 

dosežene standarde znanja. Lahko sklepamo, da se zavedajo koristi otrok za naprej, pa vendarle 

delujejo v nasprotju s tem prepričanjem. 86,3 % učiteljev meni, da nekaj otrok s PPPU obdrži 

znanje, ki ga pridobi, le za kratek čas. Ostali se ne strinjajo ali pa niso opredeljeni. 90 učiteljev 

od 95 tudi meni, da bi nekateri otroci s PPPU potrebovali več časa za utrjevanje znanja. 5 

učiteljev je glede te trditve neopredeljenih, nihče ji ne nasprotuje. 34,7 % učiteljev meni, da 

otroci s PPPU nižajo splošni nivo znanja otrok v razredu. 35,8 % učiteljev se niti ne strinja niti 

se strinja, ostali se s tem ne strinjajo. 76,8 % učiteljev na koncu šolskega leta preveri usvojene 

standarde znanj otrok s PPPU. S tem se ne strinja 7 učiteljev, 15 pa jih je neopredeljenih. 67,2 

% učiteljev tudi meni, da nekaj otrok s PPPU na koncu šolskega leta ne dosega minimalnih 

standardov znanja. 23,2 % jih je glede te trditve neopredeljenih, ostali se ne strinjajo. 42,1 % 

učiteljev meni, da bi bili, če bi ocenili otroka s PPPU ob koncu šolskega leta z negativno oceno,  

deležni  pritiskov s strani staršev. 47,4 % se jih niti ne strinja niti se strinja. Sklepamo lahko, da 

še niso imeli izkušenj s tem, saj predhodni rezultati povedo, da jim minimalne standarde nižajo 

in se s tem izognejo težavam, ki ob tem nastanejo. Samo 17,9 % učiteljev se strinja s trditvijo, 

da bi bili, če bi ocenili otroka s PPPU ob koncu šolskega leta z negativno oceno, deležni 

pritiskov s strani vodstva šole. 42,1 % jih je neopredeljenih, ostali se ne strinjajo. Da šolske 

ocene ne prikazujejo realnega znanja vseh otrok s PPPU,  se strinja 68,4 % učiteljev, 27,4 % je 

neopredeljenih, le 4 učitelji se s tem ne strinjajo. S temi rezultati smo potrdili HIPOTEZO 6, 
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v kateri smo trdili, da si nekateri otroci s PPPU po mnenju učiteljev ne pridobijo vseh 

minimalnih standardov znanj. 

55, 7 % učiteljev se strinja ali v celoti strinja, da so vsi otroci s PPPU uspešni v »redni« šoli. 

Tretjina (33,7 %) je neopredeljenih, samo 10 učiteljev se s trditvijo ne strinja. Kljub temu jih 

53,7 % meni, da vključitev nekaterih otrok s PPPU v »redno« šolo škodi njihovemu celostnemu 

razvoju. 30,5 % učiteljev se glede škodljivosti vključitve na celoten razvoj ni opredelilo, ostali 

se ne strinjajo. 85,3 % učiteljev se strinja, da bi bilo za nekatere otroke s PPPU bolje, če bi bili 

vključeni v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, ki 

ga izvajajo OŠPP. 11 učiteljev je neopredeljenih, ostali (3) se ne strinjajo. Ta rezultat se 

nekoliko izključuje z rezultatom stališča S14, kjer čez 50 % učiteljev pravi, da so vsi otroci s 

PPPU uspešni v šoli. Da za vse otroke ni primerna vključitev v »redne« šole, nam spet potrjujejo 

rezultati S20, in sicer »Pri nekaterih otrocih s PPPU je premalo zastopan njihov                  

vzgojno-izobraževalni interes« se s to trditvijo strinja 51,6 % učiteljev, 36,8 % je 

neopredeljenih, le 11 učiteljev se s trditvijo ne strinja. Ponovno pa je presenetil rezultat S21, in 

sicer »Če otrok s PPPU ne dosega minimalnih standardov, je pravočasno usmerjen v OŠPP«. 

S tem se strinja kar 60 % učiteljev in je v nasprotju z rezultati o doseganju minimalnih 

standardov znanja. Tam so učitelji podali mnenje, da ob koncu leta nekateri otroci ne dosegajo 

minimalnih standardov, da se minimalni standardi lahko še znižajo. Potemtakem otroci naj ne 

bi bili pravočasno usmerjeni v OŠPP. 10 učiteljev se s trditvijo ne strinja, ostali (29,5) so 

neopredeljeni. 51,6 % učiteljev se strinja ali v celoti strinja, da je med nekaterimi učitelji 

prisotno mnenje: »Če je prišel/la do sem, pa naj gre še naprej«. Tretjina (33,7 %) učiteljev se v 

zvezi s to trditvijo ni opredelilo, 14 učiteljev od 95 se s trditvijo ne strinja. S trditvijo, da bi bilo 

ustreznost izobraževalnega programa potrebno večkrat preveriti za nekatere otroke s PPPU, se 

strinja kar 82,2 % učiteljev. 16 učiteljev je neopredeljenih, samo 1 učitelj se ne strinja. Da se 

zaradi otrok s PPPU premalo posvetijo otrokom, ki težav nimajo in nadarjenim otrokom, je 

mnenja 70,5 % učiteljev. 18,9 % je neopredeljenih, ostali se ne strinjajo. Glede na rezultate 

vseh stališč oz. trditev lahko potrdimo, da celo večina učiteljev meni, da inkluzivno 

izobraževanje ni primerno za vse otroke s PPPU, ki jih poučujejo. Potrdili smo HIPOTEZO 

7, v kateri smo trdili, da po mnenju učiteljev inkluzivno izobraževanje ni primerno za vse 

otroke s PPPU, ki jih poučujejo. 

Samo 34,7 % učiteljev se strinja ali v celoti strinja, da bi bilo, če bi predlagali v strokovni 

skupini preusmeritev otroka s PPPU v OŠPP, njihovo mnenje upoštevano. Skoraj polovica 

(47,4 %) učiteljev je neopredeljenih, kar spet lahko nakazuje, da se rajši v naprej izognejo 
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težavam ob ugotovitvi, da otrok ne dosega ciljev programa. Spet lahko uporabimo rezultate S2, 

ki kažejo na to, da učitelji  minimalne standarde otrokom znižajo. 17 učiteljev se s trditvijo ne 

strinja. Skoraj polovica (47,3 %) se strinja, da bi bili, če bi v strokovni skupini predlagali 

preusmeritev otroka s PPPU v OŠPP, deležni  pritiskov s strani staršev. Spet je velik del (45,3 

%) učiteljev neopredeljenih, kar si lahko razlagamo podobno kot pri rezultatih prejšnjega 

stališča. Le 7 učiteljev se s trditvijo ne strinja. Glede na prakso nas spet presenečajo rezultati 

S19, in sicer »Če bi v strokovni skupini predlagal/a preusmeritev otroka s PPPU v OŠPP, bi 

bil/a deležen pritiskov s strani vodstva šole«. S to trditvijo se strinja samo 8 učiteljev. Kar 45,3 

% jih je neopredeljenih, 46,3 % se jih ne strinja. S temi rezultati smo potrdili HIPOTEZO 8, 

v kateri smo trdili, da učitelji nimajo možnosti vplivanja na usmeritev otroka v ustrezni 

program (OŠPP). 

 

Z rezultati smo tudi ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik v poznavanju osnovnih 

značilnosti in izobraževanja otrok s PPPU med učitelji razrednega in predmetnega pouka. Zato 

smo ovrgli HIPOTEZO 9.1, v kateri smo trdili, da obstajajo statistično pomembne razlike pri 

poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok s PPPU med učitelji razrednega 

in predmetnega pouka. 

 

Potrdili pa smo HIPOTEZO 9.2, v kateri smo trdili, da ni statistično pomembnih razlik pri 

poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok z LMDR med učitelji razrednega 

in predmetnega pouka. 

 

Glede statistično pomembnih razlik med stališči o otrocih s PPPU v »redni« osnovni šoli med 

učitelji razrednega in predmetnega pouka, smo glede na rezultate ugotovili, da obstajajo 

statistično pomembne razlike med povprečnima vrednostma obeh skupin (učitelji razrednega 

in učitelji predmetnega pouka) pri dveh od šestih  sklopov stališč  (stališča 1 in stališča 3). 

Večji delež učiteljev razrednega pouka kot predmetnega pouka se strinja, da so v času študija 

pridobili osnovna znanja o značilnostih in izobraževanju otrok s PPPU. Večji delež učiteljev 

razrednega pouka kot predmetnega pouka se strinja, da ločijo otroke s PPPU od otrok z LMDR. 

Ker se stališča statistično premalo razlikujejo, smo ovrgli HIPOTEZO 9.3, v kateri smo trdili, 

da obstajajo statistično pomembne razlike pri stališčih o otrocih s PPPU v »redni« osnovni 

šoli med učitelji razrednega in predmetnega pouka. 
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Nadalje smo ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju osnovnih značilnosti in 

izobraževanja otrok s PPPU med učitelji glede na delovno dobo. Zato smo ovrgli HIPOTEZO 

10.1, v kateri smo trdili, da obstajajo statistično pomembne razlike pri poznavanju osnovnih 

značilnosti in izobraževanja otrok s PPPU med učitelji glede na delovno dobo. 

 

Pri poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok z LMDR med učitelji glede na 

delovno dobo smo s pomočjo rezultatov ugotovili, da obstajajo statistično pomembne razlike pri 

poznavanju LMDR7  (Vsebine učnega načrta prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja z 

nižjim izobrazbenim standardom so približno primerljive z vsebinami učnega načrta vključno s 

7. razredom »redne« osnovne šole.) glede na delovno dobo. Delež s pravilnimi odgovori je bil 

najmanjši pri učiteljih z delovno dobo od 11 do 20 let poučevanja (3 % pravilnih odgovorov), sledila je 

skupina učiteljev z delovno dobo do 10 let poučevanja (18,8 % pravilnih odgovorov), nato skupina od 

21 do 30 let poučevanja (25 % pravilnih odgovorov) in največji delež pravilnih odgovorov je imela 

skupina učiteljev z najdaljšo delovno dobo, 31 in več let poučevanja (31,8 % pravilnih odgovorov). Ker 

se je poznavanje razlikovalo le v eni trditvi, smo potrdili HIPOTEZO 10.2, v kateri smo trdili, 

da ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja 

otrok z LMDR med učitelji glede na delovno dobo. 

 

Z rezultati raziskave  smo tudi ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik pri stališčih o 

otrocih s PPPU v »redni« osnovni šoli med učitelji glede na delovno dobo, zato smo ovrgli 

HIPOTEZO 10.3, v kateri smo trdili, da obstajajo statistično pomembne razlike pri 

stališčih o otrocih s PPPU v »redni« osnovni šoli med učitelji glede na delovno dobo. 

 

Prav tako smo ugotovili, da ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju osnovnih 

značilnosti in izobraževanja otrok s PPPU med učitelji vaških in mestnih šol, zato smo potrdili 

HIPOTEZO 11.1, v kateri smo trdili, da ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju 

osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok s PPPU med učitelji vaških in mestnih šol. 

 

Razlike v poznavanju osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok z LMDR med učitelji vaških 

in mestnih šol so se pokazale v poznavanju LMDR2 (Otroci z LMDR ne morejo biti uspešni v 

vzgojno-izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

ki ga izvajajo »redne« šole) in LMDR8 (Otroci z LMDR lahko po končani osnovni šoli 

nadaljujejo izobraževanje po nižjem poklicnem programu (dvoletni program)). Da otroci z 

LMDR ne morejo biti uspešni v vzgojno-izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem 
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in dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo »redne« šole, trdi le 15 % učiteljev mestnih šol, 

55 % jih ne pozna odgovora, 30 % jih je odgovorilo napačno. Medtem 50,9 % vaških učiteljev 

trdi, da to ni res, 34 % pa, da to drži. Ostali niso poznali odgovora (14,5 %). 78,2 % vaških 

učiteljev ve, da lahko otroci z LMDR po končani osnovni šoli nadaljujejo izobraževanje po 

nižjem poklicnem programu (dvoletni program). Odgovora ni poznalo samo 21,8 % vaških 

učiteljev. Pri mestnih učiteljih odgovora ni poznalo 40 % učiteljev, 52,5 % je pravilno 

odgovorilo, 7,5 % napačno. Ker so se razlike pokazale v poznavanju le 2 trditev od 9, smo potrdili 

HIPOTEZO 11.2, v kateri smo trdili, da ni statistično pomembnih razlik pri poznavanju 

osnovnih značilnosti in izobraževanja otrok z LMDR med učitelji vaških in mestnih šol. 

 

Na podlagi rezultatov o stališčih o otrocih s PPPU v »redni« osnovni šoli med učitelji vaških in 

mestnih šol smo ugotovili, da ni statistično pomembnih, zato pa smo ovrgli HIPOTEZO 11.3, 

v kateri smo trdili, da obstajajo statistično pomembne razlike pri stališčih o otrocih s 

PPPU v »redni« osnovni šoli med učitelji vaških in mestnih šol. 
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8. ZAKLJUČEK 

Po uzakonjenju inkluzivnega vzgojnega izobraževanja lahko osnovne šole izvajajo             

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Otroke, ki glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po tem 

programu, usmerjamo v prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom. S tem predvsem mislimo na otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki se ob 

ustreznem šolanju praviloma usposobijo za manj zahtevno poklicno delo in samostojno 

socialno življenje. Otrokova največja korist je, da je čimprej usmerjen v ustrezen program 

izobraževanja. Z raziskavo smo želeli ugotovili, ali učitelji, ki poučujejo otroke, vključene v 

vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 

poznajo osnovne značilnosti in izobraževanje otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja in otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju ter ugotoviti njihova stališča do nekaterih 

vidikov izobraževanja otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Z raziskavo smo si odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. Nekatere ugotovitve glede 

poznavanja obeh skupin otrok in stališč do njihovega izobraževanja nas lahko z razlogom 

skrbijo. Skrbi nas predvsem, da učitelji otrokom s PPPU minimalne standarde znanj nižajo, da 

jih lahko pozitivno ocenijo in se ob tem zavedajo, da ocene ne prikazujejo realnega znanja in 

da bi bilo za nekatere otroke bolje, če bi bili vključeni v OŠPP. S tem se izognejo pritiskom 

staršev, tudi vodstva šol. Posledično se sprašujemo še o koristih otroka, ki naj bi bile vodilo 

tistim, ki so odgovorni za njegovo vzgojo in izobraževanje. Takšna inkluzija oz. vključevanje 

otrok s PPPU v »redno« šolo otrokom s PP lahko prej škodi kot koristi, jim ne prinaša zadostnih 

znanj za nadaljnje izobraževanje, kar na koncu vendarle pokažejo dosežki na NPZ-ju, ki so v 

velikem razkoraku s šolskim uspehom. Posledično imajo otroci težave na čustvenem področju, 

sploh če so dalj časa izpostavljeni neuspehom. Pogosteje doživljajo strah, se počutijo manj 

vredne in manj zaupajo vase. Njihova zadržanost in slabša socialna vključenost je po Kobolt 

(2010) posledica obrobnega položaja, ki ga imajo v razredu ali na šoli. Učna neuspešnost je za 

posameznika lahko usodnejša od nekaterih drugih motenj  in šolski neuspeh učenca ima lahko 

dolgotrajne posledice na področju delovanja posameznika in kakovosti njegovega življenja 

(Magajna, 2008). 

Spoznanja raziskave bodo imela pomemben znanstveni prispevek za področje specialne in 

rehabilitacijske pedagogike, saj želimo z njimi opozoriti na težave ob nezadostnem poznavanju 

otrok s PP s strani učiteljev ter namernem ali nenamernem zadrževanju otrok v neustreznem 
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vzgojno-izobraževalnem programu, kjer je nemalokrat prezrta njihova vzgojno-izobraževalna 

korist.  

Raziskava bo imela tudi aplikativen prispevek za področje dela učiteljev z otroki s posebnimi 

potrebami. Na podlagi ugotovitev raziskave bi bilo nujno razširiti njihova temeljna znanja s 

področja dela otrok s PP že v času izobraževanja na fakulteti in še okrepiti z ustreznimi 

spopolnjevanji, ko v razredu obravnavajo otroka s PP. Rešitev za lažjo in tudi ustreznejšo 

obravnavo otrok s PPPU in pravočasnemu prepoznavanju otrok z LMDR vidimo tudi v izdelavi 

zloženke z osnovnimi informacijami za obe skupini otrok. Namenjena bi bila učiteljem in 

drugim strokovnim delavcem, ki so vključeni v proces vzgoje in izobraževanja otrok s PP na 

»rednih« šolah. Predlagamo tudi večjo podporo učiteljem s strani strokovnjakov dela z otroki s 

PP v obliki predavanj na šolah. 

Menimo, da bi bilo potrebno narediti tudi obsežnejšo raziskavo, ki bi zajela širše področje, več 

slovenskih regij oz. šol. Naša raziskava je vendarle zajela le šest šol iz ptujskega in ormoškega 

okoliša, zato ugotovitev ne moremo posploševati. 
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10. PRILOGA – VPRAŠALNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosim Vas, da obkrožite ustrezni odgovor. 

 

Šolsko okolje 

1. mesto 

2. vas  

Delovno mesto 

1. učitelj razrednega pouka 

2. učitelj predmetnega pouka 

Delovna doba 

1. do 10 let poučevanja 

2. od 11 do 20 let poučevanja 

3. od 21 do 30 let poučevanja 

4. 31 in več let poučevanja 

 

Spoštovani/a učitelj/ica, 

 

sem študentka magistrskega študija na oddelku za Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko 

na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pišem magistrsko delo z naslovom Meje inkluzivnega 

izobraževanja za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. V zvezi s tem 

me zanima Vaše poznavanje dveh skupin otrok s posebnimi potrebami in stališča do 

nekaterih vidikov vzgoje in izobraževanja otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja (otroci z odločbo o usmeritvi).  

Na Vas se obračam s prošnjo, da izpolnite vprašalnik, ki je pred Vami. Vsi Vaši odgovori 

bodo anonimni in bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Služili 

bodo izključno za raziskovalne namene. Po raziskavi Vas bom z rezultati seznanila.  

Za sodelovanje in pomoč se Vam najlepše zahvaljujem in Vam želim veliko uspeha pri 

nadaljnjem delu z otroki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

 

Mojca Visenjak, prof. def. 

 

 

 

Mojca Visenjak, prof. def. 

 

 



 
 

Vsako trditev natančno preberite, nato pa odgovorite tako, da obkrožite številko, ki ustreza 

vašemu odgovoru. Pri vsaki trditvi obkrožite samo en odgovor. Vaš izbran odgovor naj res 

prikaže poznavanje ali stališče do določene trditve.  

 

V trditvah bodo uporabljene naslednje kratice: 

PPPU – primanjkljaji na posameznih področjih učenja  

LMDR – lažja motnja v duševnem razvoju 

OŠPP – osnovna šola s prilagojenim programom 

 

Trditve ocenite od 1 do 3, pri čemer pomeni: 

1  

ne drži 

2  

ne vem  

3  

drži 

 

POZNAVANJE ZNAČILNOSTI IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S PPPU 

Otroke s PPPU se usmeri v vzgojno-izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki ga 

izvajajo »redne« šole. 

1 2 3 

Otroci s PPPU imajo povprečne ali nadpovprečne  intelektualne 

sposobnosti. 

1 2 3 

Otroci s PPPU potrebujejo prilagojene oblike in metode dela 

ter njim prilagojene strategije učenja. 

1 2 3 

Pri otrocih s PPPU se izkazuje neskladje med intelektualnimi 

sposobnostmi in dejansko uspešnostjo na naslednjih področjih 

učenja: branje, pisanje, računanje in pravopis. 

1 2 3 

Otroci s PPPU imajo lahko težave pri hitrosti in kapaciteti 

predelovanja informacij. 

1 2 3 

Otroci s PPPU imajo lahko motene različne psihološke procese 

kot so: zaznavanje, pozornost, spomin, jezik in socialna 

kompetentnost. 

1 2 3 

Otroci s PPPU imajo pogosto tudi čustvene in vedenjske 

težave. 

1 2 3 

Neugodne izkušnje v šoli (doživljanje neuspehov) lahko vodijo 

do nezaželenih oblik vedenja in nizke samopodobe pri otrocih 

s PPPU. 

1 2 3 

Večina otrok s PPPU na zunanjih preverjanjih znanja (NPZ) ne 

doseže 50 % pravilno rešenih nalog preizkusa. 

1 2 3 

 



 
 

PPPU – primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

LMDR – lažja motnja v duševnem razvoju 

OŠPP – osnovna šola s prilagojenim programom 

 

Trditve ocenite od 1 do 3, pri čemer pomeni: 

1  

ne drži 

2  

ne vem 

3  

drži 

 

POZNAVANJE ZNAČILNOSTI IN IZOBRAŽEVANJA OTROK Z LMDR 

Otroke z LMDR se usmeri v prilagojeni program vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom, ki ga 

izvajajo OŠPP. 

1 2 3 

Otroci z LMDR ne morejo biti uspešni v                                  

vzgojno-izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo, ki ga izvajajo »redne« šole. 

1 2 3 

Otroci z LMDR imajo znižane splošne intelektualne 

sposobnosti. 

1 2 3 

Otroci z LMDR potrebujejo individualni pristop ter  vsebinske, 

metodične in časovne prilagoditve. 

1 2 3 

Pri otrocih z LMDR potekajo miselni procesi bolj na konkretni 

kot na abstraktni ravni. 

1 2 3 

Otroke z LMDR v OŠPP poučujejo specialni pedagogi, 

profesorji defektologije, profesorji specialne in rehabilitacijske 

pedagogike in učitelji s specialno pedagoško dokvalifikacijo. 

1 2 3 

Vsebine učnega načrta prilagojenega programa vzgoje in 

izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom so približno 

primerljive z vsebinami učnega načrta vključno s 7. razredom 

»redne« osnovne šole. 

1 2 3 

Otroci z LMDR lahko po končani osnovni šoli nadaljujejo 

izobraževanje po nižjem poklicnem programu (dvoletni 

program). 

1 2 3 

Dijaki z LMDR imajo po končanem nižjem poklicnem 

programu možnost nadaljevati izobraževanje po srednjih 

poklicnih programih (triletni program). 

1 2 3 

 

 

 

 

 



 
 

PPPU – primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

LMDR – lažja motnja v duševnem razvoju 

OŠPP – osnovna šola s prilagojenim programom 

 

Trditve ocenite od 1 do 5, pri čemer pomeni: 

1  

v celoti se ne 

strinjam 

2  

se ne strinjam 

3  

niti se ne 

strinjam niti se 

strinjam 

4 

se strinjam 

5 

v celoti se 

strinjam 

 

 

 

Stališča: OTROCI S PPPU V »REDNI« OSNOVNI ŠOLI 

Nekaj otrok s PPPU ne dosega minimalnih standardov znanj. 1 2 3 4 5 

Če otrok s PPPU ne dosega minimalnih standardov znanj, mu 

lahko minimalne standarde znižamo. 

1 2 3 4 5 

Za otroka s PPPU, ki ne dosega minimalnih standardov znanj, 

je boljša preusmeritev v OŠPP kot ponavljanja razredov in 

nedokončanje programa »redne« osnovne šole. 

1 2 3 4 5 

Pri delu z otroki s PPPU se moramo osredotočiti na njihove 

koristi v celotnem osnovnošolskem izobraževanju, ne samo na 

šolsko leto, v katerem otroka poučujemo in trenutno (začasno) 

dosežene standarde znanja. 

1 2 3 4 5 

Nekaj otrok s PPPU obdrži znanje, ki ga pridobi, le za kratek 

čas. 

1 2 3 4 5 

Nekateri otroci s PPPU bi potrebovali več časa za utrjevanje 

znanja. 

1 2 3 4 5 

Nekaj otrok s PPPU niža splošni nivo znanja otrok v razredu. 1 2 3 4 5 

Zaradi otrok s PPPU se premalo posvetim otrokom, ki težav 

nimajo in nadarjenim otrokom. 

1 2 3 4 5 

Na koncu šolskega leta preverim usvojene standarde znanj 

otrok s PPPU. 

1 2 3 4 5 

Nekaj otrok s PPPU na koncu šolskega leta ne dosega 

minimalnih standardov znanja. 

1 2 3 4 5 

Če bi ocenil/a otroka s PPPU ob koncu šolskega leta z 

negativno oceno, bi bil/a deležen/a pritiskov s strani staršev.  

1 2 3 4 5 

Če bi ocenil/a otroka s PPPU ob koncu šolskega leta z 

negativno oceno, bi bil/a deležen/a pritiskov s strani vodstva 

šole. 

1 2 3 4 5 

Šolske ocene ne prikazujejo realnega znanja nekaterih otrok s 

PPPU. 

1 2 3 4 5 



 
 

Vsi otroci s PPPU so uspešni v »redni« šoli. 1 2 3 4 5 

Vključitev nekaterih otrok s PPPU v »redno« šolo škodi 

njihovemu celostnemu razvoju. 

1 2 3 4 5 

Za nekatere otroke s PPPU bi bilo bolje, če bi bili vključeni v 

prilagojeni program vzgoje in izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom, ki ga izvajajo OŠPP. 

1 2 3 4 5 

Če bi v strokovni skupini predlagal/a preusmeritev otroka s 

PPPU v OŠPP, bi bilo moje mnenje upoštevano. 

1 2 3 4 5 

Če bi v strokovni skupini predlagal/a preusmeritev otroka s 

PPPU v OŠPP, bi bil/a deležen/a pritiskov s strani staršev. 

1 2 3 4 5 

Če bi v strokovni skupini predlagal/a preusmeritev otroka s 

PPPU v OŠPP, bi bil/a deležen/a pritiskov s strani vodstva šole. 

1 2 3 4 5 

Pri nekaterih otrocih s PPPU je premalo zastopan njihov 

vzgojno-izobraževalni interes. 

1 2 3 4 5 

Če otrok s PPPU ne dosega minimalnih standardov, je 

pravočasno usmerjen v OŠPP. 

1 2 3 4 5 

Med nekaterimi učitelji je prisotno mnenje: »Če je prišel/la do 

sem, pa naj gre še naprej.« 

1 2 3 4 5 

Ustreznost izobraževalnega programa bi bilo potrebno večkrat 

preveriti za nekatere otroke s PPPU. 

1 2 3 4 5 

Ločim otroke s PPPU od otrok z LMDR in bi poskušal/a 

vplivati na čimprejšnjo preusmeritev v ustrezen izobraževalni 

program. 

1 2 3 4 5 

Tekom študija sem pridobil/a osnovne informacije o 

izobraževanju otrok s PPPU. 

1 2 3 4 5 

Tekom študija sem pridobil/a osnovne informacije o 

izobraževanju otrok z LMDR. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


