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POVZETEK 

V osnovnih šolah se šolajo tudi učenci s posebnimi potrebami. Mednje uvrščamo kategorijo 

otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, med katere sodijo učenci s specifičnimi 

učnimi težavami. Ključno vlogo pri vzgoji in izobraževanju učencev s specifičnimi učnimi 

težavami ima učitelj. Ta mora specifične učne težave prepoznati, da se lahko začne izvajati 

petstopenjski model pomoči. Model določa odkrivanje, spremljanje in nudenje pomoči 

učencem z učnimi težavami. 

Med specifične učne težave uvrščamo tudi disleksijo in dispraksijo. Ker je pri odkrivanju 

učencev z disleksijo in dispraksijo in izvajanju petstopenjskega modela pomoči pomembno 

razumevanje in poznavanje vzrokov ter pojavnih oblik omenjenih motenj, je velik del 

teoretičnega dela v diplomskem delu namenjen prav tem vidikom.  

Pri iskanju vzrokov za učno neuspešnost so se različne študije usmerile v učno okolje. To naj 

bi bilo usklajeno z značilnostmi posameznega učenca.  

Za uspešen razvoj in napredek učencev z disleksijo in dispraksijo je ključno znanje učiteljev o 

težavah in načinih pomoči tem učencem. Z ustreznimi prilagoditvami učnega procesa in 

pozitivno naravnanostjo učitelja lahko učenci z disleksijo in dispraksijo doživljajo uspeh in si 

tako krepijo samopodobo. V diplomskem delu so zbrane prilagoditve pri poučevanju in 

preverjanju znanja učencev z disleksijo in dispraksijo, ki zajemajo fizično, didaktično, 

kurikularno in socialno okolje. 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako dobro poznajo učitelji značilnosti otrok z 

disleksijo in dispraksijo, ali uporabljajo prilagoditve pri poučevanju in preverjanju znanja ter 

pripraviti nabor prilagoditev pri poučevanju in preverjanju znanja učencev z disleksijo in 

dispraksijo. V empiričnem delu diplomskega dela so prikazani rezultati raziskave, ki je bila 

izvedena med 53 učitelji razrednega in predmetnega pouka, ki poučujejo na rednih osnovnih 

šolah. Anketni vprašalnik za učitelje je bil sestavljen iz treh sklopov: poznavanje specifičnih 

učnih težav, prilagoditve pri poučevanju učencev z disleksijo in dispraksijo ter prilagoditve 

pri preverjanju znanja učencev z disleksijo in dispraksijo. Raziskava je pokazala, da učitelji, 

zajeti v raziskavo, slabo poznajo specifične učne težave. Med specifičnimi učnimi težavami 

najbolj poznajo bralno-napisovalne težave (disleksijo), najmanj pa specifične primanjkljaje na 
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področju jezika. V odgovorih učiteljev se je pokazala velika razlika v poznavanju specifičnih 

učnih težav. 

Ugotovili smo, da so učitelji razrednega pouka bolj seznanjeni s SUT kot učitelji predmetnega 

pouka. Pri primerjavi zmožnosti in težav učencev z disleksijo in učencev z dispraksijo učitelji 

poznajo zmožnosti in težave učencev z disleksijo bolje kot zmožnosti in težave učencev z 

dispraksijo. Pri poučevanju učencev z disleksijo poznajo učitelji razrednega in predmetnega 

pouka prilagoditve, vendar je raziskava pokazala, da učitelji razrednega pouka poznajo več 

prilagoditev. Tudi pri poznavanju prilagoditev pri poučevanju učencev z dispraksijo je 

raziskava pokazala, da učitelji razrednega pouka poznajo več prilagoditev. V tretjem sklopu 

smo preverjali prilagoditve pri preverjanju znanja. Predvidevali smo, da učitelji razrednega 

pouka bolje poznajo prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z disleksijo kot učitelji 

predmetnega pouka. Podobno smo predvidevali pri preverjanju znanja učencev z dispraksijo. 

Ugotovili smo, da učitelji razrednega pouka ne poznajo bolje prilagoditev pri preverjanju 

znanja učencev z disleksijo in učencev z dispraksijo kot učitelji predmetnega pouka. 

Ključne besede: specifične učne težave, disleksija, dispraksija, prilagoditve učnega okolja 
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ABSTRACT 

Primary schools are attended also by pupils with special needs. Hereto is ranged a category of 

children with deficiencies in their individual area of learning, and among them belong 

children with specific learning disabilities. A key role in education and training of pupils with 

specific learning disabilities bears a teacher who needs to recognize the disabilities in order to 

be able to perform a five steps model of help. The model provides for detecting, supporting 

and offering help to pupils with learning disabilities.  

Among specific learning disabilities are ranked also dyslexia and dyspraxia. As it is crucial to 

know and understand the reasons for and the forms of appearance of said disorders, a major 

part of the theoretical part of current work addresses these particular aspects.  

Looking for the learning inefficiency, many studies have focused on a learning environment 

which should be accommodated to the characteristics of an individual pupil.  

In order to achieve a successful growth and progress for the pupils with dyslexia and 

dyspraxia, it is essential that teachers are knowledgeable about these disabilities and the ways 

of help for these pupils. By adequate accommodations of the learning process and by a 

positive attitude of the teacher, pupils with dyslexia and dyspraxia can experience 

achievements and enhance their self-portrait. In the diploma work the accommodations used 

in teaching and knowledge assessment of pupils with dyslexia and dyspraxia are presented 

and include a physical, didactic, curricular and social environment. 

The aim of the diploma work was to find out how well are teachers knowledgeable in the 

characteristics of children with dyslexia and dyspraxia; do they apply accommodations to 

their teaching and knowledge assessing; and to offer a list of accommodations for teaching 

and testing of knowledge of pupils with dyslexia and dyspraxia.  

In the empirical part of the diploma work the results of the research are presented that was 

carried out among 53 lower and upper class teachers giving lessons in regular primary 

schools. The questionnaire was divided into three sections and referred to pupils with dyslexia 

and dyspraxia: the recognition of specific learning disabilities, the accommodations provided 

for teaching, and the accommodations made in knowledge assessment. 

The research revealed that the teachers included in the research are not well acquainted with 



VI 

the specific learning disabilities. Among those better recognized were the difficulties in 

reading and writing (dyslexia) while those moderately recognized were the specific language 

deficiencies. 

The answers revealed a great difference in the teachers’ knowledge of specific learning 

disabilities. We have found that teachers of lower classes are better acquainted with the 

specific learning disabilities than teachers of upper classes. In comparing the abilities and 

disabilities of pupils with dyslexia and dyspraxia the research revealed that the teachers are 

better acquainted with same as regards the dyslexia than dyspraxia. In teaching the pupils with 

dyslexia both the lower and upper class teachers know how to adapt, however, those from 

lower classes know and perform more adaptations. Also, as regards the teaching of pupils 

with dyspraxia the research revealed that the teachers of lower classes are acquainted with 

more adaptations.  

In the third section, the accommodations regarding knowledge assessment were searched. We 

found out that the lower class teachers are not better acquainted with the specific knowledge 

assessment accommodations as regards dyslexia than the upper class teachers. Likewise, the 

lower class teachers were not better acquainted with specific knowledge assessment 

accommodations as regards dyspraxia than the upper class teachers. 

Keywords: specific learning disabilities, dyslexia, dyspraxia, accommodations of learning 

environment 
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1 UVOD 

Z inkluzivnim pristopom vzgoje in izobraževanja so v osnovne šole vstopili tudi učenci s 

posebnimi potrebami. Med učence s posebnimi potrebami uvrščamo tudi učence z učnimi 

težavami, katerih del so učenci s specifičnimi učnimi težavami. Med specifičnimi učnimi 

težavami je med učitelji in starši disleksija najbolj poznana. Manj poznana je dispraksija, 

čeprav je sopojavnost obeh motenj kar 50 % (Kavkler, 2002). Disleksija je precej pogosta. 

Strokovnjaki ugotavljajo, da se pojavlja pri približno 6-10 % šolajočih se otrok (Raduly-

Zorgo idr., 2007, v Košak Babuder, Kavkler in Magajna, 2010). Sklepamo lahko, da je, 

oziroma bo skoraj vsak učitelj na svoji profesionalni poti poučeval učenca z disleksijo. Učenci 

z disleksijo so si med seboj zelo različni, zato je pomembno, da učitelj pozna in razume 

posebnosti teh učencev. Če lahko trdimo, da je za disleksijo slišal skoraj vsak učitelj, za 

dispraksijo tega ne moremo trditi. Ko sem prvič izvajala ure dodatne strokovne pomoči pri 

učencu z dispraksijo in sem se z učitelji pogovarjala o tej specifični učni težavi, je večina 

učiteljev povedala, da za dispraksijo niso še nikoli slišali. Še vedno je veliko učiteljev, ki niti 

izraza dispraksija ne poznajo, kaj šele značilnosti teh učencev. Marsikdaj se učencu z 

dispraksijo godi krivica, saj ga zaradi nepoznavanja značilnosti in posebnih potreb učitelji in 

tudi starši označijo za lenega, nerodnega, nezainteresiranega ipd. Učenci z dispraksijo imajo 

težave na področju motorike in koordinacije, kar se odraža predvsem pri finomotoričnih in 

grobomotoričnih spretnostih. 

V diplomskem delu opredeljujem pojma disleksija in dispraksija. V nadaljevanju je 

predstavljen vpliv učnega okolja na uspešnost učencev. Predstavljene so tudi vrste učnega 

okolja: fizično, didaktično, socialno in kurikularno. Glede na vrste učnega okolja so po več 

avtorjih povzete prilagoditve pri poučevanju in preverjanju znanja učencev z disleksijo in 

učencev z dispraksijo. 

V empiričnem delu diplomskega dela predstavljam rezultate raziskave. Zanimalo nas je, kako 

dobro učitelji, vključeni v raziskavo, poznajo specifične učne težave, značilnosti otrok z 

disleksijo in z dispraksijo ter izvajanje prilagoditev pri poučevanju in preverjanju znanja 

učencev z disleksijo in dispraksijo. Cilj naloge je bil tudi pripraviti nabor prilagoditev za 

poučevanje in preverjanje znanja učencev z disleksijo in dispraksijo. V diplomskem delu so 

prikazani rezultati primerjave poznavanja prilagoditev pri poučevanju učencev z disleksijo in 

dispraksijo med učitelji razrednega in predmetnega pouka. Prikazana je tudi primerjava 
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poznavanja prilagoditev, ki jih učitelji razrednega in predmetnega pouka uporabljajo pri 

preverjanju znanja. 

V zaključku diplomskega dela predstavljam strnjen prikaz ugotovitev raziskovanja. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 UČNE TEŽAVE 

Učenec - učenje - učna uspešnost. 

Povezava se zdi nekako smiselna in tudi pričakovana. Marsikateri starš ali učitelj težko 

razume, da učenec, ki se uči, ni vedno učno uspešen. V naših šolah se šolajo tudi učenci, ki so 

učno manj uspešni ali celo neuspešni. To so učenci z učnimi težavami.  

2.1.1 Opredelitev učnih težav 

Učenci z učnimi težavami so si med seboj zelo različni. Nekateri imajo blage, drugi izrazitejše 

učne težave. Pri nekaterih učencih so učne težave samo prehodne narave, pri drugih vztrajajo 

celo življenje. Nekateri učenci imajo preproste, drugi kompleksne učne težave.  

Zaradi raznolikosti in kompleksnosti učnih težav je težko opredeliti in definirati ta pojem. 

Janet Lerner (2003, v Magajna, Kavkler in Košir, 2011) je podala definicijo otrok in 

mladostnikov z učnimi težavami, v kateri pravi, da je to skupina otrok in mladostnikov z 

različnimi kognitivnimi, socialnimi, čustvenimi in drugimi značilnostmi, ki ima pri učenju 

pomembno večje težave kot večina njihovih vrstnikov. 

Učne težave lahko razdelimo na tri skupine oziroma tipe, glede na vzrok učnih težav. 

2.1.2 Tipi učnih težav 

Vzroke za nastanek učnih težav lahko najdemo v okolju, v učencu samem, lahko pa je vzrok 

za nastanek učnih težav kombinacija obeh dejavnikov, okolja in učenca (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, Bregar Golobič, 2008). 

1. Okolje  

Učenec ima učne težave zaradi kulturne in ekonomske prikrajšanosti, neustreznega 

poučevanja, večjezičnosti in večkulturnosti ali stresnih dražljajev v bivalnem okolju. 
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2. Kombinacija dejavnikov med učencem in okoljem 

Pri učencu z notranjimi preddispozicijami za razvoj splošnih in specifičnih učnih težav se 

lahko razvijejo učne težave zaradi neustreznega okolja.  

3. Učenec sam 

Učenec ima učne težave zaradi nevrološke motnje, zmerne ali hujše oblike specifičnih učnih 

težav, razvojne ali motivacijske posebnosti itd. Pri učencih z zmerno in hujšo obliko 

specifičnih učnih težav najdemo vzroke v njih samih.  

Učna neuspešnost ima dolgoročne in negativne posledice na več področjih. Vpliva na 

pomanjkljivo izobrazbo in kvalifikacije, kar se demonstrira kot težja zaposljivost ali celo 

nezaposljivost posameznikov. Tak posameznik predstavlja z ekonomskega, socialnega in 

zdravstvenega vidika breme za državo. Učna neuspešnost vpliva tudi na negativen čustveni in 

socialni razvoj posameznika, zato je pomembno, da z vidika družbenega razvoja pomagamo 

učencem pri premagovanju učnih težav (Magajna idr., 2008). 

2.1.3 Petstopenjski model pomoči 

Težave z učenjem običajno najprej opazi učitelj v šoli. Odkrivanje in prepoznavanje učnih 

težav je dolgotrajen proces.  

Pri nas se uporablja petstopenjski model pomoči. Ta je opredeljen v Konceptu dela z učenci z 

učnimi težavami, ki je bil sprejet leta 2007 na seji Strokovnega sveta RS. »Petstopenjski 

model nudenja učne pomoči je zasnovan na kontinuumu učnih težav, ki se razprostirajo od 

lažjih do izrazitih; od specifičnih do splošnih; od enostavnih do kompleksnih; od kratkotrajnih 

do vseživljenjskih; od tistih, ki terjajo malo učne pomoči in podpore učencu, do tistih, ki 

terjajo veliko specifične učne pomoči in podpore učencu ter na zgodnji obravnavi učencev z 

učnimi težavami.« (Magajna idr., 2011, str. 15). Model določa odkrivanje, spremljanje in 

nudenje pomoči učencem z učnimi težavami. 

Pri odkrivanju in prepoznavanju učnih težav poleg učitelja sodelujejo še starši, svetovalna 

služba, specialni pedagog, lahko pa še psiholog, pedopsihiater in ostali strokovnjaki. Projekt 

pomoči učencu poteka po določenem postopku. Ta vključuje opazovanje vzgojno-

izobraževalnega dela v razredu, različne intervjuje in vprašalnike za učence, starše in učitelje, 
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preverjanje intelektualnih sposobnosti učenca, njegovih posebnih zmožnosti ter ugotavljanje 

učenčevih dosežkov na različnih področjih učenja (Magajna idr., 2008). 

Poleg že omenjenih preizkusov in postopkov je potrebno opraviti še raziskovalni pogovor o 

učnih težavah učenca z vsemi udeleženimi v projektu pomoči in pogovor z učencem. V 

projektu pomoči je treba raziskati in preveriti vse dejavnike, ki vplivajo na učenje učenca: 

splošne in specifične kognitivne sposobnosti, metakognitivne sposobnosti, jezikovno 

funkcioniranje, učno motivacijo, emocionalno funkcioniranje, socialno vključenost in 

funkcioniranje, biološke dejavnike, telesno funkcioniranje in zdravje ter domače in šolsko 

okolje (Magajna idr., 2008). 

Glavni cilji diagnostičnega ocenjevanja učnih težav so (Reid, 1999, v Magajna idr., 2011): 

identificirati učenčeva močna in šibka področja, ugotoviti nivo učenčevega izvajanja in 

dosežkov, razložiti (pre)majhen napredek otroka, identificirati tipične napake pri branju, 

pisanju, računanju, pravopisu in drugih šolskih spretnostih, identificirati specifična področja 

kompetentnosti, poznati in razumeti učenčev učni stil in ugotoviti pokazatelje v kurikulu, ki 

učenca lahko motivirajo. 

Učne težave se razprostirajo od lažjih do izrazitih, od splošnih do specifičnih, od kratkotrajnih 

do vseživljenjskih, zato tako poteka tudi pomoč učencu z učnimi težavami. Ta se stopnjuje po 

intenzivnosti in specifičnosti.  

Model pomoči obsega 5 stopenj (Magajna idr., 2008): 

1. Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja 

in varstva 

Težave pri učencu najprej opazi učitelj. Te se kažejo kot premajhen napredek učenca glede na 

njegove sposobnosti. Učitelj učenca opazuje, ni mu pa potrebno opravljati diagnostike. O 

težavah učenca mora obvestiti svetovalno službo in starše. Učitelj nudi učencu z učnimi 

težavami pomoč v obliki diferenciacije in individualizacije med poukom, v podaljšanem 

bivanju in varstvu.  

2. Pomoč šolske svetovalne službe 

Ko učitelj seznani šolsko svetovalno službo o učenčevih težavah, svetovalni delavec opravi 

natančnejšo oceno učenčevega funkcioniranja in njegovih težav. Svetovalni delavec predlaga 
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učitelju strategije in prilagoditve, ki bi bile primerne za tega učenca. Učenec je občasno 

vključen tudi v individualno obravnavo v svetovalni službi (psiholog, socialni pedagog, 

pedagog, specialni pedagog ...) na šoli. Svetovalni delavec izvaja bolj specialno obliko 

pomoči, kot jo lahko nudi učitelj. 

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč (ISP) 

Če učenec z učnimi težavami ne napreduje dovolj kljub obravnavi in pomoči šolskega 

svetovalnega delavca, lahko dobi dodatno individualno ali skupinsko pomoč. Ta oblika 

pomoči se osredotoča na posebne potrebe učenca. Učenec obiskuje organizirano individualno 

ali skupinsko učno pomoč enkrat na teden. Izvajalec individualne in skupinske pomoči lahko 

določi močna in šibka področja učenca. ISP lahko izvaja učitelj, specialni pedagog, psiholog, 

pedagog ali socialni pedagog. 

4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove 

Za učenca, ki ne napreduje na prvih treh stopnjah pomoči, šola zaprosi zunanjo strokovno 

ustanovo za dodatno strokovno mnenje. Učenec je obravnavan v specializirani ustanovi (npr. 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše), kjer lahko dobi pomoč specialnega 

pedagoga, psihologa, socialnega delavca, pedopsihiatra. Zunanja strokovna ustanova lahko 

svetuje ali nudi pomoč učencu, učitelju in staršem. 

5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Če strokovni tim na šoli ugotovi, da učenec potrebuje več prilagoditev in več strokovne 

pomoči, se začne postopek usmerjanja. Učenec, ki ima izrazite specifične težave oziroma 

primanjkljaje na posameznih področjih učenja, je usmerjen v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Z odločbo o usmerjanju učenec 

pridobi eno do tri ure dodatne strokovne pomoči. Glede na vrsto njegovih težav lahko dodatno 

strokovno pomoč izvajajo različni strokovnjaki: specialni pedagog, logoped, socialni pedagog 

ali psiholog. 

Petstopenjski model pomoči je učinkovit, če strokovni delavci na šoli, starši in učenec dobro 

sodelujejo. 
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2.2 SPLOŠNE IN SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

Učne težave lahko delimo na splošne in specifične. Oboje se razprostirajo od lažjih do 

izrazitejših ter od enostavnih do bolj zapletenih. Pri nekaterih trajajo težave krajše obdobje 

šolanja, pri drugih daljše, pri nekaterih pa celo življenje. Nekateri učenci imajo samo splošne, 

nekateri samo specifične učne težave. Veliko pa je učencev, ki imajo tako splošne kot 

specifične učne težave (Magajna idr., 2008). 

2.2.1 Splošne učne težave 

O splošnih učnih težavah govorimo pri učencih, ki imajo pomembno večje težave kot vrstniki 

pri pridobivanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih predmetih. Ti učenci so 

pri enem ali več učnih predmetih manj uspešni ali celo neuspešni (Magajna idr., 2008). 

»Splošne učne težave so lahko posledica notranjih in zunanjih dejavnikov: motnje pozornosti 

in hiperaktivnosti, podpovprečnih in mejnih intelektualnih sposobnosti, ovir v socialno-

emocionalnem prilagajanju, pomanjkanja motivacije, slabše razvitih samoregulacijskih 

sposobnosti, drugojezičnosti, socialno-kulturne drugačnosti in socialno-ekonomske 

oviranosti. Vsi našteti dejavniki se pri povzročanju učnih težav lahko povezujejo tudi z 

neustreznim in neprilagojenim poučevanjem, ki je prepleteno še z ovirami prikritega kurikula 

(s prikritim institucionalnim učenjem, učenčevo pasivnostjo, odvisnostjo, vdanostjo v usodo, 

odtujenostjo in nekritičnostjo)« (Magajna idr., 2008, str. 11). 

2.2.2 Specifične učne težave 

Pri učencih s specifičnimi učnimi težavami (SUT) se zaradi različnih motenj (znanih ali 

neznanih) ali razlik v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo izrazite težave pri 

branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju kljub povprečnim ali celo nadpovprečnim 

intelektualnim sposobnostim. Poleg omenjenih težav se lahko pojavljajo tudi zaostanki v 

razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih 

veščin in/ali čustvene zrelosti (Magajna, Kavkler, Košak Babuder, Zupančič Danko, Seršen 

Fras in Rošer Obretan, 2015). 

Večina strokovnih delavcev meni, da se pri nas v vsakem razredu nahajata v povprečju 1 do 2 

učenca z učnimi težavami (Kavkler, Magajna, 2008). Med učenci z učnimi težavami je 

približno 10 % učencev, ki imajo specifične učne težave. Med njimi je od 2 do 4 % takih, ki 
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imajo izrazite specifične učne težave. Med specifične učne težave uvrščamo težave na 

področju: 

 branja in pisanja, 

 računanja, 

 govora in jezika, 

 motorike. 

2.2.3 Definicije 

Obstaja več definicij specifičnih učnih težav. Vsaka poudarja različne vidike obravnave težav, 

odvisno od vidika, ki ga strokovnjaki želijo poudariti. 

V slovenskem prostoru velja definicija avtoric L. Magajna, M. Kavkler, G. Čačinovič 

Vogrinčič, S. Pečjak in K. Bregar Golobič. Pri specifičnih učnih težavah govorimo o 

heterogeni skupini primanjkljajev. Ti se kažejo (Magajna idr., 2008, str. 11): »... z 

zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na kateremkoli od naslednjih področij: 

pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, pisanje, 

pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Specifične učne težave 

vplivajo na posameznikovo sposobnost predelovanja, interpretiranja zaznanih informacij in/ali 

povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin (branja, pisanja, 

računanja). So notranje narave (nevrofiziološko pogojene), vendar primarno niso posledica 

vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in tudi ne 

neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi.« Specifične učne 

težave sestavljajo kontinuum in so lahko lažje, zmerne, težje in najtežje. 

V literaturi najdemo še druge definicije specifičnih učnih težav tujih avtorjev in združenj. 

Definicije se med seboj razlikujejo zaradi različnih teorij in poimenovanj različnih avtorjev.  

Janet Lerner (2012) navaja dve najpogostejši in največkrat uporabljeni definiciji SUT tujih 

avtorjev. 

Definicija ameriškega ministrstva za izobraževanje (U.S. Department of Education) 

Ta definicija se je prvič pojavila že leta 1975, sprejeta pa je bila leta 1977. Je uradna definicija 

SUT v največ ameriških državah. 
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Izraz SUT pomeni motnjo v enem ali več psiholoških procesih, ki vključujejo razumevanje ali 

rabo jezika, govorjenega ali pisanega, kar se kaže v okrnjeni sposobnosti poslušanja, 

mišljenja, govorjenja, branja, pisanja, črkovanja ali računanja. Izraz vključuje pogoje, kot so: 

težave z zaznavanjem, poškodba možganov, minimalna cerebralna disfunkcija, disleksija in 

razvojna afazija. Izraz ne vključuje težav, ki so v osnovi rezultat vidne, slušne, motorične 

nezmožnosti, mentalne zaostalosti, čustvenih težav ali okoljske, kulturne ali ekonomske 

prikrajšanosti (Lerner in Johns, 2012). 

Definicija državnega komiteja za specifične učne težave (National Joint Committee on 

Learning Disabilities NJCLD) 

NJCLD je organizacija, ki predstavlja 14 profesionalnih organizacij in društev, ki se ukvarjajo 

s SUT. Definicija je veljavna od leta 1990 in velja za najnatančnejšo in največkrat omenjeno.  

Ta definicija zajema: 

 heterogeno skupino motenj; 

 težave pri poslušanju, govorjenju, branju, pisanju, mišljenju ali računanju; 

 izhajanje težav iz posameznika in so posledica disfunkcije centralnega živčnega 

sistema; 

 trajanje celo življenje; 

 pogoste težave pri samoregulativnem vedenju, socialnem zaznavanju in socialni 

interakciji; 

 pojavljanje skupaj z drugimi težavami (npr. senzorna prizadetost, mentalna zaostalost, 

čustvene motnje) (Lerner in Johns, 2012). 

2.2.4 Kriteriji za prepoznavanje specifičnih učnih težav 

Splošne in specifične učne težave se lahko pojavljajo skupaj, zato učni neuspeh ne more biti 

edini kriterij za prepoznavanje specifičnih učnih težav. Specifične učne težave pri 

posameznem učencu lahko ugotovimo takrat, ko učenec izpolnjuje vseh pet kriterijev. 

Prvi kriterij: učenec je kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim 

neuspešen na določenih področjih učenja. Kaže se neskladje med intelektualnimi 

sposobnostmi in uspešnostjo na področju branja, pisanja, računanja in pravopisa. 
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Drugi kriterij: zaradi obsežnih in izrazitih težav pri branju, pisanju, pravopisu in/ali 

računanju učenec ne napreduje dovolj ali pa sploh ne napreduje. Izrazite težave so prisotne pri 

eni ali več osnovnih šolskih veščinah. 

Tretji kriterij: učenec je slabše učno učinkovit zaradi pomanjkljivih kognitivnih in 

metakognitivnih strategij (sposobnost organiziranja in strukturiranja učnih zahtev, nalog) ter 

motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja znanja). 

Četrti kriterij: učenec ima motnje enega ali več psiholoških procesov (pozornost, spomin, 

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

orientacija, organizacija informacij itn.). Med najpomembnejšimi procesi, ki jih moramo pri 

učencu z učnimi težavami raziskati, sta pozornost in spomin. Ugotavljanje motenosti 

psiholoških procesov pomeni ugotavljanje primanjkljajev ali motenosti v predelovanju 

informacij, ki je posledica neustreznega sprejemanja, uporabe, shranjevanja, priklica ali 

izražanja informacij. Za učenje je pomembno vidno, slušno, zaporedno/racionalno in 

konceptualno/celostno predelovanje informacij ter hitrost predelovanja in pozornost. 

Peti kriterij: pri učencu izključimo okvarjenost čutil (vida, sluha), motnje v duševnem 

razvoju, druge duševne in nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in 

jezikovno drugačnost ter neustrezen način poučevanja kot glavne povzročitelje težav pri 

učenju. Našteti dejavniki se lahko pojavljajo pri specifičnih učnih težavah, vendar niso glavni 

vzrok zanje (Magajna idr., 2015). 

2.2.5 Pogostost 

M. Kavkler in L. Magajna (2008) navajata, da je v skupini otrok s posebnimi potrebami 

največ otrok z učnimi težavami, tako splošnimi kot specifičnimi, in sicer 20 % šolajoče 

populacije. Med učenci z učnimi težavami je približno 10 % učencev s specifičnimi učnimi 

težavami. Med njimi je le 2-4 % tistih, ki imajo izrazite specifične težave oziroma 

primanjkljaje na posameznih področjih učenja (PPPU). Pogostost specifičnih učnih težav je 

odvisna tudi od kriterijev in postopkov ocenjevanja, specifičnih značilnosti posameznega 

jezika, pisave, tehnološke razvitosti in zahtev po ravni pismenosti itd. Ocene pogostosti 

posameznih vrst motenj variirajo pri specifičnih motnjah branja od 2 % do 10 %. Težjo obliko 

specifičnih motenj učenja oziroma PPPU ima približno 2 do 3 % šolajočih se otrok.  
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J. W. Lerner in B. H. Johns (2012) pravita, da klinike in šole identificirajo štirikrat več dečkov 

z učnimi težavami kot deklic. Raziskave (Corteilla, 2009; Siegel in Smythe, 2006; Shaywitz, 

2003, v Lerner in Johns, 2012) pa kažejo, da je pojavnost specifičnih učnih težav med dečki in 

deklicami enaka, le da deklice niso prepoznane. Deklice in dečki s SUT kažejo različne 

značilnosti. Dečki težave izražajo z izgubo kontrole in fizično agresivnostjo. Več težav imajo 

z vizualno-motorično koordinacijo, pri črkovanju, pisanju in pravopisu. Deklice z učnimi 

težavami imajo več težav na kognitivnem, jezikovnem in socialnem področju. Težje dosegajo 

dobre rezultate pri branju in matematiki. 

Možne razlage, zakaj je identificiranih več dečkov s specifičnimi učnimi težavami, so: 

 biološki (dečki so bolj nagnjeni k učnim težavam), 

 kulturni dejavniki (dečki kažejo bolj moteče vedenje, ki je problematično za odrasle), 

 pritisk pričakovanja (v šoli so lahko pričakovanja za uspeh večja za dečke kot za 

deklice) (Lerner in Johns, 2012). 

2.2.6 Značilnosti SUT 

Izraz specifične učne težave običajno povezujemo le s težavami. A. Mikuš Kos (2014) pravi, 

da imajo osebe s SUT tudi prednosti pred ostalimi, ki težav nimajo. Osebe z disleksijo imajo 

običajno celostni način razmišljanja, ki se razlikuje od konvencionalnega razmišljanja in je 

marsikdaj dobrodošlo v različnih poklicih. A. Mikuš Kos (2014, str.13) razmišlja: »Žal 

prednosti oseb s SUT, razen če gre za zelo nadarjene in izjemne ljudi, ostajajo neodkrite in 

neizkoriščene, ker osebe s SUT ne dosegajo v hierarhiji dela pozicije, na katerih bi lahko 

uveljavili svoje talente. Šola vrednoti uspešnost glede na predpisane načine mišljenja in 

vedenja in predstavlja oviro za doseganje formalne izobrazbe, potrebne za delovna mesta, na 

katerih je možno samostojno uveljavljanje zamisli, rešitev.« 

Učenci s SUT so zelo heterogena populacija. Nekateri kažejo več, drugi manj karakteristik 

specifičnih učnih težav. Nekateri učenci izkazujejo več težav pri branju in pisanju, drugi pri 

računanju, tretji spet na področju govora in jezika. Večina učencev pa ima težave, ki se 

pojavljajo na večini področij SUT. 

Značilnosti SUT je opisala tudi L. Magajna idr. (2008) in pravi, da specifične učne težave 

lahko najdemo kot posamezno motnjo ali pa kot skupino motenj. Motnje se kažejo pri učenju 

in uporabi govora in jezika, pri dojemanju učenja veščin branja in pisanja, pri uporabi teh 
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veščin pri pridobivanju drugega znanja, pri dojemanju osnovnih logično matematičnih 

pojmov in učenju tehnik računanja, pri učenju in razvoju motoričnih spretnosti ter v splošni 

učljivosti. Motnje na naštetih področjih so pogosto v kombinaciji s težavami pozornosti in 

koncentracije, z nemirnostjo, nepredvidljivim vedenjem, impulzivnim reševanjem nalog, 

motnjami pomnjenja, slabo organiziranostjo pri delu, včasih pa tudi z izredno počasnostjo, 

telesno in ročno nespretnostjo. SUT se lahko pojavljajo tudi v kombinaciji z drugimi 

motnjami, kot so motnja v duševnem razvoju, čustvena in socialna nezrelost ali motenost, 

okrnjenost čutil, kronična bolezen ali pa v kombinaciji s slabimi razvojnimi razmerami v 

okolju, vendar težave z njimi niso neposredno povzročene. 

Specifične učne težave se lahko kažejo kot izrazite težave na področju pozornosti, pomnjenja, 

mišljenja, koordinacije, komunikacije, branja, pisanja, računanja, socialnih stikov in 

čustvovanja. Motnje funkcioniranja na naštetih področjih so nevrofiziološke narave in niso 

posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj 

ali neustreznega okolja.  

SUT lahko razdelimo v dve večji skupini (Magajna idr., 2008): 

 SUT s specifičnimi primanjkljaji na ravni slušno-vizualnih procesov; 

 SUT s specifičnimi primanjkljaji na ravni vizualno-motoričnih procesov. 

Učenci, ki imajo primanjkljaje pri procesiranju vidno-slušnih dražljajev, imajo težave pri 

branju (disleksija), pravopisu (disortografija) in druge težave na področju jezika. 

Učenci, ki imajo primanjkljaje pri procesiranju vizualno-motoričnih dražljajev, imajo težave 

pri pisanju (disgrafija), matematiki (diskalkulija), načrtovanju in izvajanju praktičnih 

dejavnosti (dispraksija) ter na področju socialnih veščin (Magajna idr., 2008). 

Med specifične učne težave torej uvrščamo: 

 specifične bralno-napisovalne težave oziroma disleksijo, 

 specifične težave pri matematiki, 

 razvojno-koordinacijsko motnjo oziroma dispraksijo, 

 specifične težave pri učenju zaradi primanjkljajev na področju jezika. 
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2.3 SPECIFIČNE BRALNO-NAPISOVALNE TEŽAVE 

Med specifičnimi učnimi težavami je najpogostejša in tudi najbolj raziskana specifična motnja 

branja in pisanja. Stroka uporablja za omenjeno motnjo več izrazov: disleksija ali legastenija 

(težave z branjem), disgrafija (težave z motorično izvedbo pisanja), disortografija (pravopisne 

težave), specifične motnje šolskih veščin itn. Vsi izrazi so povezani s težavo pri branju in 

pisanju (Magajna idr., 2008). 

Pri nas se je dolgo uporabljal izraz legastenija, ki ga v novejši literaturi skoraj ne zasledimo 

več. Nadomestil ga je pojem disleksija, ki izhaja iz gršine in pomeni težavo (dis) z besedami 

ali jezikom (leksis).  

Zaradi pogostosti pojavljanja lahko pojem disleksija zasledimo v pogovorih učiteljev, staršev, 

v medijskih razpravah in člankih. Še vedno lahko zasledimo nekatere mite o disleksiji. Tako 

imajo nekateri zmotno mnenje, da je disleksija (Raduly-Zorgo idr., 2007, v Košak Babuder 

idr., 2010): 

 bolezen; 

 pomanjkanje sposobnosti; 

 posledica pomanjkljivega učenja; 

 rezultat lenobe; 

 posledica pomanjkanja pozornosti; 

 značilna le za otroke; 

  z zrelostjo izgine; 

  izgine z daljšim časom učenja. 

2.3.1 Definicije 

Obstaja več definicij disleksije. Te se med seboj razlikujejo glede na namen in uporabnike 

(raziskovalci, financerji, starši, učenci). 

Ločimo dve vrsti definicij disleksije. Prva se nanaša na simptome, druga pa na vzroke 

disleksije. 

Največkrat citirani in uporabljeni sta definiciji Britanske zveze za disleksijo in Evropske 

zveze za disleksijo. 
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Definicija britanske zveze za disleksijo 

»Disleksija je specifična učna težava, ki predvsem prizadene razvoj pismenosti ter veščin, 

povezanih z jezikom. 

Verjetno je prisotna že ob rojstvu in vpliva na posameznika vse življenje. Označujejo jo 

težave na področju predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, delovnega pomnjenja, hitrosti 

procesiranja in razvoja avtomatizacije veščin. Omenjene težave ovirajo posameznikovo 

izvajanje na področju prizadetih veščin, zaradi česar je to slabše, kot so njegove siceršnje 

sposobnosti. 

Pri tej specifični učni težavi so običajne metode poučevanje neučinkovite, vendar lahko s 

specifičnimi oblikami obravnave oz. ukrepi, ki vključujejo tudi rabo informacijske 

tehnologije, učne podpore in svetovanja, ublažimo neugodne učinke prisotnih težav.« 

(Raduly-Zorgo idr., 2007, v Košak Babuder idr., str. 13). 

Definicija Evropske zveze za disleksijo (EDA, 2007) 

»Disleksija je različnost, ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa in pisanja. Ta 

različnost je nevrološkega izvora. Kognitivne težave, ki spremljajo to nevrološko pogojeno 

različnost, lahko vplivajo tudi na organizacijske veščine, na sposobnost računanja ter druge 

spoznavne in čustvene sposobnosti. Disleksijo lahko povzroči kombinacija težav na področju 

fonološkega (glasovnega) procesiranja, delovnega pomnjenja, hitrega poimenovanja, 

operiranja z zaporedji ter težav pri doseganju avtomatizacije osnovnih veščin. 

Raziskovalci priznavajo, da obstajajo številni možni vzroki disleksije, vključno z dednimi 

dejavniki. 

Disleksija ni odvisna od posameznikove ravni inteligentnosti, vlaganja truda in socialno-

ekonomskega položaja« (Raduly-Zorgo idr., 2007, v Košak Babuder idr., 2010, str.13). 

V slovenskem prostoru je motnje branja in pisanja raziskoval Borut Šali (1975). V tem 

obdobju so motnje branja in pisanja pri nas poimenovali z izrazom legastenija. Težave z 

branjem in pisanjem je opredelil takole: 

 posebne težave z učenjem branja in pravilnega pisanja; 

 dobri dosežki posameznika na drugih področjih učenja; 
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 normalna inteligentnost; 

 neokvarjena, normalno delujoča čutila; 

 primeren pouk in zadovoljive možnosti za učenje. 

Že Šali (1975) je disleksijo (legastenijo) opredeljeval kot neskladje med učenčevimi težavami 

pri branju in pisanju ter njegovo inteligentnostjo oziroma dobrimi dosežki na drugih področjih 

učenja. 

2.3.2 Pogostost 

Disleksija se pojavlja pri 6-10 % šolajočih se otrok. Raziskovalci ugotavljajo, da ti odstotki 

variirajo od 1,3 do 10 % v različnih državah. Te razlike se pojavljajo zaradi jezikovne 

strukture določenega jezika, kar vpliva na značilnosti in intenzivnost težav. »Osebe z 

disleksijo v enem jeziku imajo lahko drugačne razloge za pojavljanje težav v primerjavi z 

osebami, ki uporabljajo nek drug jezik. Znanstveniki tako poročajo v obsežnih raziskavah, da 

je pri angleškem jeziku, za katerega je značilno slabše ujemanje med črkami in glasovi, glavni 

problem težave v zavedanju glasov. V madžarskem jeziku, pri katerem je ujemanje med 

črkami in glasovi zelo dobro, pa je pomembnejše predelovanje slušnih informacij. Prav zaradi 

jezikovnih posebnosti se disleksija pogosteje pojavlja na Finskem, v Nigeriji, Rusiji, Veliki 

Britaniji in Združenih državah, manj pogosta pa je v Italiji, na Slovaškem in na Norveškem. 

Seveda na ugotovljeno pogostost vplivajo tudi uporabljeni preizkusi za ugotavljanje 

disleksije, definicija disleksije ter zavedanje posledic disleksije v šolah, zdravstvenem in 

drugih sistemih« (Raduly-Zorgo idr., 2007, v Košak Babuder idr., 2010, str.17). 

2.3.3 Značilnosti disleksije 

Disleksija se niti pri dveh posameznikih ne manifestira na enak način. Intenzivnost in 

izraženost težav je odvisna od kognitivnih sposobnosti posameznika in okoljskih dejavnikov. 

Obstajajo pa določene značilnosti, ki se pri osebah z disleksijo pojavljajo pogosteje. Magajna 

idr. (2008) navaja šibka področja oziroma težave: 

 težave pri zavedanju glasov v besedah, vrstnega reda glasov, rim ali zaporedja zlogov; 

 težave pri prepoznavanju posameznih besed; 

 težave pri priklicu črk in pravilnem zapisovanju (pravopisu); 

 težave z vrstnim redom glasov, črk, števk ali besed pri branju in pisanju; 
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 težave z bralnim razumevanjem; 

 težave pri izražanju misli v pisni obliki; 

 zaostanek v razvoju govora in jezika; 

 težave pri izražanju misli v ustni obliki; 

 težave pri orientaciji v prostoru in času (težave pri uporabi pojmov desno, levo, zgoraj, 

spodaj, zgodaj, pozno, meseci v letu, dnevi v tednu, itd.); 

 težave na področju stranskosti; 

 težave pri pisanju (oblika in hitrost pisanja); 

 težave pri matematiki, ki so pogosto povezane z rabo pravilnega zaporedja korakov, 

smeri ali matematičnega jezika; 

 podobne težave pri sorodnikih.  

Osebe z disleksijo imajo težave tudi s hitrim avtomatiziranim poimenovanjem. Počasnost 

hitrega poimenovanja je izrazitejša pri t. i. pravilnih jezikih, med katere uvrščamo tudi 

slovenščino. Osebe z disleksijo, ki govorijo pravilni jezik, običajno nimajo težav s 

pravilnostjo branja. Težave se kažejo v hitrosti in tekočnosti branja, kar vpliva na bralno 

razumevanje (Youman, 2012, v Košak Babuder, 2014). Slovenski jezik sodi med bolj 

transparentne (pravilne) jezike. Vsebuje pa še vedno nekaj izjem, saj ujemanje med glasovi in 

črkami ni popolno. Slovenska abeceda ima namreč 25 črk, glasov, ki jih uporabljamo pri 

branju in govoru, pa je 29. Ovira v slovenskem jeziku pa je še vedno majhna, v primerjavi z 

nepravilnimi oziroma netransparentnimi jeziki, kot sta angleščina in francoščina, kjer je 

število glasov večje ali manjše kot je število črk v zapisani besedi. V pravilnih jezikih imajo 

začetni bralci z disleksijo težave s fonološkim procesiranjem, vendar lahko zaradi 

pravopisnega sistema te težave po nekaj mesecih premagajo (Košak Babuder, 2014). 

Osebe z disleksijo imajo poleg težav na različnih področjih tudi močna področja. Posebej 

pomembno je, da učitelj ali oseba, ki dela z učencem z disleksijo, ta področja pozna in jih 

uporabi za ustvarjanje pozitivnih izkušenj, kjer učenec doživlja uspeh, gradi samozavest, dobi 

priznanje, pozornost. 

Običajno imajo osebe z disleksijo močna področja: 

 dobre sposobnosti reševanja problemov; 

 dobre domišljijske sposobnosti; 
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 sposobnost vzpostavljanja nepričakovanih medsebojnih povezav med podatki in 

informacijami; 

 divergentno razmišljanje, originalnost, ustvarjalnost; 

 dobre sposobnosti vizualizacije; 

 sposobnost hkratnega predelovanja informacij; 

 dobre sposobnosti celostnega razumevanja; 

 dobro intuicijo; 

 umetniški način razmišljanja; 

 dobre sposobnosti ustvarjanja novega znanja (Raduly-Zorgo idr., 2007, v Košak 

Babuder idr., 2010). 

Davis in Braun (2008) pa, za razliko od večine ljudi, ki ob besedi disleksija pomislijo le na 

težave, vidita v disleksiji nadarjenost, naravno sposobnost posameznika. Ko govorimo o 

disleksiji, verjetno marsikdo ne pomisli najprej le na težave, ampak tudi na znamenite ljudi z 

disleksijo, ki so uspeli. 

Menim, da se z Davisom in Braunom ne strinja marsikateri starš in učenec, ki popoldneve 

preživi za pisalno mizo ter že tretjič prebira učno snov v učbeniku in je še vedno ne razume. 

Težave, ki jih imajo osebe z disleksijo, so najbolj izrazite in moteče v izobraževalnem 

sistemu, saj ta deluje in se prilagaja razmišljanju in načinu funkcioniranja oseb brez disleksije.  

2.3.4 Vzroki disleksije 

Kljub številnim raziskavam vzroka za pojav disleksije še niso našli. Cilj raziskav je bil in je še 

vedno identifikacija primanjkljaja, ki je odgovoren za težave pri osebah z disleksijo. Ena 

izmed teorij, in tudi najpomembnejša, je fonološka teorija. Ta pravi, da imajo osebe z 

disleksijo okrnjeno fonološko procesiranje (Erjavec, 2011). Reid (2007) navaja, da osebe z 

disleksijo pogosteje kažejo veščine procesiranja z desno hemisfero, zato lahko izkazujejo 

težave pri procesiranju informacij z levo hemisfero. Leva možganska polovica je zadolžena za 

natančno branje, za kar je potrebno razlikovati različne glasove v besedah. Te veščine se 

imenujejo fonološke veščine in osebe z disleksijo imajo slabše razvite ravno te veščine. 

Fonološke veščine so pomembne pri prepoznavanju skupin črk, ki tvorijo določene zvoke. 
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G. Erjavec (2011) pravi, da sta bili kot protiutež fonološki teoriji predlagani vizualni teoriji 

disleksije. Vizualni teoriji (magnocelularna in teorija vizualnega stresa) trdita, da je 

primanjkljaj senzorične narave in vpliva na vizualno procesiranje. Teoriji razlagata zamenjavo 

med vizualno podobnimi črkami, sekundarne motnje, kot so težave pri vizualno-motorični 

koordinaciji in meglene in nestabilne črke pri nekaterih osebah z disleksijo. Fonološka teorija 

in vizualni teoriji dajejo razlage za nekatere značilnosti oseb z disleksijo, vendar pa nobena od 

teorij ne more pojasniti vseh značilnosti oseb z disleksijo. Magnocelularna teorija in teorija 

vizualnega stresa predpostavljata, da je osnovni primanjkljaj pri osebah z disleksijo vizualen 

in ne fonološki. 

Magnocelularna teorija (Stein, 2001, v Erjavec, 2011) predpostavlja, da je pri osebah z 

razvojno disleksijo prizadet magnocelularni vizualni sistem. Ta podsistem nam omogoča, da 

pri branju ločimo črke (npr. p loči od črke b in d, ki so sestavljene iz črte in polkroga). 

Pomembna naloga magnocelularnega podsistema je usmerjanje in koordinacija očesnih gibov, 

ki so nujno potrebni pri procesiranju besedila. 

Teorija vizualnega stresa je manj poznana in slabše razvita vizualna teorija razvojne 

disleksije. H. Irlen (1991, v Erjavec, 2011) navaja simptome, ki jih je prvotno opisala O. 

Meares (1980). Nekatere osebe z disleksijo so pri branju videle nejasne, meglene slike črk ter 

nestabilne slike črk. Osebe so imele pri branju močan glavobol in migreno. Simptomi naj bi 

pri dolgotrajnem branju postajali izrazitejši. Ti simptomi naj bi bili še posebej pogosti pri 

osebah z disleksijo. H. Irlen (1991, v Erjavec, 2011) je pri osebah s sindromom vizualnega 

stresa opazila, da uporaba barvnih folij, leč ali očal omili simptome in izboljša branje. 

Avtorica je domnevala, da imajo osebe s sindromom vizualnega stresa nepravilnosti v 

občutljivosti mrežnice na določene valovne dolžine svetlobe. Barvni filtri naj bi blokirali 

določene valovne dolžine svetlobe in tako pripomogli k normalnemu delovanju vizualnega 

živčnega sistema. Prepoznavanje oseb s sindromom vizualnega stresa naj bi omogočala dva 

kriterija: prisotnost vsaj enega izmed naštetih simptomov, ki se pojavi pri branju, in 

učinkovitost uporabe barvnih filtrov. Postopek detekcije še ni standardiziran, saj številne 

raziskave zavračajo učinkovitost barvnih filtrov (Erjavec, 2011). 

Kot vzrok za disleksijo strokovnjaki navajajo nezadostno dominantnost leve možganske 

hemisfere. Obstaja več teorij. Ena od njih trdi, da sta v začetku obe hemisferi enako 

pomembni za razvoj jezika, kasneje pa postane dominantna leva hemisfera. Druga teorija 

pravi, da je cerebralna lateralnost prisotna že od rojstva. Študije se bolj nagibajo k drugi 
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teoriji, saj so pri dojenčkih našli podobne vzorce lateralnosti kot pri odraslih (Raduly-Zorgo 

idr., 2007, v Košak Babuder idr., 2010). 

G. Reid (2007) pravi, da veliko dokazov govori v prid nevrološkim vzrokom za disleksijo. 

Pri osebah z disleksijo se možganska zgradba in živčne povezave, ki so potrebne za 

procesiranje informacij, razvijajo drugače.  

Dednost naj bi bila eden od vzrokov za pojav disleksije. Reid (2007) navaja študijo, ki so jo 

izvedli Gilger, Pennington in De Fries v ZDA leta 1991. V njej so ocenili, da ima sin 40 % 

možnosti za disleksijo, če jo ima tudi njegov oče. 

2.3.5 Tipi disleksije 

Različni tipi, vrste disleksije zahtevajo različno obravnavo. Približno 20 % populacije ima 

težave z branjem, zato bi lahko te osebe razdelili v tri skupine, glede na vrsto težav, ki jih 

imajo pri branju: 

Fonološki primanjkljaj se kaže s težavami pri dekodiranju ali povezovanju glasov v besede. 

Primanjkljaj pri hitrem poimenovanju besed se odraža s počasnim branjem. Osebe s to 

vrsto primanjkljaja imajo še težave pri prepoznavanju že znanih besed. Običajno ob hitrem 

pogledu prepoznamo že znane besede brez prepoznavanja, razlikovanja posameznih črk v 

besedi in brez napora. Osebe z disleksijo morajo že znane besede prebrati, saj jih tudi ob 

večkratnem branju ne prepoznajo ob hitrem pogledu. 

Primanjkljaj v razumevanju prebranega povzroča težave pri razumevanju pravkar 

prebranega besedila. 

Osebe z velikimi težavami pri branju niso naključno uvrščene v tri skupine glede na težave pri 

branju. Približno 80 % vseh oseb, ki imajo težave pri branju, ima fonološki primanjkljaj in te 

bi lahko poimenovali osebe z disleksijo. Slabše imajo razvite fonološke veščine, kar se kaže 

kot težava pri dekodiranju in sestavljanju besed. 

Disleksijo bi lahko razdelili po štirih kriterijih (Moats,Tolman, 2009). 

1. Glede na senzoriko 

 Slušna (avditorna) disleksija vključuje težave pri obdelavi glasov ali skupine glasov. 

Oseba s to vrsto disleksije lahko več fonemov sliši kot enega samega. 
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 Vidna (vizualna) disleksija se kaže s težavami pri branju in je rezultat težav z vidom. 

Čeprav je pojem neustrezno uporabljen, lahko težave z vidom vodijo do bralnih in 

učnih težav. 

 Disleksija pozornosti. Pri tej vrsti disleksije osebe pravilno prepoznajo črke. Pri 

branju jim črke skačejo med besedami in zato pride do zamenjav. Vzrok za zamenjavo 

črk ni nezmožnost prepoznavanja črk, ampak premikanje črk med besedami (prva črka 

ene besede zamenja mesto s prvo črko druge besede). 

2. Glede na primanjkljaj 

 Fonološka disleksija povzroča velike težave pri branju, ki so posledica šibkih 

fonoloških veščin. Osebe imajo težave pri razlikovanju različnih glasov v besedah. 

 Površinska disleksija. Zanjo Nancy Mather in Barbara Wendling (2012) navajata, da 

je vrsta disleksije, ki se kaže kot težave pri prepoznavanju cele besede in pri 

pravopisu, še posebej, ko besede zapišemo drugače, kot jih izgovorimo. 

 Globoka disleksija je pridobljena in običajno nima genetskih oziroma dednih 

vzrokov. Pogosto se pojavi po poškodbi glave ali možganski kapi, ki prizadene levo 

polovico možganov. Običajno oseba izgubi določene bralne zmožnosti. Kaže se kot 

semantične napake in težave pri branju nebesed. 

3. Glede na čas nastanka 

 Razvojna disleksija. Razvojno disleksijo bi lahko poimenovali kar disleksija. To ni 

posebna vrsta disleksije, ampak kar disleksija na splošno. V skupino različnih tipov 

disleksije je uvrščena, da jo lahko razlikujemo od drugih tipov disleksije. Pomembno 

je, da jo razlikujemo od pridobljene disleksije. 

 Pridobljena disleksija. Ta vrsta disleksije je posledica poškodbe dela možganov, ki 

nadzoruje branje in pisanje. Kasneje v življenju je lahko posledica možganskega 

tumorja ali možganske kapi. 

4. Vrste, ki niso povezane z branjem 

 Orientacijska (smerna) disleksija se kaže kot zamenjava leve in desne strani in 

dezorientacija. Izraz se občasno uporablja tudi pri zamenjavi črk, kot npr. p-b ali b-d, 

kjer gre za zamenjavo smeri črke. 
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 Diskalkulija ni vrsta disleksije, ampak je pogosto omenjena težava pri osebah z 

disleksijo. 

Cilj klasificiranja disleksije je iskanje ustreznega načina pomoči in lažje prepoznavanje težav. 

Najpogosteje uporabljeni in citirani klasifikaciji sta razvojna in pridobljena disleksija.  

Disleksijo bi težko uokvirili, saj običajno nimajo vse osebe enakih simptomov. Ti se kažejo 

pri vsakem posamezniku drugače in tudi z drugačno intenziteto. Obstajajo pa neke skupne 

značilnosti pri vseh osebah z disleksijo. 

Reid (2002) meni, da ne moremo sestaviti seznama značilnosti disleksije, saj nekaterih otrok z 

disleksijo ne moremo prepoznati le po seznamu. Navaja še nekaj značilnosti, ki so običajno 

povezane z disleksijo. Disleksija se kaže na področju branja in pisanja, spomina, organizacije, 

motoričnega in govornega razvoja. 

E. Raduly-Zorgo in sodelavci (2010) navajajo, da se osebe z disleksijo razlikujejo od večine 

ljudi po razvoju in načinu delovanja pozornosti, zaznavanja, spomina, mišljenja in jezika. 

Razvoj in izboljševanje naštetih področij je najbolj učinkovito v otroštvu, predvsem v 

šolskem obdobju, zato je zelo pomembno primerno šolsko okolje. V ugodnem in spodbudnem 

šolskem okolju tako posameznik krepi kognitivne procese in kompenzira obstoječe razlike. 

2.3.6 Značilnosti oseb z disleksijo 

Reid (2002, str. 9) poudarja, »... da so otroci z disleksijo posamezniki; to pa pomeni, da se 

bistveno razlikujejo drug od drugega, čeprav imajo morda nekaj skupnih značilnosti, ki se 

kažejo tako pri učenju in pismenosti kakor tudi v njihovih izkušnjah.« 

Pri prepoznavanju disleksije si lahko, poleg opazovanja in ocenjevanja z različnimi testi, 

pomagamo s specifičnimi značilnostmi na različnih področjih: branja, črkovanja, pisanja, 

spomina, organizacije, gibanja, govora, pozornosti, zaznavanja in mišljenja.  

Branje (Reid, 2007, Magajna idr., 2008, Raduly-Zorgo idr., 2010): 

 težave pri prepoznavanju in vezavi glasov v besedah; 

 težave s pravilnim zaporedjem glasov in črk v besedah; 

 zamenjava besed med glasnim branjem (npr. metla namesto omelo); 

 težave pri usvajanju rim; težko si zapomnijo otroške rime in zaporedje rime; 
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 lahko imajo težave, ko želijo izgovoriti posamezne glasove v besedi; 

 obračanje, izpuščanje ali dodajanje črk; 

 izpuščanje ali dodajanje besed med branjem; 

 otrok se pri branju »izgubi«; 

 težave z navajanjem zaporedja črk v abecedi; 

 težave pri izgovarjanju večzložnih besed, celo zelo pogostih; 

 težave pri prepoznavanju besed, še zlasti neznanih besed; 

 branje je običajno počasno, zatikajoče, neritmično; 

 neupoštevanje ločil pri branju; 

 preskakovanje vrstic med branjem; 

 neobičajno naglaševanje besed; 

 odpor do branja; 

 doživljanje branja kot napor; 

 težave pri obnavljanju krajših odsekov besedila; 

 slabše razumevanje prebranega; 

 bralno razumevanje besedila je pogosto boljše kot razumevanje posamezne besede. 

Črkovanje (Reid, 2007, Magajna idr., 2008, Raduly-Zorgo idr., 2010): 

 težko si zapomnijo pravila črkovanja; 

 pri črkovanju delajo fonološke napake (npr. k namesto g); 

 črke niso v pravilnem zaporedju; 

 nedosledna raba nekaterih črk s podobnimi glasovi (npr. s in z); 

 težave s končnicami (npr. u namesto l); 

 zamenjava ali izpuščanje samoglasnikov; 

 težave pri besedah z dvojnimi soglasniki (npr. oddaja). 

Pisanje (Reid, 2007, Magajna idr., 2008, Raduly-Zorgo idr., 2010): 

 nedosleden stil pisanja; 

 izražanje v zelo kratkih povedih; 

 nenavadno oblikovanje črk; 
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 zamenjava vizualno podobnih črk; 

 zamenjava oblike malih in velikih črk; 

 počasno pisanje; 

 nedosledna raba velikih in malih začetnic; 

 težave pri upoštevanju rabe ločil in slovničnih pravil; 

 odpor do pisanja daljših besedil; 

 neupoštevanje črt pri zapisu; 

 neurejeni zapisi s prečrtanimi besedami in popravki; 

 včasih neobičajen prijem pisala ali neobičajen položaj pri sedenju.  

Spomin (Reid, 2007, Magajna idr., 2008, Raduly-Zorgo idr., 2010): 

 slab kratkoročni spomin (težave z zapomnitvijo seznama podatkov); 

 slab dolgoročni spomin; 

 težave pri pomnjenju pravilnega reda zaporednih elementov. 

Organizacija (Reid, 2007, Magajna idr., 2008, Raduly-Zorgo idr., 2010): 

 slabe organizacijske strategije pri učenju; 

 težave pri organizaciji učnega časa, prostora in učne snovi; 

 slabo načrtovanje urnikov ter organiziranje pripomočkov, opreme in stvari, ki so 

potrebni za učenje. 

Gibanje (Reid, 2007, Magajna idr., 2008, Raduly-Zorgo idr., 2010): 

 lahko imajo težave s koordinacijo in vsakdanjimi spretnostmi (npr. zavezovanje 

vezalk, zapenjanje gumbov); 

 slabša fina motorika. 

Govor (Reid, 2007, Magajna idr., 2008, Raduly-Zorgo idr., 2010): 

 zamenjava podobnih glasov; 

 slaba izgovorjava; 

 težave pri povezovanju glasov v besede; 

 težave s priklicem besed; 
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 slabo zavedanje rime; 

 slabe slovnične strukture; 

 težave pri poimenovanju. 

Pozornost (Reid, 2007, Magajna idr., 2008, Raduly-Zorgo idr., 2010): 

 težave s pozornim poslušanjem; 

 težave pri sledenju učnim vsebinam. 

Zaznavanje (Reid, 2007, Magajna idr., 2008, Raduly-Zorgo idr., 2010): 

 težave z vidno-slušnim zaznavanjem; 

 počasnejša predelava zaporednih vizualnih informacij; 

 težave pri ohranjanju slike črk in oblike besed; 

 šibko predelovanje glasov. 

Mišljenje (Reid, 2007, Magajna idr., 2008, Raduly-Zorgo idr., 2010): 

 težave s povezovanjem informacij; 

 šibko logično analitično razmišljanje. 

2.4 DISPRAKSIJA 

Angleška Fundacija za dispraksijo (Boon, 2010) pravi, da je dispraksija poškodba ali 

nezrelost v organizaciji gibanja. Povezana je tudi s težavami pri govoru, zaznavanju in 

mišljenju. Je nezrelost v načinu procesiranja informacij v možganih. Rezultat tega je, da se 

sporočilo iz možganov ne prenese pravilno ali v celoti v organe. Beseda dispraksija izhaja iz 

grščine in pomeni šibko izvajanje gibalnih dejavnosti oziroma težave pri izvajanju gibalnih 

dejavnosti.  

Dispraksijo lahko poimenujemo tudi razvojna koordinacijska motnja.  

Angleška Fundacija za dispraksijo definira dispraksijo (v Kavkler, 2002, str. 177): 

»Dispraksija je definirana kot oškodovanost višjih kortikalnih procesov, ki vplivajo na 

načrtovanje in izvajanje naučenih, voljnih, namenskih gibov, ob normalno razvitih refleksih, 

moči, tonusu, koordinaciji in čutilih. Otroci, ki niso gibalno ovirani in imajo ob normalnih 

intelektualnih sposobnostih težave pri učenju veščin, kot so: hranjenje z žlico, odpenjanje 
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gumbov, z razločnim govorom, vožnjo s kolesom, pisanjem itd., so v času šolanja pogosto 

diagnosticirani kot otroci z razvojno dispraksijo. Dispraksija je pogosto povezana z motnjami 

zaznavanja, jezika in mišljenja.« 

Razvojna dispraksija se pojavi že zelo zgodaj, takoj ob rojstvu ali pa v zgodnjem razvoju 

posameznika. 

Učitelji v šolah opažajo, da so otroci dandanes bolj nerodni in imajo težave na področju grobe 

motorike in koordinacije. Preden bi učitelj pomislil, da je učenec len, površen in premalo 

motiviran, bi moral poznati specifično učno težavo dispraksijo. V šolah se o dispraksiji govori 

bistveno manj kot o disleksiji.  

M. Boon (2010) pravi, da če vprašamo različne strokovnjake o pomenu izraza dispraksija, 

bomo dobili tudi različne odgovore. Odgovori so različni glede na področje, ki ga strokovnjak 

obravnava. Različne odgovore dobimo tudi od staršev in učiteljev, ki imajo v razredu učenca 

z dispraksijo. 

Irsko združenje za dispraksijo navaja simptome, po katerih lahko prepoznamo otroka z 

dispraksijo. Otrok z dispraksijo ima lahko kombinacijo več simptomov. Simptomi so lahko 

manj do zelo izraženi. 

Simptomi za prepoznavanje dispraksije (Irsko združenje za dispraksijo, 2015): 

 težave z ravnotežjem; 

 težave s fino in grobo motorično koordinacijo; 

 drža telesa je neustrezna; 

 težave z metanjem in lovljenjem žoge; 

 slaba prostorska orientacija in orientacija na lastnem telesu; 

 težave pri skakanju, preskakovanju in vožnji s kolesom; 

 občutljivost na dotik; 

 otrok ne ve, katero roko uporabiti; 

 otrok ne mara česanja, striženja las, umivanja zob in striženja nohtov; 

 počasnejše učenje oblačenja in hranjenja; 

 nekatera oblačila so otroku neudobna; 
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 težave z branjem, pisanjem; 

 težave z govorom - počasneje se uči govora in govor je neustrezen; 

 fobije ali obsesivno obnašanje in nestrpnost. 

Otroci z dispraksijo so lahko povprečno ali nadpovprečno inteligentni, vendar se pogosto 

obnašajo nezrelo. V šoli se trudijo, da se primerno obnašajo, doma pa pogosto pobesnijo 

(Dyspraxia Ireland, 2007, 2016). 

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

primanjkljaji tudi v zaznavanju ter miselnem in jezikovnem delovanju« (Magajna idr., 2008, 

str. 47). 

Učenci z dispraksijo spadajo v skupino otrok s skritimi primanjkljaji. Njihova težava ni vidna 

na zunaj, zato je še težje razumljiva. Težave imajo na področju predelave senzornih 

informacij, načrtovanja in izvajanja želenih gibov. Učna uspešnost in učinkovitost je odvisna 

od razumevanja okolja, prilagoditev v učnem procesu, individualnih oblik pomoči in 

tehničnih pripomočkov. Učencu z izrazito obliko dispraksije pomaga učitelj z organizacijo 

splošne oblike pomoči, specifične oblike pomoči pa izvajajo različni strokovni delavci. 

Dispraksija je vseživljenjska motnja in vpliva na učno uspešnost, zaposlitev in socializacijo 

posameznika (Kavkler, 2002). 

2.4.1 Dispraksija z vidika staršev, učiteljev in otrok 

Težave običajno najprej opazijo starši in ti navajajo značilnosti svojih otrok (Kavkler, 2002, 

Boon, 2010): 

 otrokov napredek je počasnejši od pričakovanega; 

 otrok se ne plazi; 

 težave s hranjenjem in/ali spanjem; 

 počasnost pri vsakdanjih opravilih (npr. oblačenje, obuvanje); 

 ne mara dotikov (npr. pri striženju nohtov, las, umivanju zob, česanju); 

 težave ima z zapenjanjem gumbov in zavezovanjem vezalk; 

 oblači se v napačnem zaporedju (npr. čevlje obuje, preden obleče hlače); 

 po hranjenju je ves umazan, prav tako prostor okrog njega; 

 nespreten je pri uporabi jedilnega pribora, predvsem noža in vilic; 
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 težave ima pri rezanju s škarjami; 

 pogosto ne ve, s katero roko mora jesti; 

 dela lahko le eno stvar naenkrat; 

 je neroden; 

 pisava je težko berljiva. 

Z vstopom v šolo težave opazijo tudi učitelji in ti navajajo značilnosti pri učencih z 

dispraksijo (Kavkler, 2002): 

 ne zna držati pisala; 

 ima neurejene šolske potrebščine; 

 izgublja šolske pripomočke (pisala, šestila, copate, radirke); 

 ko je na vrsti za branje, ne najde mesta v besedilu; 

 med poukom je nemiren in ne posluša; 

 učenčeve risbe so take, kot bi jih narisal predšolski otrok; 

 ima težave z orientacijo; 

 nespreten je pri igrah z žogo; 

 učence s svojim vedenjem zabava; 

 pri oblačenju je počasen in pogosto neurejeno oblečen (narobe zapeti gumbi, narobe 

oblečen pulover, iz hlač mu visi srajca); 

 po uri likovnega pouka je ves popackan; 

 uspešen je pri matematiki, računalništvu, naravoslovju; 

 zelo uspešen je pri delu z računalnikom. 

Učenci z dispraksijo so zaradi svojih težav slabše sprejeti med vrstniki in pri sebi opažajo 

značilnosti (Kavkler, 2002): 

 z njimi se nihče noče igrati; 

 redko se smejijo; 

 nikoli ne uspejo prepisati vsega s table; 

 ne zmorejo tako hitro pisati, kot učitelj narekuje; 

 ne marajo športa; 
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 ne želijo sodelovati pri igrah z žogo; 

 nenamerno se zaletijo v sošolca. 

M. Kavkler (2002) pravi, da je lahko v populaciji šolajočih se otrok in mladostnikov 8 do 10 

% posameznikov, ki imajo določeno stopnjo dispraksije. Med njimi ima približno 2 % težjo 

dispraksijo. Med dečki je dispraksija štirikrat pogostejša kot pri deklicah, pri deklicah pa se 

pogosteje pojavlja težja oblika motnje. Dispraksija je tesno povezana z disleksijo, saj ima kar 

polovica otrok in mladostnikov z dispraksijo tudi disleksijo. Tako kot pri disleksiji imajo tudi 

pri dispraksiji otroci in mladostniki povprečne ali nadpovprečne intelektualne sposobnosti. 

Nižje rezultate dosegajo le na področjih, ki so povezana z motoričnimi spretnostmi (šport, 

tehnični in likovni pouk, geometrija, pisanje, verbalna komunikacija). Kavkler še navaja, da 

»niso pri vseh otrocih in mladostnikih z dispraksijo prisotni vsi elementi dispraksije, ampak le 

nekateri«. 

2.4.2 Vzroki za dispraksijo 

Vzroki za dispraksijo so pogosto nepoznani. Kljub raziskavam številnih strokovnjakov vemo 

o vzrokih dispraksije zelo malo. Dispraksija naj bi bila posledica nepravilnega razvoja 

nevronov, kar povzroča motene povezave sporočil od možganov do mišic. To povzroči, da 

posameznik ne more izvajati mehkih, usklajenih gibov (Dyspraxia Foundation, 2016). 

C. Peklaj (2012) pravi, da novejše raziskave kažejo, da ima tudi dednost velik vpliv na razvoj 

dispraksije. 

Državni urad za zdravje iz Anglije (National Health Service) navaja možno povezavo med 

dispraksijo in: 

 prezgodnjim rojstvom (pred 37. tednom nosečnosti); 

 nizko porodno težo ob rojstvu; 

 dednostjo (čeprav še vedno ni znano, kateri geni so ključni); 

 pitjem alkohola in jemanjem drog med nosečnostjo. 

2.4.3 Vrste dispraksije 

Dispraksija se lahko kaže na različnih motoričnih področjih. Strokovnjaki so jo razdelili na 

štiri področja (Rosen, 2015): 



29 

 ideomotorična dispraksija: posameznik ima težave z izvedbo gibalnega načrta (npr. 

česanje, mahanje v slovo); 

 ideacijska dispraksija: posameznik ima težave s koraki izvedbe posamezne 

aktivnosti (npr. umivanje zob, pospravljanje postelje); 

 oromotorična dispraksija, imenovana tudi verbalna: posameznik ima težave s 

koordinacijo mišic, ki so potrebne za govor. Govor otrok s to vrsto dispraksije je lahko 

težje razumljiv; 

 konstrukcijska dispraksija: posameznik ima težave s prostorsko orientacijo. Otroci s 

to vrsto dispraksije imajo težave pri prerisovanju geometrijskih oblik ali pri gradnji s 

kockami. 

2.4.4 Značilnosti oseb z dispraksijo 

Simptomi dispraksije se pokažejo že zelo zgodaj, običajno takoj po rojstvu. Dojenčki z 

dispraksijo so nemirni, razdražljivi, jokavi in imajo težave pri hranjenju. V motoričnem 

razvoju zaostajajo za vrstniki. Ne želijo sodelovati pri aktivnostih, kjer potrebujejo ročne 

spretnosti. V zgodnjem otroštvu imajo težave z uporabo jedilnega pribora, učenjem vožje s 

kolesom in pri ostalih gibalnih aktivnostih. 

K. Kesič Dimic (2010) je simptome dispraksije razdelila na dve starostni obdobji: med 6. in 8. 

letom ter po 8. letu.  

Znaki dispraksije med 6. in 8. letom: 

 težave s prilagajanjem na šolska pravila; 

 težave pri športnih aktivnostih; 

 počasnost pri oblačenju, slačenju, obuvanju, sezuvanju; 

 težave z zapenjanjem gumbov in vezanjem vezalk; 

 težko berljiva pisava; 

 slaba koordinacija oko-roka, 

 risbe so na nižji razvojni ravni; 

 šibka pozornost; 

 težave pri pomnjenju več navodil hkrati; 

 počasnost pri šolskem delu; 
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 slabo ravnotežje; 

 nemirnost; 

 težave pri sledenju z očmi (premika glavo, ker ne zmore slediti le z očmi); 

 izogiba se športnim aktivnostim; 

 razdražljivost in čustvena občutljivost; 

 preobčutljivost na zvoke, vonj, okuse, bolečino; 

 slab občutek za čas, hitrost, razdaljo in maso; 

 težave pri uporabi jedilnega pribora (vilice, nož); 

 težave pri navezovanju stikov z vrstniki; 

 nespečnost, nočne more. 

Znaki dispraksije po 8. letu: 

 nerodnost, okornost; 

 pomanjkanje ritma; 

 težave pri izbiri dominantne roke; 

 težave pri lovljenju in metanju žoge, skakanju, preskakovanju, stoji na eni nogi; 

 slaba telesna drža, šibek mišični tonus; 

 slabši kratkoročni spomin; 

 slaba orientacija na telesu, slabša prostorska orientacija; 

 težave pri branju in pisanju (težko berljiv rokopis, počasnost pri pisanju); 

 težave pri izražanju (pri priklicu besed); 

 fobije in obsesivna vedenja; 

 nepotrpežljivost; 

 težave pri prepisovanju besedila s table ali iz knjige; 

 težave pri organizaciji in načrtovanju; 

 čustvena nezrelost, težave pri vključevanju v okolje. 

M. Boon (2010) navaja, da so O’Beirne, Larkin in Cable (1994) v raziskavi o težavah s 

koordinacijo ugotovili, da so otroci s slabšo koordinacijo v bistveno slabši fizični kondiciji 

kot otroci, ki teh težav nimajo. 
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Naštete težave se običajno ne pojavljajo le pri enem otroku. Pri nekaterih otrocih so težave 

tudi izrazitejše kot pri drugih.  

2.4.5 Področja primanjkljajev 

M. Kavkler (2002) je primanjkljaje otrok in mladostnikov z dispraksijo razdelila na štiri 

področja: področje grobomotoričnih dejavnosti, področje finomotoričnih dejavnosti, področje 

motorike govornega aparata ter organizacijske sposobnosti in spretnosti. 

Področje grobomotoričnih dejavnosti 

Učenci z dispraksijo imajo slabšo koordinacijo mišic celega telesa, zato imajo težave pri 

izvajanju osnovnih grobomotoričnih dejavnosti: teku, skakanju, plezanju itd. Več časa 

potrebujejo za učenje gibalnih spretnosti, kot so: smučanje, drsanje, vožnja s kolesom, ples 

itd. Običajno je najljubši predmet učencev v šoli šport. Učenci z dispraksijo športa ne marajo, 

saj so nespretni pri plezanju po vrvi, vajah na orodju, igrah z žogo itd. Ravno igre z žogo 

predstavljajo posameznikom z dispraksijo največji napor. Pri igrah z žogo imajo velike težave 

pri lovljenju, brcanju in metanju žoge. Težko sledijo pravilom iger z žogo. Zaradi slabših 

motoričnih spretnosti so učenci z dispraksijo med vrstniki težje sprejeti, saj se ne vključujejo 

v skupinske igre z žogo. Doživljajo tudi hude stiske, težje najdejo prijatelje, občutijo 

izločenost, kar vpliva na njihovo samopodobo. Učenci z dispraksijo se zaradi pomanjkljive 

kontrole drže telesa, slabšega zavedanja položaja telesa v prostoru zaletavajo v ljudi ali 

predmete. Vrstniki se jim zato smejijo in jih imajo za razredne klovne. V šoli jim povzroča 

veliko težavo tudi menjavanje učilnic pri kabinetnem pouku ali pot do telovadnice. Ker imajo 

slabše razvito vidnoprostorsko orientacijo, se pogosto izgubijo. Težko se tudi prilagodijo 

spremembam pri pouku: menjavanju sedežnega reda, prehajanju med dejavnostmi, 

spremembam učiteljev itd. 

Področje finomotoričnih dejavnosti 

Učenci in mladostniki z dispraksijo imajo težave pri pisanju. Njihovi zapisi so težko ali skoraj 

neberljivi. Težave imajo tudi pri pisnem izražanju. Z ustreznimi prilagoditvami metod in oblik 

poučevanja ter prilagoditvami tehničnih pripomočkov lahko težave s pisanjem omilimo. 

Za večino finomotoričnih dejavnosti je potrebna dobra koordinacija mišic rok. Posamezniki z 

dispraksijo imajo težave tudi pri izvajanju dejavnosti, ki zahtevajo koordinacijo obeh rok 
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(uporaba noža in vilic pri jedi, rezanje s škarjami, odpiranje škatle itd.), kar je še posebej 

izrazito takrat, ko je dejavnost časovno omejena. 

Pri učenju pisanja se je potrebno najprej naučiti določenih gibov, potem pa te gibe 

avtomatizirati. Nekateri učenci z dispraksijo ne uspejo avtomatizirati pisanja in potrebujejo 

določeno miselno kontrolo (npr. razmišljajo, kako se določena črka napiše, kako se črke 

povežejo), zato so pri pisanju počasni, naredijo več napak, pisava je slabše berljiva. Pisni 

izdelki so skromnejši tudi pri učencih, ki so verbalno spretni. 

Področje motorike govornega aparata 

Za dobro artikulacijo in produkcijo govora je potrebna specifična koordinacija mišic 

govornega aparata. Otroci z verbalno dispraksijo imajo težave z motoriko govornega aparata. 

Pogosto kar momljajo, ker ne morejo razločno izgovarjati glasov. Taki otroci jezik veliko 

bolje razumejo kot producirajo. Težave imajo lahko tudi z učenjem slovnice in s sintakso. 

Zaradi težje razumljivega govora se pogosto igrajo sami ali z mlajšimi otroki. Slabša 

artikulacija vpliva na šibke socialne stike in samopodobo. 

Pri učencih z dispraksijo lahko pogosto opažamo tudi težave pri izvajanju sekvenc 

kompleksnejših dejavnosti (npr. ponavljanje zaporedja gibov pri plesu, risanje vzorcev, štetje 

v zaporedju). 

Opazimo lahko tudi težave z orientacijo. Te so izrazitejše pri orientaciji na lastnem telesu, na 

ploskvi in v okolju. 

Organizacijske sposobnosti in spretnosti 

Učenci z dispraksijo so običajno neurejeni (popackani od hrane, črnila, barv, imajo narobe 

zapete gumbe, spodnja majica jim gleda iz hlač, čevlji so narobe obuti itd.) zaradi šibkejših 

organizacijskih sposobnosti in spretnosti. Neurejene so njihove šolske potrebščine (torba, 

peresnica) in pisni izdelki. Slabo načrtujejo tudi čas za izvedbo določene dejavnosti. Pri 

izvajanju dejavnosti so počasni, nerodni in težko prehajajo z ene dejavnosti na drugo. Učenci 

s takimi težavami so v okolju slabše razumljeni in tudi sprejeti, zato pogosto razvijejo slabo 

samopodobo in ne razvijejo vseh svojih potencialov. Otroci in mladostniki z dispraksijo imajo 

pogosto poleg primanjkljajev zaradi dispraksije tudi motnje pozornosti in koncentracije, 

težave z branjem, so nemirni. A. Gamser (2011) pravi, da ima otrok z dispraksijo lahko težave 
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na enem ali več od štirih področij. Težave je treba poznati in prepoznati, da lahko načrtujemo 

ustrezno obliko pomoči.  

 

Področja, kjer imajo lahko osebe z dispraksijo težave (Gamser, 2011): 

 Prvo področje. Težave se kažejo pri interpretaciji in integraciji vidnih, slušnih, 

vestibularnih, taktilnih in/ali proprioceptivnih informacij, ki jih naše telo sprejema iz 

telesa in okolice. 

 Drugo področje. Otroci z dispraksijo imajo težave s posploševanjem pri organizaciji 

svojih idej ter težave pri izbiri ustreznega motoričnega dejanja, ki je potrebno oziroma 

primerno v določeni situaciji. 

 Tretje področje. Osebe z dispraksijo imajo slabšo sposobnost oblikovanja načrta 

motoričnih dejavnosti v ustreznem zaporedju. Za uspešno izvedbo motorične 

dejavnosti morajo možgani ustrezno organizirati informacije in zaporedne korake, 

preko katerih možgani sporočijo mišicam, kako izvesti motorično dejanje. 

 Četrto področje. Težave se kažejo v pomanjkljivi informaciji v sporočilu. Sporočilo 

potuje v mišice in vsebuje podatke o tem, kako hitro, s kakšno silo, v katero smer in 

kako daleč se morajo mišice premikati. Če se otrok premakne ali se odzove na 

spremembo drugega predmeta v prostoru in času, se morajo spremeniti tudi te 

informacije. Otrok z dispraksijo ima lahko težave pri spremembi informacij z 

vodenjem in nadziranjem gibanja. 

2.4.6  Disleksija in dispraksija: razlike in podobnosti 

Disleksijo in dispraksijo uvrščamo med specifične učne težave. Obe motnji sta lahko različno 

izraženi (od minimalnih do hudih težav), obe lahko zasledimo tako pri otrocih kot pri 

odraslih. Zelo široko bi lahko rekli, da je bistvena razlika med obema motnjama v tem, da se 

disleksija odraža na področju branja, pisanja in črkovanja, dispraksija pa bolj na motoričnem 

področju. Sopojavnost disleksije in dispraksije je približno 50 %, torej imata obe motnji 

veliko skupnega. Skupne značilnosti oseb z disleksijo in dispraksijo je opisala M. Cicerchia 

(2016). 

 Otroci in mladostniki z disleksijo in dispraksijo rešujejo probleme celostno in so 

intuitivni in ustvarjalni misleci.  
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 Zaradi specifične motnje njihove intelektualne sposobnosti niso okrnjene.  

 Pri obeh skupinah otrok je pomemben učni stil.  

 Za učence z disleksijo in dispraksijo je učenje dolgotrajen in naporen proces. 

 Oboji razvijejo edinstvene učne strategije. 

 Učno so uspešnejši, če poučevanje poteka multisenzorno. 

 Neustrezna prepoznava in obravnava vpliva na njihovo slabo samopodobo. 

 Zgodnja identifikacija in ustrezna obravnava razvijeta njihove potenciale. 

 Pri obeh skupinah otrok lahko opazimo dobre in slabe dni. 

 Kažejo se razlike med njihovimi sposobnostmi in zapisom. 

 Zaradi teh razlik jih nekateri smatrajo za lene in nemotivirane. 

 Težave imajo pri prepisu s table. 

 Pomaga jim pisanje na računalnik, ko avtomatizirajo znake na tipkovnici. 

2.5 PODROČJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH POTREB 

2.5.1 Opredelitev posebnih potreb 

Osebe s posebnimi potrebami imajo izrazite potrebe na več področjih, odvisno od težav, ki jih 

imajo. Pomembno je, da je oseba s posebnimi potrebami čim prej identificirana in lahko 

prejme ustrezno pomoč. Če je oseba identificirana že v vrtcu ali nižjih razredih 

osnovnošolskega izobraževanja, je lahko z različnimi oblikami pomoči uspešna v 

izobraževanju in socialni vključenosti v družbo (Kavkler, 2008). 

Otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami: 

 potrebujejo vzgojno-izobraževalno obravnavo. Ta se razlikuje od povprečne pomoči, 

ki so jo deležni vrstniki, tako po količini kot po kakovosti. Vzgojno-izobraževalna 

obravnava je odvisna od težav, ki jih izkazuje posameznik. 

 Imajo take posebne potrebe, da ne morejo uporabljati enakih učnih gradiv in tehničnih 

pripomočkov, kot jih uporabljajo vrstniki (Lewis in Doorlag, 1987, v Kavkler, 2008). 

»Otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami so uspešni v vzgojno-

izobraževalnem procesu, če upoštevamo njihove biološke, socialno-emocionalne in vzgojno-

izobraževalne potrebe« (Ainscow, 2003, v Kavkler, 2008, str. 43). Tudi nekateri vrstniki 
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potrebujejo prilagoditve na različnih področjih, vendar ne toliko kot učenci s posebnimi 

vzgojno-izobraževalnimi potrebami, saj je kurikul za osnovo šolo usklajen s potrebami večine 

učencev (Ainscow, 2003, v Kavkler, 2008). 

2.5.2 Področja posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb 

Obstaja več klasifikacij posebnih potreb. M. Kavkler (2008) je predstavila klasifikacijo, ki je 

uporabna za pedagoško prakso. 

Otroci s posebnimi potrebami imajo posebne potrebe na štirih področjih: 

 organizacija, 

 motorika, 

 socialna integracija, 

 izobraževanje (Lewis in Doorlag, 1986, v Kavkler, 2008). 

Običajno imajo posebne potrebe na vseh štirih področjih le otroci s specifičnimi učnimi 

težavami in otroci z motnjami v duševnem razvoju. Ostale skupine otrok imajo različne in 

različno izrazite posebne potrebe (Kavkler, 2008). 

 Posebne potrebe na področju organizacije zajemajo organizacijo okolja (urejenost 

torbe, šolskih potrebščin, mize, sobe itd.), lastno urejenost (odvezani čevlji, neurejena 

frizura, odpeta obleka, slabo zataknjen pulover itd.) in slabšo mentalno organizacijo 

(načrtovanje časa, potrebnega za dokončanje naloge, načrtovanje urnika učenja, 

načrtovanje strategij reševanja nalog itd.). 

 Posebne potrebe na področju motorike zajemajo fino in grobo motoriko. Težave na 

področju finomotorike vplivajo na sposobnost avtomatizacije pisanja, uspešnost pri 

tehniki in risanju, uspešnost pri rabi učnih in tehničnih pripomočkov. Težave na 

področju grobomotoričnih spretnosti imajo vpliv na sposobnost sodelovanja v 

skupinskih igrah z vrstniki ter pri urah športa. 

 Posebne potrebe na področju socialne integracije ima večina otrok s posebnimi 

potrebami. Izrazitejše posebne potrebe se kažejo pri otrocih s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, pri otrocih z avtizmom, neverbalnimi specifičnimi učnimi 

težavami, otrocih iz drugačnega socialnega in kulturnega okolja itd. Teh otrok vrstniki 

običajno ne sprejemajo in zato se raje družijo in igrajo z odraslimi ali mlajšimi otroki. 
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 Posebne potrebe na področju izobraževanja ima večina otrok s posebnimi 

potrebami. Neuspešni niso ves čas in na vseh področjih enako. Posebne potrebe so pri 

različnih skupinah otrok različne. Otrok, ki je slep, nima enakih potreb kot otrok, ki 

ima disleksijo ali otrok z motnjo v duševnem razvoju. Dobre vzgojno-izobraževalne 

uspehe pri otrocih z izrazitimi učnimi težavami lahko dosežemo z upoštevanjem vseh 

področij posebnih potreb. 

2.6 UČNO OKOLJE 

Sociološke študije so se pri iskanju vzrokov šolske neuspešnosti usmerile v učno okolje. 

Osredotočajo se na neusklajenost med značilnostmi učenca in značilnostmi učnega okolja. 

Sodobni pristopi stremijo k ustvarjanju močnih in raznolikih učnih okolij, ki bodo optimalna 

za razvoj posameznega otroka (Magajna, 2008). 

2.6.1 Definicije 

Obstaja več definicij učnega okolja. Ysseldyke in Christenson (1987, v Jereb, 2011) definirata 

učno okolje kot različne oblike pouka, pričakovanja učitelja do učencev, kognitivne cilje 

pouka in strategije motivacije, ki jih uporablja učitelj. Poleg naštetega učinkovitemu učnemu 

okolju dodajata še prakso učiteljevega poučevanja, čas trajanja pouka dnevno, informativno 

povratno informacijo učitelja učencem ter prilagoditve, ki jih izvaja učitelj med poukom. 

Upoštevata tudi napredek učenca, učiteljevo načrtovanje pouka in učiteljevo poznavanje 

močnih področij posameznega učenca. Pielstick (1988, v Jereb, 2011) obravnava učno okolje 

kot skupek fizičnih pogojev v učilnici (osvetlitev, akustičnost, učni prostor), zagotavljanje 

socialnih pogojev (disciplina v razredu, sodelovanje) ter ustreznih učnih materialov. Upošteva 

tudi postopek poučevanja (količino, raven in kvaliteto opreme pri pouku, porabljen čas pri 

pouku, izobraževalne poudarke) in uporabljene psihološke faktorje učitelja (uporaba tehnik 

krepitve, spodbujanja učencev, priprava na praktičen pouk). 

Allodi (2010, v Jereb, 2011) definira učinkovito učno okolje kot socialno, psihološko, fizično 

in pedagoško okolje, v katerem se učenje dogaja in ki vpliva na učenčeve učne dosežke in 

stališča do učenja. 
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2.6.2 Vpliv učnega okolja na uspešnost učencev 

Učna neuspešnost vpliva na pomanjkljivo izobrazbo, posledica katere je slabša zaposljivost. 

Dolgotrajna nezaposlenost mladih vpliva na ekonomsko, zdravstveno in socialno področje 

njihovega življenja. S tem se zmanjša ekonomska produktivnost države, poveča pa se 

obremenitev zdravstvenega in socialnega področja. Učna neuspešnost vpliva tudi na 

psihosocialni razvoj in duševno zdravje posameznika (Magajna, 2008).  

Zaradi negativnih posledic učne neuspešnosti je pomembno učinkovito učno okolje. 

Učno okolje v šoli mora biti tako, da učence usmerja k učenju, hkrati pa dopušča sodelovanje 

učencev v učnem procesu. Spodbudno učno okolje lahko učitelji na šoli dosežejo s pomočjo 

učinkovite organizacije razreda, raznovrstne opreme šole in učnih pripomočkov, pozitivne 

šolske klime ter naravnanosti k inovativnosti (Jereb, 2011). 

»Učno okolje mora čim bolj spodbujati učenčev razvoj, ne le na kognitivnem, ampak tudi 

fizičnem, socialnem, čustvenem področju. Mnogo težavnega vedenja učencev ter njihovih 

učnih težav bi lahko preprečili s tem, da bi učno okolje prilagodili v bolj učinkovito. V 

spodbudnem šolskem okolju učenci doživljajo varnost, sprejetost, so uspešni, ustvarjalni in 

samoiniciativni. Upoštevajo razredna in šolska pravila, sploh če so imeli možnost sodelovati 

pri njihovem oblikovanju. Dejavnosti ustvarjanja učinkovitega učnega okolja temeljijo na 

kakovostnem organiziranju učenja, vzajemnem spoštovanju, odgovornosti in visokih 

pričakovanjih učiteljev do učencev ter učencev samih na področju učenja in medsebojnih 

odnosov« (Jereb, 2011, str. 70). 

Učinkovito učno okolje učence spodbuja in zmanjšuje stres (Allodi, 2010, v Jereb, 2011). 

Učitelj lahko stres zmanjšuje s pozitivo naravnanostjo do učencev, z uporabo različnih učnih 

materialov ter diferenciacijo in individualizacijo poučevanja. Učitelj mora tudi zagotoviti 

pripomočke, materiale, vsebine, ki bodo primerni, dostopni in učinkoviti za zadovoljevanje 

učnih potreb učencev. Učno okolje v razredu mora učence usmerjati k večji samostojnosti pri 

učenju in aktivnosti v učnem procesu. Učitelj mora omogočiti sodelovanje učenca v vseh 

fazah učnega procesa in omogočati enake možnosti za vse učence. 

Spodbudno učno okolje preprečuje negativne odnose in vedenja ter omogoča enake možnosti 

za vse učence. »Je celostno in raznoliko, s čimer pomaga vsakemu učencu, da se uči na njemu 

najustreznejši način učenja, ki temelji na njegovih močnih področjih. Spodbudno učno okolje 
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dviga motivacijo in s tem olajša učenje in poučevanje. Viša učinkovitost učencev pri učenju, 

zaradi česar se učenci lažje osredotočijo na učenje in sodelovanje.« (Jereb, 2011, str. 70) S 

prizadevanjem učiteljev za oblikovanje boljšega učnega okolja se veča tudi osebnostna rast 

zaposlenih, kar vpliva na čustveno, socialno in sistemsko inteligentnost. Učitelji so tako bolj 

motivirani za poučevanje, učenci pa razvijajo boljšo samopodobo, dosegajo boljše učne 

rezultate in si prizadevajo za celostni razvoj. 

Pri poučevanju učencev z učnimi težavami ima pomembno vlogo učitelj. Koncept dela z 

učenci z učnimi težavami v osnovni šoli predpostavlja, da je učitelj odgovoren za rast in 

napredek vsakega učenca, vključenega v šolski prostor. Učitelj mora oblikovati reflektivno in 

podporno učno okolje za vse učence, ki mora biti ustrezno tudi za učence s posebnimi 

potrebami (Pulec Lah in Kavkler, 2011). 

Kezar in Kinzie (2006) pravita, da so učitelji odgovorni za prilagajanje učnega okolja, ki 

spodbuja uspehe učencev s SUT. Učitelji morajo učencem s SUT omogočiti sodelovanje v 

aktivnostih, ki jim omogočajo uspeh (Devolli in Brestovci, 2013, 2014). 

2.6.3 Vrste učnega okolja 

Ysseldyke in Christenson (1987, v Jereb, 2011) delita učno okolje glede na kraj, kjer se 

učenje dogaja. Šolsko okolje definira: splošno vzdušje v šoli, različni učni viri, urejenost šole, 

dobro sodelovanje med vsemi zaposlenimi, stil vodenja šole in vrednote šole. Razredno okolje 

vključuje značilnosti učencev v razredu, pričakovanja učencev, odnose med učenci, učiteljev 

stil vodenja razreda, stil poučevanja, čas pouka in učiteljevo vrednotenje dela učencev. Med 

domače okolje uvrščamo spodbudno domače okolje, sodelovanje staršev s šolo, pomoč 

staršev otroku pri učnih obveznostih doma, motiviranje otroka za šolsko delo in spremljanje 

napredka otroka.  

Šolsko učno okolje vsebuje štiri elemente: fizično, didaktično, socialno in kurikularno (Jereb, 

2011). 

Fizično učno okolje 

Med fizično učno okolje uvrščamo urejene in funkcionalno opremljene šolske prostore. Šolski 

prostori morajo biti dostopni vsem učencem in jim nuditi ustrezne didaktične materiale in 

pripomočke. Razred mora biti opremljen tako, da omogoča izvajanje aktivnih metod učenja. 
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Ustrezno morajo biti razporejene mize, stoli in ostala oprema. Vsak razred bi moral imeti tudi 

učne kotičke. Mize in stoli morajo biti razporejeni tako, da omogočajo spremembe dejavnosti 

med poukom: delo v manjših skupinah, prostor za branje, računalniški prostor, prostor za 

interdisciplinarno spoznavanje učne snovi, prostor za kreativno ustvarjanje, prostor za 

komunikacijo in prostor za poslušanje elektronskih medijev. Učinkovito fizično učno okolje 

omogoča učencem dobro počutje in zagotavlja pogoje za uspešno poučevanje in učenje 

(svetloba, akustika učilnice, barve sten ...). 

B. Marentič Požarnik (1995, v Jereb, 2011) opredeli dejavnike fizičnega učnega okolja kot 

raven hrupa – glasno ali tiho okolje pri učenju, opremljenost in oblikovanost prostora, v 

katerem poteka učenje, količino ter kakovost učnih pripomočkov, gradiva in učne tehnologije, 

temperaturo in osvetljenost prostora. 

Učenci z učnimi težavami morajo imeti v fizičnem učnem okolju čim manj motečih 

dražljajev. Moteči dražljaji so lahko pretirana osvetlitev ali predmeti, ki odvračajo pozornost 

učencev. V razredu imajo lahko učenci poseben kotiček, kamor se umaknejo, ko potrebujejo 

več miru za učenje. Učenec naj sedi na prostoru, ki mu omogoča več zbranosti ali pomoč 

sošolca. Učencem, ki potrebujejo več gibalne dejavnosti, učitelj omogoči gibanje med 

poukom (Jereb, 2011). 

Didaktično učno okolje 

Didaktično učno okolje opredeljuje učne pripomočke in materiale, ki jih učitelj uporablja pri 

pouku, učiteljev stil poučevanja, dobro poučevalno prakso, strategije motivacije učencev za 

učenje itd. 

Učinkovito didaktično učno okolje omogoča prilagoditve za učence z učnimi težavami tako 

pri vsebini učne snovi kot pri načinu posredovanja učne snovi in preverjanju znanja. Učitelj 

uporablja metode poučevanja, ki omogočajo aktivno sodelovanje učencev med poukom, 

učenje na različne načine in upoštevanje močnih področij učenca. Pomembno je uveljavljanje 

dobre poučevalne prakse (Magajna, 2008). Dobra poučevalna praksa vključuje pozitivno 

naravnanost učitelja, spodbujanje aktivnega učenja ter jasno strukturiranost poučevanja in 

učenja. Učitelj mora poučevati na učencem razumljiv način in spremljati napredek učencev. 

Navodila posreduje razumljivo in jasno. Za učenje uporablja različne opore in urjenje veščin 

za utrjevanje znanja. Učence seznani z učnimi strategijami učinkovitega učenja in jih 

spodbuja k samostojnosti (Jereb, 2011). 
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Poleg dobre poučevalne prakse je v učinkovitem didaktičnem okolju pomembna uporaba 

učnih gradiv. Med učna gradiva uvrščamo plakate, kartončke s ključnimi vsebinami učne 

teme, s koncepti, ključnimi besedami, formulami. Te lahko izdelajo učenci s pomočjo učitelja 

in si tako učno snov hitreje in bolje zapomnijo. Pomembno je, da pri tem sodelujejo tudi 

učenci z učnimi težavami. V razredu se pogosto uporablja tudi računalniška tehnologija, ki 

omogoča učencem z učnimi težavami lažje spremljanje pouka. Različni računalniški programi 

učencem pomagajo pri branju besedila, organiziranju učne snovi, prevajanju v učencem bolj 

razumljiv jezik, sprotnem preverjanju znanja, omogočajo pregled učne snovi itd. (Jereb, 

2011). 

Socialno učno okolje 

Socialno učno okolje vključuje odnose v šoli: med učitelji, učitelji in svetovalno službo, 

učitelji in vodstvom šole, med učenci, med učitelji in starši ... Učinkovito socialno okolje se 

kaže predvsem kot kakovostni odnosi med učenci in pedagoškimi delavci. Pomembno je 

medsebojno spoštovanje močnih področij in različnosti učencev. Za učence z učnimi težavami 

je pomemben tudi dober odnos med učitelji in starši, saj ta pripomore k boljšemu napredku. 

Pozitivni odnosi v razredu zagotavljajo učencem občutek sprejetosti in varno okolje. Učitelj v 

učinkovitem socialnem okolju spodbuja pozitivne medvrstniške odnose v obliki vrstniške 

pomoči in tutorstva. Tak način pomoči veča motivacijo in vztrajnost za učenje ter omogoča 

boljše učne rezultate vsem učencem. Z dobrim sodelovanjem pedagoških in svetovalnih 

delavcev je ustvarjeno spodbudno socialno okolje za pomoč učencem z učnimi težavami 

(Jereb, 2011). 

Gardner (1991, v Grah, 2013) meni, da mora učitelj različno ugotavljati intelektualne 

sposobnosti posameznega učenca, saj bo le tako spoznal njegove potenciale in hitreje odpravil 

šibkosti. 

Kurikularno učno okolje 

Kurikularno učno okolje predstavlja kakovost in ustreznost šolskega kurikula in vključuje 

predmetne učne načrte z različnimi specialno didaktičnimi predlogi za obravnavo učne snovi 

ter letni delovni načrt, kamor lahko učitelj zapiše prilagoditve, ki jih bo izvajal med 

poučevanjem. Učitelj razrednik uresničuje in vrednoti izvajanje izvirnega delovnega projekta 

pomoči za učence z učnimi težavami. V njem so določeni primerni načini dela in specifične 

prilagoditve za učenca z učnimi težavami. Tako naj bi učenec dosegel boljše učne rezultate. 
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Učitelj lahko učno snov predstavi na različne načine. Način predstavitve naj učence pritegne 

in učenci naj aktivno sodelujejo pri utrjevanju snovi in preverjanju znanja. Letni delovni načrt 

obsega tudi dneve dejavnosti (športni, kulturni, naravoslovni, tehnični), kjer lahko učenci 

sproščeno poglobijo učno snov (Jereb, 2011). 

2.6.4 Pristopi in programi za izobraževanje in pomoč učencem s 

specifičnimi učnimi težavami 

Townend (2000, v Žagar, 2012) navaja pet glavnih značilnosti, ki jih mora imeti učni program 

za poučevanje učencev z disleksijo. 

Struktura – učenje mora potekati po logičnem zaporedju, v majhnih korakih, ki so med seboj 

povezani. 

Multisenzornost – učenje mora biti aktivno, interaktivno in mora združevati uporabo čim več 

različnih čutil: vid, sluh, tip in kinestetiko. 

Utrjevanje znanja – naučene spretnosti je potrebno ponavljati in utrjevati, da se ohranijo v 

dolgoročnem spominu. 

Učenje spretnosti – učenje ni usmerjeno le v učiteljevo posredovanje določenih informacij, 

ampak tudi v učenje spretnosti, ki jih lahko učenec kasneje prenese na druga področja. 

Metakognitivni vidik – vključuje razmišljanje o mišljenju, kar omogoča razumevanje, 

prenašanje znanja in razvoj spretnosti.  

2.7 PRILAGODITVE UČNEGA OKOLJA ZA UČENCE Z DISLEKSIJO 

Učenci z disleksijo potrebujejo prilagoditve učnega okolja za odpravljanje primanjkljajev in 

optimalen razvoj.  

V tabeli so zbrane prilagoditve pri posredovanju učne snovi in pri preverjanju znanja (Černe, 

2002; Reid, 2002; Magajna idr., 2008; Raduly-Zorgo idr., 2010; Pavlin, Pezdir, Skodlar in 

Slabe, 2014). 

Tabela 1: Prilagoditve pri poučevanju in preverjanju znanja učencev z disleksijo 
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Fizično 

okolje 

 

 

 

 

 Učilnica naj bo dovolj svetla. 

 V učilnici oz. prostoru naj ne odmeva. 

 Učenec naj sedi spredaj, da bolje vidi na tablo.  

 Sedi naj na takem mestu, da se tabla ne blešči. 

 Učenec naj sedi blizu učitelja, da ga bolje sliši. Učitelj učenca tudi lažje 

spremlja in usmerja. 

 Učitelj določi sedežni red. Učenec naj sedi poleg sošolca, ki mu lahko 

pomaga. 

 Učencu omogočimo umik v miren prostor, kotiček, ko je utrujen. 

 Učni in tehnični pripomočki za učenca naj bodo shranjeni na stalnem mestu v 

učilnici. 

 Učencu učitelj omogoči krajše odmore. 

 Preverjanje znanja poteka izven razreda, v prostoru, ki ga učenec pozna. 

 Preverjanje znanja poteka v jutranjem času, ko je učenec zbran. 

Didaktično 

okolje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Učitelj učno snov razloži čim bolj konkretno. Izhaja iz postopkov, snovi, ki jo 

učenec že pozna. 

 Učitelj učno snov podaja multisenzorno. Če je mogoče, učno snov razloži 

glede na učenčev učni stil. 

 Učitelj spremlja učenca, ali sledi razlagi učne snovi. Če je potrebno, ponovi 

navodilo, poudari bistveno, razloži neznane pojme.  

 Ob vpadu pozornosti uporabi verbalno (ponovi ključne besede, navodilo, 

vpraša otroka po ponovitvi vprašanja) ali neverbalno usmerjanje pozornosti 

(učencu pokaže dogovorjeni znak, ga pogleda, pokaže v zvezek, se ga dotakne 

...). 

 Učitelj učne snovi s table ne zbriše, ampak jo pusti do konca odmora, da lahko 

učenec snov prepiše. 

 Domačo nalogo učitelj zapiše na rob table in jo zbriše šele po koncu pouka. 

 Učenec lahko uporablja stojalo, s katerega prepisuje učno snov. 

 Učitelj fotokopira učno snov, če je učenec ne uspe prepisati. 
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Didaktično 

okolje 

 Učenec lahko pri branju uporablja bralno ravnilce. 

 Učitelj učencu posreduje povratne informacije o napakah pri branju. 

 V dogovoru z učencem učitelj z gesto nakaže napačno prebrano besedo. 

 Učitelj daje jasna, konkretna in enoznačna navodila.  

 Učenec po potrebi uporablja tehnične pripomočke (diktafon za snemanje učne 

razlage, računalnik …). 

 V delovnih listih učitelj uporabi sans serif pisavo brez okraskov (Arial, 

Calibre, Verdana, Tahoma), večjo velikost črk (14 do 16 pt) in večji razmak 

med vrsticami (vsaj 1,5). Poravnava naj bo le na levem robu. 

 Povedi naj bodo krajše (z največ 18 besedami), v posamezni vrstici naj bo 

največ 80 znakov. 

 Učitelj ločila odebeli ali pobarva. Tako učenec ve, da jih mora upoštevati pri 

branju. 

 Učitelj posreduje delovne liste z nalogami na papirju, ki se ne blešči. 

 Ozadja na delovnih listih z nalogami naj bodo barvna (pastelno rumena, 

modra, zelena). 

 Učitelj naloge pri utrjevanju in ponavljanju razdeli na več krajših delov. 

Namesto pisnih lahko poda ustna navodila. 

 Učitelj učencu omogoči pisanje na računalnik. 

 Učitelj lahko posname navodila ali odlomke iz berila, zgodbe. 

 Učitelj po potrebi pripravi povzetke učne snovi in vprašanja za učenje doma. 

 Učitelj prilagodi obseg in zahtevnost knjig za domače branje ali bralno 

značko. 

 Učitelj umetnostna besedila poenostavi. 

 Učitelj po potrebi prilagodi količino domače naloge. 

 Učitelj naj znanje preveri ustno namesto pisno. 

 Posamezne naloge naj bodo po potrebi ločene na posameznih listih.  

 Pri pisnem preverjanju znanja naj ima učenec podaljšan čas pisanja. 

 Pri pisnem preverjanju znanja naj ima učenec več prostora za zapis odgovorov 
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oziroma daljše črte. 

 Če je potrebno, učitelj učencu dovoli uporabo žepnega računala. 

 Učenec uporabi dogovorjeno gesto, če potrebuje pomoč učitelja. 

Kurikularno

okolje 

 

 

 

 

 

 Učitelj upošteva učni stil učenca. 

 Pri načrtovanju pouka učitelj upošteva močna področja učenca. 

 Učitelj sproti preverja razumevanje učne snovi, navodil. 

 Če je mogoče, učitelj prilagodi tempo dela učencu. 

 Učitelj učenca navaja na organizacijo (zapisovanje domače naloge, obvestil v 

beležko). 

 Učitelj učenca navaja, da po krajšem prebranem besedili zapiše povzetek ali 

ključne besede. 

 Učitelj učenca navaja na zapis novih besed v slovarček in razlago le-teh. 

 Učenec je vnaprej seznanjen z zahtevami učitelja (spremembe, dogodki, 

potrebni pripomočki ...). 

 Učitelj učencu nudi pozitivne povratne informacije o njegovem napredku. 

 Učitelj učenca ne izpostavlja z glasnim branjem pred razredom. 

 Učitelj uporablja spominske strategije, kot so miselni vzorci, mnemotehnike. 

 Učenec ima napovedano preverjanje znanja. 

 Pri preverjanju znanja so naloge razdeljene na več sklopov. 

 Pri preverjanju znanja ima učenec več nalog izbirnega tipa. 

 Učitelj tolerira napake, ki so posledica specifične motnje (izpuščanje, 

dodajanje črk, zlogov ...) 

 Učitelj učencu ne ocenjuje zvezkov. 

 Učitelj ob preverjanju znanja učencu postavlja podvprašanja ali dodatna 

vprašanja. 

 Ob večjih primanjkljajih ima lahko učenec vsebinske prilagoditve pri 

posameznem predmetu na nivoju minimalnih standardov znanja, z možnostjo 

prehajanja na nivo temeljnih. 

 Učencu določimo tudi take naloge, da je lahko uspešen. 
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Socialno 

okolje 

 Spodbujamo medvrstniško pomoč (posojanje zvezkov, narekovanje vsebine, 

prepisovanje manjkajoče snovi, urejanje učnega gradiva ...). 

 Učitelj svetuje staršem pri delu z učencem doma. 

 Dobro sodelovanje vseh, ki delajo z učencem (učitelji, svetovalna služba, 

starši, učenec sam). 

 

Vseh prilagoditev ni potrebno uporabiti pri posameznem učencu z disleksijo. Učitelj uporabi 

prilagoditve, glede na intenzivnost težav, ki jih ima posameznik. 

2.8 PRIPOROČILA ZA POUČEVANJE UČENCEV Z DISLEKSIJO 

Pri načrtovanju pomoči učencem z disleksijo je potrebno upoštevati značilnosti in potrebe 

vsakega posameznika, zato je najbolj učinkovita kombinacija različnih pristopov. V procesu 

poučevanja je pomembno upoštevati priporočila (Magajna idr., 2008): 

 Multisenzorno poučevanje in učenje 

Učna snov, ki je posredovana s pomočjo več čutov, se bolje ohrani v spominu, kar je še 

posebno pomembno za učence z disleksijo, ki imajo težave z delovnim spominom. 

 Dobro strukturirano poučevanje in učenje 

Poučevanje in učenje morata biti dobro organizirana in naj se izvajata postopno (po korakih). 

Učenci z disleksijo imajo težave pri predelovanju in pomnjenju vrstnega reda ter počasno 

avtomatizacijo, zato je potrebno učno snov razdeliti na posamezne sestavine in upoštevati 

pravilno zaporedje poučevanja veščin branja in pisanja. 

 Temeljito poučevanje in učenje 

Učenci z disleksijo potrebujejo več časa in različnih oblik vaj in urjenja za avtomatizacijo. 

Pomembno je, da ima učenec dovolj časa za utrjevanje. 

 Uporaba metod aktivnega učenja in upoštevanje učenčevih interesov 

 Spodbujanje učenčevega samospoštovanja in pozitivnega doživljanja sebe kot bralca 
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Učencu je potrebno pomagati pri obvladovanju občutkov tesnobe in nemoči, ki jih doživlja pri 

branju in pisanju. 

 Spodbujanje in razvijanje učenčeve usmerjenosti v spoprijemanje s težavami in 

njihovo reševanje 

Učencu je potrebno pomagati pri obvladovanju težav in razvijanju strategij za reševanje le-

teh. 

 Upoštevanje učenčevih močnih področij 

Nekateri učenci z disleksijo imajo dobro razvite zmožnosti vizualnega mišljenja in vidno-

prostorskega predstavljanja, kar omogoča uspešnost in prednost v nekaterih poklicih. 

 Odkrivanje in razvijanje različnih oblik kompenzacije 

Učenec z disleksijo ima v šoli pomoč v obliki individualne učne pomoči in prilagoditev 

poučevanja, kjer mu s kompenzacijo težav v različnih oblikah omogočamo doseganje uspeha. 

 Spodbujanje, razvijanje, urjenje šibkih področij, korekcija primanjkljajev 

Z odpravljanjem primanjkljajev ter razvijanjem in urjenjem šibkih področij učenca 

zmanjšamo njegovo oviranost in mu pomagamo, da je pri doseganju ciljev samostojnejši. 

Kompenzacija omogoča učencu z disleksijo učni uspeh in napredovanje v znanju, dokler ne 

razvije ustreznih veščin branja in pisanja. Spodbujanje in odpravljanje šibkih področij pa mu 

omogočata dolgoročno samostojnost pri učenju. 

 Razvijanje določenih veščin, spoznanj in prepričanj, ki vodijo učenca k uspešnemu 

premagovanju težav 

Učencu pomagamo pri razvijanju vztrajnosti, iznajdljivosti, poznavanju šibkih področij, 

poznavanju njegovih močnih področij, zmožnosti za timsko sodelovanje in urjenje različnih 

tehnologij in oblik podpore. 

2.9 PRILAGODITVE UČNEGA OKOLJA ZA UČENCE Z 

DISPRAKSIJO 

Ker je sopojavnost disleksije in dispraksije zelo pogosta, se nekatere prilagoditve pri 

poučevanju in preverjanju znanja ponavljajo.  
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V tabeli so zbrane prilagoditve pri posredovanju učne snovi in pri preverjanju znanja 

(Kavkler, 2002; Magajna idr., 2008; Kesič Dimic, 2010; Juretič, Knez, Mrvčić, Povše in 

Trček 2014). 

Tabela 2: Prilagoditve pri poučevanju in preverjanju znanja učencev z dispraksijo 

Fizično 

okolje 

 

 

 

 Učenec naj sedi spredaj, da bolje vidi na tablo.  

 Učenec uporablja večjo mizo ali mizo z naklonom. 

 Učenec naj sedi sam, da ima na mizi dovolj prostora. 

 Na mizi naj ima podlago, ki ne drsi. 

 Med klopmi naj bo dovolj prostora, da se ne spotakne in pade. 

 Učitelj določi sedežni red. Učenec mora imeti dovolj prostora na vseh straneh, 

ko se useda ali vstaja. 

 Učencu omogočimo umik v miren prostor, kotiček, kjer lahko dokonča 

pisanje. 

 Učni in tehnični pripomočki za učenca naj bodo shranjeni na stalnem mestu v 

učilnici. 

 Preverjanje znanja poteka izven razreda, v prostoru, ki ga učenec pozna. 

Didaktično 

okolje 

 

 

 

 

 

 

 

 Učitelj učno snov podaja multisenzorno. Če je mogoče, učno snov razloži 

glede na učenčev učni stil. 

 Učitelj daje jasna, konkretna in enoznačna navodila.  

 Učenec uporablja barvne opore, znake (urnik, zvezki in pripomočki za 

različne predmete). 

 Učenec uporablja organizator, urnik (z urami in številkami učilnic, 

zemljevidom do telovadnice ...). 

 Učenec po potrebi uporablja kartončke s postopki reševanja nalog. 

 Učenec po potrebi uporablja nastavke za pisala, ergonomsko oblikovana 

pisala, daljša ravnila. 

 Učenec po potrebi uporablja tehnične pripomočke (diktafon za snemanje učne 

razlage, računalnik …). 

 Učenec ima med pisanjem krajše odmore, da si lahko spočije roko. 
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Didaktično 

okolje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Učitelj učne snovi s table ne zbriše, ampak jo pusti do konca odmora, da lahko 

učenec snov prepiše. 

 Učenec lahko namesto celotne učne snovi na pripravljen list prepiše le 

manjkajoče dele snovi. 

 Učenec naj ima možnost za samostojno dokončanje likovnih in tehničnih 

izdelkov (lahko med odmorom ali po pouku). 

 Učenec ima pri športu več časa za izvajanje gibalne aktivnosti. 

 Domačo nalogo učitelj zapiše na rob table in jo zbriše šele po koncu pouka. 

 Učitelj fotokopira učno snov, ki je učenec ni uspel prepisati s table. 

Fotokopije morajo biti visoke ločljivosti (brez lis, črt, zabrisanih črk ...). 

 Učitelj učenca pohvali za trud. 

 Učenec uporabi dogovorjeno gesto, če potrebuje pomoč učitelja. 

 Učitelj naloge pri utrjevanju in ponavljanju razdeli na več krajših delov.  

 Na listih z nalogami utrjevanja in ponavljanja naj bo manj informacij, daljše 

črte za zapis odgovora ... 

 Učitelj naj znanje preveri ustno namesto pisno. 

 Pri pisnem preverjanju znanja naj ima učenec podaljšan čas pisanja. 

 Posamezne naloge naj bodo po potrebi ločene na posameznih listih.  

 Pri pisnem preverjanju znanja naj ima učenec več prostora za zapis odgovorov 

oziroma daljše črte. 

 Učenec lahko odgovore zapisuje na računalnik ali jih namesto njega zapisuje 

asistent. 

 Učenec lahko uporablja kartončke s postopki, formulami. 

 Učitelj učencu podčrta, označi ključne besede v navodilu. 

Kurikularno 

okolje 

 

 

 Učitelj upošteva učni stil učenca. 

 Učitelj sproti preverja razumevanje učne snovi, navodil. 

 Pri načrtovanju pouka učitelj upošteva močna področja učenca. 

 Če je mogoče, učitelj prilagodi tempo dela učencu. 

 Učitelj učenca navaja na organizacijo (zapisovanje domače naloge, obvestil v 
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Kurikularno 

okolje 

beležko). 

 Učitelj učencu nudi pozitivne povratne informacije o njegovem napredku. 

 Učitelj učencu določi take naloge, da je učenec lahko uspešen. 

 Učenec ima napovedano preverjanje znanja. 

 Pri preverjanju znanja so naloge razdeljene na več sklopov. 

 Pri preverjanju znanja ima učenec več nalog izbirnega tipa. 

 Učitelj tolerira napake, ki so posledica specifične motnje (pri geometriji, 

likovnem in tehničnem pouku, športu). 

 Pri športu lahko učitelj ocenjevanje športnega elementa nadomesti s pripravo 

seminarske naloge. 

 Pri ocenjevanju likovnih in tehničnih izdelkov učitelj upošteva šibke 

finomotorične spretnosti. Ocenjuje lahko tudi tehnično znanje, napredek 

učenca. 

Socialno 

okolje 

 Učencu omogočamo delo v paru ali v manjših skupinah pri nalogah, ki 

zahtevajo motorične spretnosti. 

 Učencu pri tehničnem pouku pomaga sošolec. Delo je lahko organizirano tako  

(v paru ali skupini), da učenec opravi nalogo, ki jo zmore. 

 Učitelj spodbuja medvrstniško pomoč (prepisovanje manjkajoče snovi, 

prehajanje med učilnicami ...). 

 Učitelj svetuje staršem pri delu z učencem doma. 

 Dobro sodelovanje vseh, ki delajo z učencem (učitelji, svetovalna služba, 

starši, učenec sam). 

2.10  PRIPOROČILA ZA POUČEVANJE UČENCEV Z DISPRAKSIJO 

Učne težave in posebne potrebe učencev z dispraksijo se raztezajo na kontinuumu, zato tako 

poteka tudi pomoč in prilagoditve, ki jih posameznik potrebuje. Nekateri učenci z dispraksijo 

potrebujejo več, drugi manj prilagoditev. Vsi pa potrebujejo predvsem dovolj časa, vaj in 

spodbud, da lahko uspešno razvijejo pomanjkljive gibalne spretnosti. Pri poučevanju in 

izvajanju pomoči učencem z dispraksijo je potrebno upoštevati priporočila (Magajna idr., 

2008): 
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 Razumevanje in podpora učiteljev 

 Multisenzorno poučevanje in učenje 

 Strukturirano okolje 

Pravila morajo biti znana in jasna. Učencu moramo vnaprej napovedati spremembe, da se 

nanje ustrezno pripravi. Učenec z dispraksijo naj izvaja trening za usvajanje rutin. 

 Več časa za izvajanje vseh gibalnih dejavnosti ali prilagojene gibalne naloge 

 Razdelitev sestavljenih (zapletenih) gibalnih nalog na posamezne dele ter učenje korak 

za korakom  

Učencu z dispraksijo je potrebno razložiti postopke izvajanja nalog. 

 Omogočanje izbire med dejavnostmi 

Učenec lahko izbere alternativno dejavnost, s katero nadomešča gibalno dejavnost. 

 Izvajanje ustreznih prilagoditev 

Prilagoditve so še posebej pomembne pri vzgojnih predmetih, kjer učenci izražajo motorične 

težave (telesni, tehnični, likovni vzgoji) in se jim zato pogosteje posmehujejo sošolci. 

 Prilagajanje nalog pri preverjanju znanja glede na tip naloge 

Pri preverjanju znanja učencu nudimo več nalog izbirnega tipa in nalog dopolnjevanja. Paziti 

moramo, da ima učenec dovolj prostora za zapis odgovorov. Učencu po potrebi podaljšamo 

čas pri pisnem preverjanju znanja. 

 Pomoč pri organizaciji zapiskov 

Učenca učimo strategij pisanja ključnih besed. 

 Zapis na tablo z večjimi črkami in barvnimi oporami 

Učitelj pri zapisu na tablo uporablja različne barve, pomembne podatke podčrta in označi. 

 Fotokopiranje zapisov 

Učencu, ki ne zmore prepisati zapisov s table, učitelj fotokopira zapis od sošolca ali mu 

posreduje tabelsko sliko na listu. 

 Uporaba nastavkov  
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Učencu dovolimo uporabo prilagojenih pisal, nastavkov za pisanje, ravnil itd., kar mu 

omogoča lažje pisanje in izboljša držo pisala. 

 Omogočanje opor pri učenju pisanja črk in števk 

 Pisanje v širše črtovje 

Učenec naj ima širše črtovje, saj je pisava učencev z dispraksijo običajno večja in bolj 

raztegnjena. 

 Organizacija pomoči vrstnikov 

Učitelj določi učenca, ki učencu z dispraksijo pomaga (preveri, če je vse prepisal, mu posodi 

zapiske ...). 

 Spodbujanje in razvijanje učenčevih močnih področij in pozitivne samopodobe 

Otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v osnovni šoli so uspešnejši, če imajo 

učitelji do njih pozitivna stališča, so zavzeti za njihov napredek, imajo pozitivne izkušnje pri 

delu s takimi posamezniki, iščejo učinkovite pristope itd. Učitelji so običajno bolj usmerjeni 

na potrebe razreda kot pa na potrebe posameznika s posebnimi potrebami. Lažje razumejo 

posebne potrebe otrok z vidnimi primanjkljaji kot posebne potrebe otrok s skritimi 

primanjkljaji. Pogosteje znižajo pričakovanja do otrok s posebnimi potrebami, kot pa 

prilagodijo proces poučevanja. Izvajajo več splošnih prilagoditev kot specifičnih prilagoditev. 

Raje izvajajo tiste prilagoditve, ki izboljšajo rezultate vseh otrok v razredu (Kavkler, 2008). 

Zadovoljevanje potreb vseh učencev in zagotavljanje enakih možnosti pomeni: 

 zagotavljanje različnih učnih priložnosti, ki optimalno izkoriščajo in spodbujajo 

učenčeve potenciale, 

 zagotavljanje zadovoljevanja posameznikovih potreb,  

 zmanjševanje ali odstranjevanje morebitnih ovir za učenje in ocenjevanje 

posameznikov ter skupin učencev (DfEE/QCA, 1999, v Pulec Lah in Kavkler, 2011). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V šolah je približno 10 % učencev s specifičnimi učnimi težavami. Med temi jih je od 2 do 4 

% takih, ki imajo izrazitejše in težje težave. Pomembno je, da učitelj, ki v učnem procesu 

preživi z učencem največ časa, te težave prepozna in učencu nudi ustrezno pomoč. Le učitelj z 

dovolj znanja bo učencem s specifičnimi učnimi težavami (disleksijo in dispaksijo) omogočil 

enake možnosti za optimalen razvoj in napredek. Njegova naloga je, da učencu zmanjša ali 

odstrani ovire, ki mu onemogočajo uspeh. To lahko stori s prilagoditvijo učnega okolja. Pri 

tem upošteva vsa štiri učna okolja, v okviru katerih izvaja prilagoditve. Eden od pomembnih 

dejavnikov izobraževanja učencev s posebnimi potrebami je prilagajanje pri poučevanju, tako 

pri vsebini učne snovi kot pri načinu posredovanja učne snovi in pri preverjanju znanja. 

Disleksija, kot ena izmed specifičnih učnih težav, je najbolj raziskana, zato imajo učitelji o tej 

motnji vsaj nekaj znanja in vedenja. Dispraksija, kot specifična učna težava, pa je v šolah ena 

manj znanih specifičnih učnih težav, kljub temu da je sopojavnost z disleksijo 50 %. M. 

Kavkler (2002) navaja, da je v populaciji od 8 do 10 % otrok z različno intenzivnostjo 

dispraksije. Med njimi je 2 % učencev s težjo obliko dispraksije. Ti učenci so pogosto 

tretirani kot nerodni, nespretni in celo leni. Učenci z dispraksijo so v primerjavi z učenci z 

disleksijo običajno kasneje prepoznani kot učenci s posebnimi potrebami. Ustrezno pomoč 

strokovnjaka zato včasih dobijo šele v višjih razredih šolanja. Ključnega pomena je, da so 

učenci z disleksijo in dispraksijo deležni ustrezne strokovne pomoči čim bolj zgodaj. 

Pri večletnem delu na šoli sem opazovala, kako učitelji prilagajajo poučevanje in preverjanje 

znanja učencem z disleksijo in dispraksijo. Sami menijo, da bi z več informacijami in znanja 

lahko učencem z disleksijo in dispraksijo nudili več ustreznih prilagoditev.  

3.2 CILJI RAZISKAVE 

Cilji raziskave so: 

 ugotoviti, ali učitelji, vključeni v raziskavo, poznajo specifične učne težave; 

 ugotoviti, kako dobro učitelji, vključeni v raziskavo, poznajo značilnosti otrok z 

disleksijo; 
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 ugotoviti, kako dobro učitelji, vključeni v raziskavo, poznajo značilnosti otrok z 

dispraksijo; 

 ugotoviti, ali učitelji, vključeni v raziskavo, uporabljajo prilagoditve pri poučevanju 

učencev z disleksijo in dispraksijo;  

 ugotoviti, ali učitelji, vključeni v raziskavo, uporabljajo prilagoditve pri preverjanju 

znanja učencev z disleksijo in dispraksijo;  

 pripraviti nabor prilagoditev pri poučevanju učencev z disleksijo in dispraksijo; 

 pripraviti nabor prilagoditev pri preverjanju znanja učencev z disleksijo in dispraksijo. 

3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje smo opredelili hipoteze:  

 H1: Učitelji razrednega pouka so bolj seznanjeni s specifičnimi učnimi težavami kot 

učitelji predmetnega pouka. 

 H2: Učitelji bolje poznajo značilnosti učencev z disleksijo kot učencev z dispraksijo. 

 H3: Učitelji razrednega pouka poznajo prilagoditve pri poučevanju učencev z 

disleksijo bolje kot učitelji predmetnega pouka. 

 H4: Učitelji razrednega pouka poznajo prilagoditve pri poučevanju učencev z 

dispraksijo bolje kot učitelji predmetnega pouka. 

 H5: Učitelji razrednega pouka poznajo prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z 

disleksijo bolje kot učitelji predmetnega pouka. 

 H6: Učitelji razrednega pouka poznajo prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z 

dispraksijo bolje kot učitelji predmetnega pouka. 

3.4 METODOLOGIJA 

3.4.1 Opis vzorca 

V raziskavi je v neslučajnostnem vzorcu zajetih 53 učiteljev, od tega 30 razrednega pouka in 

23 predmetnega pouka. Zajeti so učitelji, ki poučujejo na petih manjših oziroma srednje 

velikih osnovnih šolah Goriške in Notranjske regije. Anketni vprašalnik so izpolnjevali 

učitelji, ki so učence z disleksijo in dispraksijo že poučevali, in učitelji, ki učencev z 

disleksijo in dispraksijo še niso poučevali. 
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3.4.2 Merski instrument 

Za namen raziskave smo sestavili anketni vprašalnik. Z njim smo zbirali informacije o 

poznavanju disleksije in dispraksije ter poznavanju prilagoditev pri poučevanju in preverjanju 

znanja med osnovnošolskimi učitelji. S pridobljenimi podatki smo preverjali veljavnost 

postavljenih hipotez. 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov, ki vključujejo vprašanja in trditve. 

V prvem sklopu vprašalnika je pet vprašanj. Dve vprašanji sta zaprtega tipa, ostala tri pa 

odprtega tipa. Z njimi smo pridobili podatke o vzorcu in o poznavanju specifičnih učnih težav 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka. 

V drugem sklopu je šest vprašanj in trditev. Dve vprašanji sta zaprtega tipa, dve pa odprtega 

tipa. Dve vprašanji zajemata trditve o prilagoditvah pri poučevanju učencev z disleksijo in 

dispraksijo. Vsako vprašanje vključuje 16 trditev. Med njimi je 10 trditev ustreznih 

(značilnih) za poučevanje učencev z disleksijo oziroma dispraksijo, 6 pa manj ustreznih. Pri 

teh dveh vprašanjih je zadnja točka odprtega tipa, saj lahko učitelji napišejo prilagoditve, ki se 

jim zdijo ustrezne. 

Tretji sklop vprašalnika zajema dve vprašanji, ki vključujeta trditve. Pri obeh vprašanjih je 17 

trditev o prilagoditvah pri preverjanju znanja učencev z disleksijo in dispraksijo. Pri obeh 

vprašanjih so učitelji lahko pod zadnjo točko napisali prilagoditve, ki jih izvajajo. 

3.4.3 Postopek zbiranja in obdelava podatkov 

V sredini junija 2016 smo učiteljem, ki poučujejo na petih osnovnih šolah, razdelili anketne 

vprašalnike. Trideset vprašalnikov sem razdelila na šolah, kjer izvajam dodatno strokovno 

pomoč, štirideset vprašalnikov pa so razdelile kolegice, ki poučujejo na osnovnih šolah ali 

izvajajo na šolah dodatno strokovno pomoč. Čas za reševanje anketnih vprašalnikov ni bil 

najprimernejši, saj so učitelji v šolah junija obremenjeni z zaključevanjem šolskega leta in 

urejanjem dokumentacije. 

Podatke, dobljene iz anketnih vprašalnikov, smo obdelali s programom SPSS in programskim 

paketom Libre Office. Rezultate smo grafično predstavili v Microsoft Word razpredelnicah. 
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Analiza vzorcev je bila izvedena na podlagi opisne in bivariantne analize. Za vse 

spremenljivke smo prikazali frekvenčne porazdelitve (frekvence in odstotke). Dodatno smo 

pri ordinalnih tipih spremenljivk prikazali povprečne vrednosti, standardne odklone in 

standardne napake.  

Vzorce, katerih spremenljivke smo lahko razvrstili po ordinalni merski lestvici, smo 

primerjali s t-testom. S to metodo, ki je primerna za analiziranje majhnih vzorcev, smo 

preverjali razlike med povprečnimi vrednostmi dveh neodvisnih vzorcev. Na podlagi rezultata 

testa smo lahko ugotovili, ali obstaja pomembna statistična razlika med dvema neodvisnima 

vzorcema. V tabelah smo predstavili rezultate t-testa (t, df, 2p, spodnja in zgornja meja 

intervala zaupanja), na podlagi katerih smo potrdili ali ovrgli domnevo o različnosti vzorcev. 

Pri vseh analizah smo privzeli 5 % stopnjo tveganja. 

3.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultati, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, so predstavljeni po treh sklopih: poznavanje 

specifičnih učnih težav, poznavanje prilagoditev pri poučevanju učencev z disleksijo in 

dispraksijo ter poznavanje prilagoditev pri preverjanju znanja učencev z disleksijo in 

dispraksijo. Predstavljeni so tudi rezultati preverjanja hipotez in njihova veljavnost. 

3.5.1 Interpretacija rezultatov prvega sklopa 

V prvem sklopu smo pridobili podatke o vzorcu in poznavanju specifičnih učnih težav med 

učitelji, zajetimi v raziskavo. Prvi sklop zajema pet vprašanj. Med temi vprašanji smo 

preverjali H1 in H2. 

Pri prvem vprašanju prvega sklopa nas je zanimalo, koliko let so učitelji, zajeti v raziskavo, 

zaposleni v šolstvu. Odgovore smo prikazali v tabeli. 
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Tabela 3: Prikaz vzorca glede na število let zaposlenosti v šolstvu 

 f f % 

0-10 let 17 32,1 

10-20 let 16 30,2 

20-30 let 10 18,9 

več kot 30 let 10 18,9 

SKUPAJ 53 100,0 

Iz rezultatov, predstavljenih v tabeli 3, lahko razberemo, da je v vzorec zajetih 17 (32,1 %) 

učiteljev, ki so v šolstvu zaposleni do 10 let, 16 (30,2 %) učiteljev, ki poučujejo od 10 do 20 

let, 10 (18,9 %) učiteljev, ki z učenci delajo od 20 do 30 let ter 10 (18,9 %) učiteljev, ki so v 

šolstvu zaposleni več kot 30 let. 

Pri drugem vprašanju prvega sklopa nas je zanimalo, ali učitelji, vključeni v raziskavo, 

poučujejo na razredni ali predmetni stopnji. Razredna stopnja zajema učitelje, ki poučujejo od 

vključno prvega do vključno petega razreda. Učitelji predmetnega pouka poučujejo od 

vključno šestega do vključno devetega razreda. Zanimalo nas je še, kateri predmet poučujejo 

učitelji predmetnega pouka. Rezultati so prikazani v preglednici 2 in preglednici 3. 

Tabela 4: Prikaz vzorca glede na smer poučevanja 

 f  f % 

Učitelji razrednega 

pouka 

30 56,6 

Učitelji predmetnega 

pouka 

23 43,4 

SKUPAJ 53 100,0 

Iz tabele 4 je razvidno, da več kot polovico vzorca (56,6 %) predstavljajo učitelji razrednega 

pouka. Na anketni vprašalnik je odgovarjala tudi vzgojiteljica, ki poučuje v prvem razredu. 

Glede na smer poučevanja se je opredelila kot učitelj razrednega pouka. Učitelji predmetnega 

pouka predstavljajo 43, 4 % vzorca. 
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Tabela 5: Prikaz po predmetih poučevanja učiteljev predmetnega pouka 
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f 3 3 4 2 1 1 2 1 1 3 2 23 

Tabela 5 prikazuje vzorec učiteljev po predmetih poučevanja. Med učitelji predmetnega 

pouka so v vzorcu zajeti štirje učitelji angleščine, po trije učitelji slovenščine, matematike in 

športa, po dva učitelja zgodovine, fizike in likovne umetnosti. V raziskavi sodeluje en učitelj 

geografije, kemije, fizike ter biologije. 

V tretjem vprašanju prvega sklopa smo učitelje vprašali, katere specifične učne težave 

poznajo. Vprašanje je odprtega tipa. Pri vprašanjih odprtega tipa lahko pridobimo podrobnejše 

in bolj informativne odgovore. Ta tip vprašanj je za anketirance zahtevnejši, zato morajo biti 

ti za odgovarjanje motivirani. Vprašanja smo pred statistično obdelavo kodirali. 

S tem vprašanjem smo ugotavljali H1, ki pravi, da so učitelji razrednega pouka bolj 

seznanjeni s specifičnimi učnimi težavami kot učitelji predmetnega pouka. 

Tabela 6: Poznavanje specifičnih učnih težav 

 Učitelji razrednega p. Učitelji predmetnega p. Vsi učitelji 

Specifična učna 

težava 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Specifične bralno-

napisovalne težave  

29 96,67 % 19 

 

82,61 % 47 90,57 % 

Specifične učne 

težave pri 

matematiki  

14 46,67 % 3 13,04 % 16 32,08 % 

Dispraksija 13 43,33 % 5 21,74 % 20 33,96 % 

Specifični 

primanjkljaji na 

področju jezika 

4 13,33 % 2 8,70 % 6 11,32 % 



58 

Iz tabele 6 je razvidno, da so med specifičnimi učnimi težavami med učitelji razrednega in 

predmetnega pouka najbolj poznane specifične bralno-napisovalne težave (90,57 %), ki jih 

lahko poimenujemo še disleksija ali legastenija. 

Glede na to, da pri vprašanju o zmožnostih in težavah učencev z disleksijo, 14 učiteljev ni 

poznalo nobene zmožnosti ali težave oziroma so navedli napačne odgovore, se pojavlja 

vprašanje, ali so bila nadaljnja vprašanja v anketi sugestivna in so zato učitelji zapisali, da 

poznajo disleksijo kot specifično učno težavo.  

Učitelji razrednega in predmetnega pouka poznajo še dispraksijo (33,96 %). Podobno kot pri 

vprašanju o disleksiji, so tudi pri vprašanju o dispraksiji nekateri učitelji odgovarjali, da ne 

poznajo nobene zmožnosti ali težave učencev z dispraksijo, dispraksijo pa so navedli kot eno 

izmed specifičnih učnih težav. 

Nekaj manj učiteljev (32,08 %) pozna specifične učne težave pri matematiki. V anketnem 

vprašalniku jih je večina uporabila termin diskalkulija. 

Najmanj učiteljev (11,32 %) pozna specifične primanjkljaje na področju jezika. 

Učitelji razrednega in predmetnega pouka so poleg specifičnih učnih težav v vprašalniku 

navajali še motnje pozornosti, hiperaktivnost, naglušnost, čustveno-vedenjske motnje, učne 

težave, težave s spominom, primanjkljaj na področju besednega zaklada, čustvene težave, 

težave z vztrajnostjo. Najpogosteje med omenjenimi težavami učitelji razrednega in 

predmetnega pouka uvrščajo motnje pozornosti in koncentracije med specifične učne težave. 

En učitelj razrednega pouka in trije učitelji predmetnega pouka ne poznajo nobene specifične 

učne težave ali pa so napisali težave, ki spremljajo specifične učne težave.  

V odgovorih učiteljev se je pokazala velika razlika v poznavanju specifičnih učnih težav. 

Nekateri učitelji poznajo zelo malo specifičnih učnih težav in med SUT uvrščajo težave, ki so 

lahko z njimi le povezane ali pa jih uvrščamo kot druge posebne potrebe. Lahko bi sklepali, 

da učitelji, vključeni v raziskavo, slabo poznajo specifične učne težave. 

S četrtim in petim vprašanjem smo preverjali H2. 

Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, katere zmožnosti in težave opažajo učitelji pri 

učencih z disleksijo.  
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Tabela 7: Težave učencev z disleksijo 

Težave pri učencih z disleksijo f f % 

Zamenjava podobnih črk 23 43,40 % 

Težave pri branju 18 33,96 % 

Težave pri zapisu in prepisu besed 11 20,75 % 

Izpuščanje črk, besed 10 18,87 % 

Obračanje števk 7 13,21 % 

Težave pri razumevanju pisnih navodil 5 9,43 % 

Težave z orientacijo na listu, v prostoru 3 5,66 % 

Težave s povezovanjem glasov v besede 2 3,77 % 

Težave pri poimenovanju 2 3,77 % 

Težave pri razumevanju besedil 2 3,77 % 

Težave pri priklicu besed 2 3,77 % 

Šibko besedišče 2 3,77 % 

Težave z zaporedji 2 3,77 % 

Težave s koordinacijo 2 3,77 % 

Neurejeni zapisi 1 1,89 % 

Slaba prostorska predstava 1 1,89 % 

Slaba organizacija učenja 1 1,89 % 

Slabši kratkoročni spomin 1 1,89 % 
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Tabela 8: Zmožnosti učencev z disleksijo 

Zmožnosti učencev z disleksijo f f % 

Vztrajnost 3 5,66 % 

Visoke intelektualne sposobnosti 2 3,77 % 

Lahko so umetniško nadarjeni, ustvarjalni 2 3,77 % 

Dobro slušno razumevanje 1 1,89 % 

Dobro ustno izražanje 1 1,89 % 

Dobro razvito logično mišljenje 1 1,89 % 

Verbalno uspešnejši kot pisno 1 1,89 % 

Radi imajo šport, gibanje 1 1,89 % 

V tabelah 7 in 8 so navedene težave in zmožnosti, ki jih učitelji opažajo pri učencih z 

disleksijo. Opažajo več težav kot zmožnosti. Med težavami najpogosteje opažajo zamenjavo 

črk (43,40 %), težave pri branju (33,96 %), težave pri zapisu in prepisu besed (20,75 %) ter 

izpuščanje črk in besed (19,87 %). Redkeje opažajo obračanje števk (13,21 %), težave pri 

razumevanju pisnih navodil (9,43 %) ter težave z orientacijo na listu in v prostoru (5,66 %). V 

manj kot 5 % opažajo še težave s povezovanjem glasov v besede, težave pri poimenovanju, 

razumevanju besedil, pri priklicu besed, šibko besedišče, težave z zaporedji, koordinacijo, 

neurejene zapise, slabo prostorsko predstavo, slabo organizacijo učenja ter slabši kratkoročni 

spomin. 

Med zmožnostmi opažajo kot najpogosteje izraženo vztrajnost (5,66 %). V manj kot 4 % pa 

vidijo še visoke intelektualne sposobnosti, umetniško nadarjenost in ustvarjalnost, dobro 

slušno razumevanje, ustno izražanje, dobro razvito logično mišljenje, večji uspeh pri ustnih 

kot pisnih izdelkih in motivacijo pri športnih dejavnostih.  

Kar 14 učiteljev v anketnem vprašalniku ni navedlo nobene zmožnosti ali težave otrok z 

disleksijo. Nekateri učitelji so napisali, da ne poznajo nobene ali pa da učencev še niso 

poučevali. 

Podobno kot pri četrtem, smo pri petem vprašanju učitelje vprašali o zmožnostih in težavah, 

ki jih opažajo pri učencih z dispraksijo. 
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Tabela 9: Težave učencev z dispraksijo 

Težave pri učencih z dispraksijo f f % 

Težave s koordinacijo 10 18,87 % 

Slabša motorika 7 13,21 % 

Pogosto padejo, so nerodni 7 13,21 % 

Nečitljiva pisava 6 11,32 % 

Težave z orientacijo (v prostoru, na ploskvi) 6 11,32 % 

Težave pri načrtovanju, organizaciji dela 5 9,43 % 

Težave pri finomotoričnih opravilih 4 7,55 % 

Neuspešni pri športu, predvsem pri igrah z žogo 4 7,55 % 

Neustrezna drža pisala 3 5,66 % 

Odpor do športa 3 5,66 % 

So počasni 3 5,66 % 

Težave pri fiksaciji pogleda 3 5,66 % 

Šibko likovno izražanje 2 3,77 % 

Pozabljajo pripomočke 1 1,89 % 

Težave pri uporabi jedilnega pribora 1 1,89 % 

Se umažejo, popackajo 1 1,89 % 
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Tabela 10: Zmožnosti učencev z dispraksijo 

Zmožnosti učencev z dispraksijo f f % 

Dobre vizualne predstave 2 3,77 % 

Vztrajnost 2 3,77 % 

Verbalno uspešnejši kot pisno 2 3,77 % 

Visoke intelektualne sposobnosti 1 1,89 % 

Potrpežljivost 1 1,89 % 

Lažje učenje iz skic, vzorcev 1 1,89 % 

Tudi pri učencih z dispraksijo poznajo učitelji več težav kot zmožnosti. Iz tabele 9 je 

razvidno, da pri delu z učenci z dispraksijo učitelji opažajo največ težav na področju 

koordinacije (18,87 %), slabšo motoriko (13,21 %), pogosto padajo in so nerodni (13,21 %), 

njihova pisava je nečitljiva ali težko berljiva (11,32 %), imajo težave z orientacijo v prostoru 

in na ploskvi (11,32 %). Navajajo še težave pri načrtovanju in organizaciji dela (9,43 %), pri 

finomotoričnih opravilih (7,55 %), neuspešni so pri športnih aktivnostih, predvsem pri igrah z 

žogo (7,55%). Učitelji opažajo še neustrezno držo pisala (5,66 %), odpor do športa (5,66 %), 

počasnost (5,66 %), težave pri fiksaciji pogleda (5,66 %). Redki učitelji opažajo še šibko 

likovno izražanje (3,77 %), težave pri uporabi jedilnega pribora (1,89 %), pozabljanje 

pripomočkov (1,89 %), učenci z dispraksijo se umažejo in popackajo pri hranjenju in likovni 

umetnosti (1,89 %). Učiteljica, ki poučuje likovno umetnost, je v anketni vprašalnik napisala, 

da imajo težave pri finomotoričnih opravilih in pojasnila, da pri večini učencev z dispraksijo 

opaža, da ne zna pravilno ošiliti svinčnika, ožeti krpe, zapreti tempera barve s pokrovčkom, 

uporabljati škarij, ne najdejo začetka lepilnega traku. 

Rezultati v tabeli 10 pa kažejo, da učitelji pri učencih z dispraksijo najpogosteje opažajo 

dobre vizualne predstave (3,77 %), vztrajnost pri delu (3,77 %) ter boljši uspeh pri ustnih kot 

pri pisnih nalogah (3,77 %). Opažajo tudi potrpežljivost (1,89 %) in lažje učenje iz skic in 

vzorcev (1,89 %). 

 Kar 21 učiteljev je napisalo, da zmožnosti in težav učencev z dispraksijo ne pozna. Nekateri 

so postavili vprašanje: »Kaj je to?« ali komentarje, da za to še niso slišali.  
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3.5.2 Interpretacija rezultatov drugega sklopa 

V drugem sklopu anketnega vprašalnika, ki vključuje šest vprašanj, smo pridobili podatke o 

prilagoditvah pri poučevanju učencev z disleksijo in dispraksijo. V tem sklopu smo preverjali 

H3 in H4. 

Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, ali so učitelji že poučevali učenca z disleksijo. 

Tabela 11: Izkušnja s poučevanjem učencev z disleksijo 

 DA NE SKUPAJ 

 f f % f f % f 

Učitelji 

razrednega p. 

19 63,33 11 26,67 30 

Učitelji 

predmetnega p. 

22 95,65 1 4,35 23 

Iz tabele 11 je razvidno, da je že več kot polovica (63,33 %) učiteljev razrednega pouka 

poučevala učenca z disleksijo. Enajst učiteljev (26,67 %) je odgovorilo, da učenca z disleksijo 

še niso poučevali. Pri tem odgovoru se zastavlja vprašanje, ali ti učitelji učencev z disleksijo 

še niso poučevali ali pa le-ti še niso imeli odločbe o usmerjanju in učitelji njihovih težav niso 

prepoznali. 

Skoraj vsi učitelji predmetnega pouka (95,65 %) so odgovorili, da so že poučevali učenca z 

disleksijo, kar je dokaj logično, saj se »disleksija pojavlja pri približno 6-10 % populacije« 

(Raduly-Zorgo, 2010, v Košak Babuder idr., 2010). Le en učitelj predmetnega pouka (4,35 %) 

še ni poučeval učencev z disleksijo. 

Pri drugem vprašanju drugega sklopa nas je zanimalo, katere prilagoditve so učitelji izvajali 

v procesu poučevanja učencev z disleksijo. Odgovore učiteljev smo prikazali v preglednici. 
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Tabela 12: Prilagoditve v procesu poučevanja učencev z disleksijo 

Prilagoditev f f % 

Večja velikost črk 16 30,19 % 

Pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja podaljšan čas 12 22,64 % 

Pisno preverjanje in ocenjevanje znanja izven razreda 11 20,75 % 

Delovni listi in preverjanja znanja na barvni podlagi brez leska 9 16,98 % 

Učencu ni potrebno glasno brati pred sošolci 9 16,98 % 

Fotokopiranje zapiskov 8 15,09 % 

Dodatna razlaga pisnih navodil ali branje navodil 7 13,21 % 

Uporaba krajših besedil 7 13,21 % 

Večji razmak med vrsticami 6 11,32 % 

Sedi blizu učitelja 5 9,43 % 

Sans serif pisava brez okraskov 5 9,43 % 

Kratka in enoznačna pisna navodila 5 9,43 % 

Toleranca napak, ki izhajajo iz SUT 5 9,43 % 

Tabelska slika s ključnimi besedami ali slikami 4 7,55 % 

Preverjanje razumevanja prebranega besedila 4 7,55 % 

Poudarek na ustnem ocenjevanju 4 7,55 % 

Sedi poleg sošolca, ki mu lahko pomaga 3 5,66 % 

Uporaba kartončkov z dejstvi, formulami 3 5,66 % 

Uporaba računalnika 3 5,66 % 

Poučevanje s pomočjo miselnih vzorcev 3 5,66 % 

Uporaba bralnega ravnilca 2 3,77 % 

V tabeli 12 lahko vidimo, da največ učiteljev (30,19 %) uporablja v delovnih listih ter pri 

pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja večjo velikost črk. Pri pisnem preverjanju in 

ocenjevanju znanja imajo učenci z disleksijo podaljšan čas pisanja (22,64 %). Pisna 
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preverjanja in ocenjevanja znanja pišejo izven razreda (20,75 %), pri specialnem pedagogu ali 

svetovalni delavki oziroma izvajalcu dodatne strokovne pomoči. Učitelji prilagajajo podlago 

delovnih listov ter preverjanj in ocenjevanj tako, da so naloge na barvnem papirju (rumena, 

modra ali zelena), ki se ne blešči (16,98 %). Devet učiteljev (16,98 %) je navedlo, da učencu z 

disleksijo ni potrebno brati pred sošolci, če tega ne želi. Osem učiteljev (15,09 %) učencem z 

disleksijo fotokopira učno snov, ki je ne uspejo prepisati med poukom. Učitelji (13,21 %) 

učencem dodatno razložijo pisna navodila ali pa jim navodila preberejo. Nekateri učitelji 

(13,21 %) učencem omogočijo branje krajših besedil. Šest učiteljev (11,32 %) naredi v 

delovnih listih večji razmak med vrsticami. Enako pogosto (9,43 %) sedi učenec blizu 

učitelja, učitelji uporabljajo sans serif pisavo brez okraskov, dajejo kratka in enoznačna 

navodila in tolerirajo napake, ki izhajajo iz specifične učne težave. Štirje učitelji (7,55 %) 

učencem z disleksijo posredujejo tabelsko sliko s ključnimi besedami ali slikami in preverjajo 

razumevanje prebranega besedila. Prav tako štirje učitelji (7,55 %) dajejo večji poudarek na 

ustnem kot na pisnem ocenjevanju. Trije učitelji (5,66 %), zajeti v raziskavo, poskrbijo, da 

učenec z disleksijo sedi poleg sošolca, ki mu lahko pomaga. Trije učitelji (5,66 %) omogočajo 

učencem z disleksijo uporabo kartončkov z dejstvi ali formulami ter uporabo prenosnega 

računalnika za urejanje zapiskov. Trije učitelji (5,66 %) v procesu poučevanju uporabljajo 

miselne vzorce. Le dva učitelja (3,77 %) sta odgovorila, da učenec z disleksijo pri branju 

uporablja bralno ravnilce. 

Nekateri učitelji so še odgovorili, da pri poučevanju uporabljajo prilagoditve, ki so zapisane v 

odločbi o usmerjanju. Dva učitelja sta napisala, da učenec z disleksijo ni potreboval 

prilagoditev. 

Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da učitelji v procesu poučevanja učencev z 

disleksijo najpogosteje uporabljajo večjo velikost črk v delovnih listih ter pri preverjanju 

znanja. Učencu z disleksijo omogočajo, da ima pri pisnem preverjanju znanja podaljšan čas 

pisanja ter da pisna preverjanja znanja piše izven razreda, v idividualni situaciji. Odgovori 

učiteljev kažejo, da so prilagoditve v procesu poučevanja usmerjene predvsem v preverjanje 

znanja in ne toliko na prilagoditve metod in načina poučevanja ter uporabo pripomočkov. 

Ugotovimo lahko, da učitelji uporabljajo pri poučevanju učencev z disleksijo prilagoditve, ki 

so del vseh štirih učnih okolij: fizičnega, didaktičnega, socialnega in kurikularnega. 

Prevladujejo prilagoditve, ki so del kurikularnega in didaktičnega učnega okolja. Najmanj 

prilagoditev izvajajo učitelji iz socialnega okolja. 
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Učitelji, ki učencev z disleksijo še niso poučevali (12 učiteljev), na to vprašanje niso 

odgovorili. 

Pri tretjem vprašanju smo učiteljem dali primer. Opisali smo učenca z disleksijo. Navedli 

smo težave in zmožnosti, ki jih ima. Učitelje smo vprašali, katere prilagoditve pri poučevanju 

bi uporabili za opisanega učenca. Zapisali smo 15 prilagoditev, med katerimi jih je bilo 10 

tipičnih, značilnih za poučevanje učencev z disleksijo. Te so v preglednici 11 osenčene. Prva 

trditev je bila, da učenec ne potrebuje prilagoditev, pri zadnji pa so učitelji lahko dopisali 

prilagoditev, ki bi bila ustrezna za opisanega učenca. Pet naštetih prilagoditev v preglednici je 

bilo ustreznih oziroma primernejših za učenca z dispraksijo.  

Pri tem vprašanju smo preverjali H3, kjer smo ugotavljali, koliko ustreznih prilagoditev bi pri 

poučevanju učencev z disleksijo uporabili učitelji razrednega pouka in predmetnega pouka. 

Tabela 13: Prilagoditve pri poučevanju učencev z disleksijo 

 Učitelji razrednega p. Učitelji predmetnega p. 

Prilagoditev f f % f f % 

Učenec ne potrebuje prilagoditev 0 0 0 0 

Učenec uporablja kartončke z dejstvi, 

formulami, koraki v postopkih 

16 53,33 % 9 39,13 % 

Učenec sedi sam 2 6,67 % 1 4,35 % 

Učenec uporablja večjo mizo ali mizo 

z naklonom 

5 16,67 % 1 4,35 % 

Učencu dovolim prilagojene 

pripomočke 

15 50,00 % 8 34,78 % 

Učencu dovolim uporabo tehničnih 

pripomočkov 

16 53,33 % 4 17,39 % 

Učencu delovne liste z nalogami 

posredujem na barvnem papirju, ki se 

ne blešči 

23 76,67 % 15 65,22 % 

V delovnih listih uporabljam sans serif 

pisavo in večji razmak med vrsticami 

27 90,00 % 19 82,61 % 
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Pri utrjevanju in ponavljanju razdelim 

naloge na več krajših delov 

17 56,67 % 11 47,83 % 

Učencu pri branju ponudim bralno 

ravnilce 

26 86,67 % 13 56,52 % 

Nove besede in pojme napišem na 

tablo 

16 53,33 % 11 47,83 % 

Učenca ne izpostavljam, da glasno 

bere pred sošolci 

25 83,33 % 17 73,91 % 

Pripravim povzetke učne snovi in 

vprašanja za utrjevanje, ponavljanje 

11 36,67 % 7 30,43 % 

Učencu učno snov fotokopiram 21 70,00 % 8 34,78 % 

Pri športu mu omogočim več časa za 

izvajanje gibalne aktivnosti 

6 20,00 % 3 13,04 % 

Pri tehničnem pouku organiziram delo 

v paru pri praktičnih nalogah 

7 23,33 % 2 8,70 % 

Drugo   0  0 

Iz tabele 13 je razvidno, da bi med učitelji razrednega pouka pri poučevanju učencev z 

disleksijo 27 učiteljev (90,00 %) v delovnih listih uporabilo sans serif pisavo in večji razmak 

med vrsticami. Le en učitelj manj, torej 26 (86,67 %) bi učencu pri branju ponudilo bralno 

ravnilce. Večina učiteljev razrednega pouka (83,33 %) učenca z disleksijo ne bi izpostavljala 

z glasnim branjem pred sošolci. Delovne liste z nalogami bi na barvnem papirju, ki se ne 

blešči, posredovalo 23 učiteljev (76,67 %). Med učitelji razrednega pouka jih bi 21 (70,00 %) 

učno snov, ki je učenec ne uspe napisati ali prepisati, fotokopiralo. Pri utrjevanju in 

ponavljanju bi 17 učiteljev (56,67 %) naloge razdelilo na več krajših delov. Med učitelji 

razrednega pouka jih je 16 (53,33 %) takih, ki bi učencu omogočili uporabo kartončkov z 

dejstvi, formulami in koraki v postopkih. Prav tako 16 učiteljev (53,33 %) bi napisalo nove 

besede in pojme na tablo in dovolilo uporabo tehničnih pripomočkov (diktafon, računalnik). 

Najmanj, 11 učiteljev (36,67 %), bi za učenca pripravilo povzetke učne snovi in vprašanja za 

utrjevanje in ponavljanje. Pri drugem vprašanju drugega sklopa smo učitelje vprašali, katere 
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prilagoditve so izvajali pri poučevanju učencev z disleksijo in nihče ni odgovoril, da je za 

učenca pripravljal povzetke učne snovi in vprašanja za utrjevanje in ponavljanje.  

Polovica učiteljev razrednega pouka je odgovorilo, da bi učencu dovolili uporabo prilagojenih 

pripomočkov (pero, nastavek, ravnila), vendar učenci z disleksijo običajno nimajo težav s 

finomotoričnimi spretnostmi in je ta prilagoditev primernejša za učenca z dispraksijo. 

Odgovori učiteljev razrednega pouka kažejo, da učitelji poznajo dokaj dobro prilagoditve pri 

poučevanju učencev z disleksijo. 

Med učitelji predmetnega pouka bi 19 učiteljev (82,61 %) v delovnih listih uporabilo sans 

serif pisavo in večji razmak med vrsticami. Sedemnajst je takih učiteljev (73,91 %), ki učenca 

z disleksijo ne bi izpostavljalo z glasnim branjem pred sošolci. Delovne liste z nalogami bi na 

barvnem papirju, ki se ne blešči, posredovalo 15 učiteljev (65,22 %). 13 učiteljev (56,52 %) bi 

učencu pri branju ponudilo bralno ravnilce. Nove besede bi na tablo napisalo in naloge 

razdelilo na več krajših delov 11 učiteljev (47,83 %). Eden od učiteljev predmetnega pouka je 

pri prilagoditvi, kjer bi naloge pri utrjevanju in ponavljanju lahko razdelil na več delov, 

napisal pripombo, da učenci z disleksijo tega ne marajo. 9 učiteljev (39,13 %) bi učencu z 

disleksijo omogočilo uporabo kartončkov z dejstvi, formulami in koraki v postopkih. Učno 

snov, ki je učenec z disleksijo ne uspe napisati ali prepisati, bi fotokopiralo 8 učiteljev (34,78 

%). En učitelj manj, to je 7 (30,43 %) bi pripravilo povzetke učne snovi in vprašanja za 

utrjevanje in ponavljanje. Najmanj učiteljev (17,39 %) bi učencu z disleksijo dovolilo 

uporabo tehničnih pripomočkov. 

Dva učitelja predmetnega pouka sta pod možnost »drugo« navedla še, da bi izvajala 

prilagoditve, ki so navedene v odločbi o usmerjanju. En učitelj predmetnega pouka pa je 

napisal, da bi učencu z disleksijo dodatno razložil učno snov, ki je ta ne bi razumel. 

Tudi učitelji predmetnega pouka (34,78 %) bi učencu z disleksijo dovolili uporabo 

prilagojenih pripomočkov. Ta prilagoditev je primernejša za učence z dispraksijo. 

Odgovori učiteljev predmetnega pouka kažejo, da učitelji dokaj dobro poznajo prilagoditve 

pri poučevanju učencev z disleksijo. 

S četrtim vprašanjem smo ugotavljali, koliko učiteljev razrednega in predmetnega pouka je 

že poučevalo učence z dispraksijo. Podatki so prikazani v preglednici 12. 
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Tabela 14: Izkušnja s poučevanjem učencev z dispraksijo 

 Da Ne SKUPAJ 

 f f % f f % f 

Učitelji razrednega 

pouka 

11 36,67 19 63,33 30 

Učitelji 

predmetnega pouka 

8 34,78 15 65,22 23 

Rezultati v tabeli 14 kažejo, da več kot 60 % učiteljev razrednega in predmetnega pouka še ni 

poučevalo učencev z dispraksijo. Dobili smo ravno nasprotne odgovore kot pri disleksiji, saj 

je več kot 60 % učiteljev že poučevalo učence z disleksijo.  

Rezultati so presenetljivi, saj M. Kavkler (2002) navaja, da v populaciji kaže elemente 

dispraksije od 8 do 10 % otrok. Med njimi pa je 2 % takih, ki imajo težjo obliko dispraksije. 

Predvidevamo lahko, da so bili zaradi sopojavnosti disleksije in dispraksije učenci z lažjo in 

zmerno obliko dispraksije in disleksijo prepoznani le kot učenci z disleksijo. 

S petim vprašanjem smo učitelje vprašali, katere prilagoditve so izvajali v procesu 

poučevanja pri učencih z dispraksijo. Dobili smo malo odgovorov, saj več kot polovica 

učiteljev razrednega in predmetnega pouka še ni poučevala učencev z dispraksijo. 

Tabela 15: Prilagoditve v procesu poučevanja učencev z dispraksijo 

Prilagoditev f f % 

Pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja podaljšan čas 9 16,36 % 

Več prostora za zapis v delovnih listih, daljše črte za odgovore 6 11,32 % 

Fotokopiranje zapiskov 5 9,43 % 

Kratka in enoznačna navodila 4 7,55 % 

Pomoč pri urejanju zapiskov 4 7,55 % 

Več časa za eno gibalno aktivnost 4 7,41 % 

Sedi spredaj 3 5,66 % 

Sedi sam 3 5,66 % 
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Pomoč pri organizaciji delovnega prostora (mize) 3 5,66 % 

Obarvane ključne besede v navodilih 3 5,66 % 

Pomoč pri urejanju šolskih potrebščin 2 3,77 % 

Uporablja samo en zvezek za določen predmet 2 3,77 % 

Pisanje v vsako drugo vrstico 2 3,77 % 

Manjši obseg snovi, ki jo mora prepisati 2 3,77 % 

Individualni prikaz postopka izdelave pri tehničnem pouku 2 3,77 % 

Prilagoditev težavnosti izdelave izdelka 2 3,77 % 

Pomoč sošolca, kjer je mogoče (delo v parih) 1 1,89 % 

Multisenzorno poučevanje 1 1,89 % 

Spodbujanje močnih področij 1 1,89 % 

Vsi zvezki so velikega formata (A4) 1 1,89 % 

Rezultati, predstavljeni v tabeli 15 kažejo, da je največ učiteljev (16,36 %) učencem z 

dispraksijo pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja podaljšalo čas pisanja. Šest učiteljev 

(11,32 %) je v delovnih listih pustilo več prostora za zapis in daljše črte za odgovore. Pet 

učiteljev (9,43 %), zajetih v raziskavo, je učencem z dispraksijo fotokopiralo zapiske. Štirje 

učitelji (7,55 %) so dajali kratka in enoznačna navodila. Prav tako štirje učitelji (7,55 %) so 

učencem pomagali pri urejanju zapiskov. Štirje učitelji (7,55 %) so napisali, da so več časa 

namenili za eno gibalno dejanost. Trije učitelji (5,66 %) so odgovorili, da je učenec sedel 

spredaj in sam. Tako je lahko tudi učitelj sledil in spremljal tempo dela učenca. Trije učitelji 

(5,66 %) so ključne besede v navodilih obarvali. Tudi trije učitelji (5,66 %) so učencem 

pomagali pri organizaciji delovnega prostora. Dva učitelja (3,77 %) sta učencem z dispraksijo 

pomagala pri urejanju šolskih potrebščin. Zanimiva je prilagoditev, ki sta jo navedla dva 

učitelja (3,77 %). Napisala sta, da je imel učenec za določen predmet le en zvezek. Običajno 

uporabljajo učenci na predmetni stopnji pri matematiki in slovenščini dva zvezka, za šolsko in 

domače delo. Dva učitelja (3,77 %) sta tudi napisala, da je učenec v črtanih zvezkih pisal v 

vsako drugo vrstico. Dva učitelja (3,77 %) sta prilagodila obseg učne snovi, ki jo je moral 

učenec z dispraksijo prepisati. Tudi dva učitelja (3,77 %) sta pri tehničnem pouku učencu z 

dispraksijo prikazala postopek izdelave izdelka po korakih. Dva učitelja (3,77 %) sta 

prilagodila tudi težavnost izdelave izdelka. Le po eden učitelj (1,89 %) je spodbujal močna 
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področja učenca z dispraksijo, poučeval multisenzorno, učencu organiziral pomoč sošolca. En 

učitelj (1,89 %) je še napisal, da je imel učenec z dispraksijo vse zvezke A4 formata.  

Iz rezultatov lahko povzamemo, da je le malo več kot tretjina učiteljev, zajetih v raziskavo, 

poučevala učence z dispraksijo. Tisti, ki so jih poučevali, so izvajali prilagoditve, predvsem 

pri pisnem preverjanju in ocenjevanju znanja. Prilagoditve, ki so jih izvajali pri poučevanju 

učencev z dispraksijo, so vključevala vsa štiri učna okolja. Učitelji so najpogosteje izvajali 

prilagoditve pri poučevanju učencev z dispraksijo, ki so del didaktičnega in kurikularnega 

učnega okolja. Najmanj zastopane so prilagoditve socialnega okolja, saj je le eden učitelj 

napisal, da učencu z dispraksijo organizira pomoč sošolca, kjer je to mogoče. 

Šesto vprašanje se nanaša na prilagoditve pri poučevanju učencev z dispraksijo. Opisali smo 

zmožnosti in težave učenca z dispraksijo. Zapisali smo 15 prilagoditev. Med njimi je bilo 10 

značilnih za poučevanje učenca z dispraksijo. V preglednici 14 so te prilagoditve osenčene. 

Kot prvo trditev smo napisali, da učenec, opisan v primeru, ne potrebuje prilagoditev. Pod 

točko »drugo« so učitelji lahko navedli prilagoditev, ki se jim tudi zdi ustrezna za učenca iz 

primera. Ostalih 5 prilagoditev pri šestem vprašanju je bolj značilnih za poučevanje učencev z 

disleksijo. 

Pri šestem vprašanju smo preverjali H4. Ugotavljali smo, koliko ustreznih prilagoditev bi pri 

poučevanju učencev z dispraksijo uporabili učitelji razrednega in predmetnega pouka.  

Tabela 16: Prilagoditve pri poučevanju učencev z dispraksijo 

 Učitelji razrednega p. Učitelji predmetnega p. 

Prilagoditev f f % f f % 

Učenec ne potrebuje prilagoditev 1 3,33 % 1 4,35 % 

Učenec sedi sam 13 43,33 % 5 21,74 % 

Uporablja večjo mizo, da ima dovolj 

prostora 

19 63,33 % 13 56,52 % 

Učencu dovolim prilagojene 

pripomočke 

16 53,33 % 12 52,17 % 

Učenec učno snov prepisuje z lista, 

namesto s table 

18 60,00 % 5 21,74 % 
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Pri razlagi učne snovi uporabljam čim 

več konkretnega in slikovnega 

materiala 

7 23,33 % 3 13,04 % 

V delovnih listih uporabljam sans serif 

pisavo in večji razmak med vrsticami 

9 30,00 % 4 17,39 % 

Učencu pri branju ponudim bralno 

ravnilce 

8 26,67 % 1 4,35 % 

Učencu ni potrebno glasno brati pred 

sošolci 

3 10,00 %  0,00 % 

Na delovnih listih z nalogami ima širše 

črtovje in daljše črte za odgovore 

22 73,33 % 14 60,87 % 

Na tablo zapisujem z večjimi črkami in 

barvnimi oporami 

7 23,33 % 4 17,39 % 

Pri športu mu omogočim več časa za 

izvajanje gibalne aktivnosti 

19 63,33 % 15 65,22 % 

Pri tehničnem pouku organiziram delo 

v paru pri praktičnih nalogah 

18 60,00 % 10 43,48 % 

Navodila pri gibalnih dejavnostih 

razdelim na posamezne dele 

16 53,33 % 9 39,13 % 

Pripravim povzetke učne snovi in 

vprašanja za utrjevanje, ponavljanje 

6 20,00 % 3 13,04 % 

Učenec ima za domačo nalogo manjše 

število nalog 

10 33,33 % 3 13,04 % 

Drugo  1 3,33 % 1 4,35 % 

Rezultati v tabeli 16 kažejo, da bi največ učiteljev razrednega pouka pri poučevanju učencev z 

dispraksijo kot prilagoditev uporabilo širše črtovje in daljše črte za odgovore na delovnih 

listih (73,33 %), učenec bi uporabljal večjo mizo (63,33 %), pri športu bi imel več časa za 

izvajanje gibalne aktivnosti (63,33 %). Učencu z dispraksijo bi omogočilo prepisovanje učne 

snovi z lista namesto s table 18 učiteljev (60,00 %). Prav tako 18 učiteljev (60,00 %) bi pri 

tehničnem pouku organiziralo delo v paru pri praktičnih nalogah, kjer lahko sošolec pomaga 
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učencu z dispraksijo. 16 učiteljev (53,33 %) bi učencu z dispraksijo dovolilo uporabo 

prilagojenih pripomočkov (ravnila, nastavke, pero). 16 učiteljev (53,33 %) bi navodila pri 

gibalnih dejavnostih razdelilo na posamezne dele oziroma po korakih. 13 učiteljev razrednega 

pouka (43,33 %) bi učencu omogočilo, da sedi sam, saj ima tako dovolj prostora na mizi. 

Učencu bi reduciralo število nalog za domačo nalogo 10 učiteljev (33,33 %). Najmanj, 6 

učiteljev (20,00 %), bi učencu z dispraksijo pripravilo povzetke učne snovi in vprašanja za 

utrjevanje, ponavljanje. 

Med učitelji predmetnega pouka bi 15 učiteljev (65,22 %) učencem z dispraksijo omogočilo 

več časa pri izvajanju gibalnih aktivnosti. Zaradi težav z motoriko in koordinacijo imajo 

učenci z dispraksijo izrazitejše težave predvsem pri športu in zato so tudi počasnejši. 14 

učiteljev (60,87 %) bi na delovnih listih z nalogami naredilo širše črtovje in daljše črte za 

odgovore. 13 učiteljev (56,52 %) bi učencu omogočilo uporabo večje mize, da ima tako 

dovolj prostora. Med učitelji predmetnega pouka bi jih 12 (52,17 %) učencu dovolilo uporabo 

prilagojenih pripomočkov pri pouku. Pri tehničnem pouku bi vrstniško pomoč oziroma delo v 

paru organiziralo 10 učiteljev (43,48 %). En učitelj manj (39,13 %) bi navodila pri gibalnih 

dejavnostih razdelil na posamezne dele. Pet učiteljev (21,74 %) bi učencu z dispraksijo 

omogočilo, da sedi sam in ima tako dovolj prostora na mizi in okrog nje. Prav tako 5 učiteljev 

(21,74 %) bi učencu dalo list za prepisovanje učne snovi, namesto da bi učenec prepisoval s 

table. Trije učitelji (13,04 %) bi za učence z dispraksijo pripravilo povzetke učne snovi in 

vprašanja za utrjevanje in ponavljanje. Zaradi dispraksije bi trije učitelji (13,04 %) 

predmetnega pouka učencem zmanjšali obseg nalog za domačo nalogo. 

En učitelj razrednega pouka in en učitelj predmetnega pouka sta mnenja, da učenec, opisan v 

primeru, ne potrebuje prilagoditev. 

Pod zadnjo točko (drugo) je učitelj, ki poučuje likovno umetnost, napisal, da bi učenec z 

dispraksijo v času, ko drugi opravijo 2 nalogi, opravil le 1 nalogo. Naloga bi bila končana, 

učenec pa zadovoljen in bi tako pridobil samozavest pri delu. Učitelj razrednega pouka je pod 

točko »drugo« napisal, da bi izvajal prilagoditve, ki so določene v odločbi o usmerjanju. 

Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da učitelji razrednega pouka dokaj dobro 

poznajo prilagoditve v procesu poučevanja učencev z dispraksijo. Učencem z dispraksijo bi 

najpogosteje v delovnih listih z nalogami naredili širše črtovje in daljše črte. Visok odstotek 
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učiteljev (63,33 %) razrednega pouka bi učencem z dispraksijo omogočilo uporabo večje mize 

ter več časa za izvajanje gibalne aktivnosti pri športu. 

Tudi učitelji predmetnega pouka dokaj dobro poznajo prilagoditve pri poučevanju učencev z 

dispraksijo. Učencem z dispraksijo bi najpogosteje omogočili več časa za izvajanje gibalne 

aktivnosti pri športu, v delovnih listih z nalogami bi naredili širše črtovje in daljše črte za 

odgovore. Učencem z dispraksijo bi tudi omogočili uporabo večje mize. 

3.5.3 Interpretacija rezultatov tretjega sklopa 

Ta sklop ima dve vprašanji. Ugotavljali smo poznavanje prilagoditev pri preverjanju znanja 

učencev z disleksijo in učencev z dispraksijo. S tem sklopom vprašanj smo preverjali H5 in 

H6. 

Pri prvem vprašanju tretjega sklopa, s katerim smo preverjali peto hipotezo, smo učiteljem 

razrednega in predmetnega pouka našteli 16 prilagoditev pri preverjanju znanja učencev z 

disleksijo. Vprašali smo jih, katere prilagoditve izvajajo pri preverjanju znanja učencev z 

disleksijo. Učitelji, ki učencev z disleksijo še niso poučevali, so dopisali, da bi izbrane 

prilagoditve izvajali v primeru poučevanja takega učenca. Med danimi prilagoditvami so 

učitelji obkrožili tiste, ki jih izvajajo oziroma bi jih izvajali pri preverjanju znanja učencev z 

disleksijo. Prva trditev je bila »Ne prilagajam«, zadnja pa »Drugo«, kjer so učitelji lahko 

dodali prilagoditve, ki so jih izvajali oziroma bi jih izvajali. 

Tabela 17: Prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z disleksijo 

 Učitelji razrednega 

pouka 

Učitelji predmetnega 

pouka 

Prilagoditev f f % f f % 

Ne prilagajam  2 6,67 1 4,35 

Preverjanje znanja poteka v jutranjem času, 

ko je učenec zbran 

16 53,33 7 30,43 

Pri preverjanju znanja je poudarek na ustnem 

preverjanju 

 16 53,33 13 56,52 

Učenec ima napovedano ustno in pisno  18 60,00 15 65,21 
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preverjanje znanja 

Pri pisnem preverjanju znanja učencu 

omogočim pisanje na računalnik 

 9 30,00 5 21,74 

Učencu dovolim uporabo prilagojenih 

pripomočkov 

17 56,67 9 39,13 

Pisna preverjanja znanja piše učenec 

individualno, izven razreda 

 15 50,00 18 78,26 

Odgovore učenca učitelj ali izvajalec DSP 

zapisuje po njegovih navodilih 

 9 30,00 2 8,70 

Učencu učitelj ali izvajalec DSP prebere 

navodila 

 16 53,33 11 47,83 

Učencu ponudim zvočne posnetke navodil  4 13,33 0 0,00 

Učenec ima podaljšan čas pisnega preverjanja 

znanja 

 19 63,33 19 82,61 

Teste in kontrolne naloge posredujem na 

barvnem papirju, ki se ne blešči 

18 60,00 11 47,83 

Pri pisnem preverjanju znanja naloge 

razdelim na več sklopov 

 13 43,33 10 43,48 

Pri dolgih in sestavljenih navodilih učencu 

podčrtam ali obarvam ključne informacije 

 14 46,67 8 34,78 

Pri pisnih preizkusih je vključenih več nalog 

zaprtega tipa, tipa urejanja in tipa 

povezovanja 

 5 16,67 5 21,74 

Učencu toleriram napake, ki so posledica 

specifične motnje 

17 56,67 17 73,91 

Učencu ne ocenjujem zvezkov  5 16,67 8 34,78 

Drugo 0 0 0 0 

Iz tabele 17 je razvidno, da največ učiteljev (63,33 %) razrednega pouka učencem z disleksijo 

pri preverjanju znanja po potrebi podaljša čas pisanja. 18 učiteljev (60,00 %) učencem z 
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disleksijo vnaprej napove pisno in ustno preverjanje znanja. Prav tako 18 učiteljev (60,00 %) 

teste in kontrolne naloge posreduje na barvnem papirju, ki se ne blešči. 17 učiteljev 

razrednega pouka (56,67 %) dovoli učencem z disleksijo uporabo prilagojenih pripomočkov 

pri preverjanju znanja. Napake, ki so posledica specifične motnje (izpuščanje, dodajanje, 

zamenjava črk, zlogov …), tolerira 17 učiteljev (56,67 %). 16 učiteljev (53,33 %) poskrbi, da 

preverjanje znanja poteka v jutranjem času, ko je učenec zbran. Ta prilagoditev je primerna 

tudi za učence z učnimi težavami. 16 učiteljev (53,33 %) daje pri preverjanju znanja poudarek 

na ustnem preverjanju. Učencu z disleksijo 16 učiteljev (53,33 %), zajetih v raziskavo, 

prebere navodila ali pa navodila prebere izvajalec dodatne strokovne pomoči. 15 učiteljev 

(50,00 %) je odgovorilo, da učenci z disleksijo pišejo pisna preverjanja znanja individualno, 

izven razreda. 14 učiteljev razrednega pouka (46,67 %) pri dolgih in sestavljenih navodilih 

učencu podčrta ali obarva ključne besede. Na več krajših sklopov razdeli naloge pri 

preverjanju znanja 13 učiteljev (43,33 %). Devet učiteljev razrednega pouka (30,00 %) pri 

pisnem preverjanju znanja učencem z disleksijo omogoči pisanje na računalnik. Prav tako 9 

učiteljev (30,00 %) omogoča učencem z disleksijo, da pri preverjanju znanja namesto njega 

odgovore zapisuje učitelj oziroma izvajalec DSP. 5 učiteljev (16,67 %) pri pisnih preverjanjih 

znanja vključi več nalog zaprtega tipa, tipa urejanja in povezovanja. 5 učiteljev je odgovorilo 

(16,67 %), da učencem ne ocenjuje zvezkov. Pri tej prilagoditvi so trije učitelji napisali, da 

zvezkov nikoli ne ocenjujejo. Eden od učiteljev je opozoril, da se zvezkov ne sme ocenjevati. 

Le 4 učitelji (13,33 %) učencem z disleksijo ponudijo zvočne posnetke navodil. Dva učitelja 

razrednega pouka (6,67 %) sta napisala, da preverjanja znanja učencem z disleksijo ne 

prilagajata. 

Prilagoditve pri preverjanju znanja so pri učiteljih predmetnega pouka drugače razporejene. 

Največ učiteljev predmetnega pouka (82,61 %) podaljša učencu z disleksijo čas pisanja 

preverjanja znanja. 18 učiteljev (78,26 %) je odgovorilo, da učenci z disleksijo pišejo pisna 

preverjanja znanja individualno, izven razreda. Napake, ki so posledica specifične motnje, 

tolerira pri preverjanju znanja 17 učiteljev (73,91 %). Učencu napove ustno in pisno 

preverjanje znanja 15 učiteljev (65,21 %). Pri preverjanju znanja daje večji poudarek na 

ustnem preverjanju 13 učiteljev (56,52 %). 11 učiteljev (47,83 %) je odgovorilo, da pri 

pisnem preverjanju znanja učencu z disleksijo prebere navodila učitelj ali izvajalec DSP. Prav 

tako 11 učiteljev (47,83 %) predmetnega pouka posreduje teste in kontrolne naloge na 

barvnem papirju, ki se ne blešči. 10 učiteljev (43,48 %) razdeli pri pisnem preverjanju znanja 

naloge na več posameznih sklopov. Učencu dovoli uporabo prilagojenih pripomočkov pri 
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pisnem preverjanju znanja 9 učiteljev (39,13 %). Pri dolgih in sestavljenih navodilih učencu 

podčrta ali obarva ključne informacije 8 učiteljev (34,78 %). Prav tako 8 učiteljev (34,78 %) 

je odgovorilo, da učencem z disleksijo ne ocenjuje zvezkov. 7 učiteljev (30,43 %) organizira 

preverjanje znanja v jutranjem času, ko je učenec zbran. Učitelji predmetnega pouka bistveno 

težje prilagajajo in spreminjajo urnik, saj je ta običajno točno določen. Učitelji razrednega 

pouka, ki poučujejo le eno skupino učencev, si lažje organizirajo preverjanje znanja v 

jutranjem času. Pri pisnem preverjanju znanja omogoča pisanje na računalnik učencem z 

disleksijo 5 učiteljev (21,74 %). Prav tako 5 učiteljev (21,74 %) vključuje v pisne preizkuse 

znanja več nalog zaprtega tipa, tipa urejanja in tipa povezovanja. 2 učitelja (8,70 %) sta 

odgovorila, da odgovore v preverjanjih znanja pišeta po nareku učenca oziroma to počne 

izvajalec DSP. En učitelj (4,35 %) je napisal, da učencem z disleksijo preverjanj znanja ne 

prilagaja. Nihče od učiteljev predmetnega pouka ne ponudi učencem z disleksijo zvočnih 

posnetkov navodil.  

Pri drugem vprašanju tretjega sklopa, s katerim smo preverjali šesto hipotezo, smo navedli 

15 prilagoditev pri preverjanju znanja učencev z dispraksijo in učitelje razrednega in 

predmetnega pouka vprašali, katere prilagoditve izvajajo. Učitelji, ki učencev z dispraksijo še 

niso poučevali, so besedo »izvajate« popravili v »bi izvajali«. Prva trditev je bila »Ne 

prilagajam«, zadnja pa »Drugo«, kjer so učitelji lahko dopisali prilagoditve, ki jih izvajajo pri 

preverjanju znanja učencev z dispraksijo oziroma bi jih izvajali. 

Tabela 18: Prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z dispraksijo 

 Učitelji razrednega 

pouka 

Učitelji predmetnega 

pouka 

Prilagoditev f f % f f % 

Ne prilagajam 1 3,33 0 0,00 

Učencu dovolim uporabo prilagojenih 

pripomočkov 

10 33,33 6 26,09 

Pri preverjanju znanja je poudarek na ustnem 

preverjanju 

8 26,67 5 21,74 

Učenec ima napovedano ustno in pisno 

preverjanje znanja 

7 23,33 9 39,13 
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Pri pisnem preverjanju znanja učencu 

omogočim pisanje na računalnik 

5 16,67 2 8,70 

Pisna preverjanja znanja piše učenec 

individualno, izven razreda 

10 33,33 11 47,83 

Odgovore učenca učitelj ali izvajalec DSP 

zapisuje po njegovih navodilih 

6 20,00 0 0,00 

Učitelj ali izvajalec DSP preveri učenčevo 

razumevanje navodil 

6 20,00 3 13,04 

Navodila so jasna, konkretna in enoznačna 3 10,00 1 4,35 

Učenec ima podaljšan čas pisnega preverjanja 

znanja 

15 50,00 10 43,48 

Učencu dovolim uporabo kartončkov z 

dejstvi, formulami, koraki v postopkih 

5 16,67 1 4,35 

Pri preverjanju znanja naloge razdelim na več 

sklopov 

11 36,67 4 17,39 

Učencu pripravim več nalog izbirnega tipa in 

dopolnjevanja 

6 20,00 3 13,04 

Učencu pustim več prostora za zapis 

odgovorov 

13 43,33 9 39,13 

Isti cilj preverjam z manj nalogami 7 23,33 3 13,04 

Učencu toleriram napake, ki so posledica 

specifične motnje 

10 33,33 6 26,09 

Učencu ne ocenjujem zvezkov 4 13,33 4 17,39 

Drugo 0 0,00 0 0,00 

Pri tem vprašanju so tako učitelji razrednega pouka kot učitelji predmetnega pouka obkrožili 

bistveno manj prilagoditev kot pri disleksiji. Predvidevamo lahko, da je razlog v slabem 

poznavanju ali pa nepoznavanju dispraksije, kar se je pokazalo pri petem vprašanju prvega 

sklopa ter pri vprašanjih drugega sklopa, ki so se nanašala na dispraksijo. 
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Iz tabele 18 je razvidno, da največ učiteljev razrednega pouka (50,00 %) pri preverjanju 

znanja učencev z dispraksijo podaljša čas pisanja preverjanja znanja. 13 učiteljev (43,33 %) 

učencu na listu pusti več prostora za zapis odgovorov. 11 učiteljev razrednega pouka (36,67 

%) razdeli naloge pri preverjanju znanja na več krajših sklopov. Učencu dovoli uporabo 

prilagojenih pripomočkov (pero, ravnila, nastavke) pri preverjanju znanja 10 učiteljev (33,33 

%). 10 učiteljev (33,33 %) je odgovorilo, da učenec z dispraksijo piše pisna preverjanja 

znanja individualno, izven razreda. Učencu z dispraksijo tolerira napake, ki so posledica 

specifične motnje (slabše berljiva pisava), 10 učiteljev (33,33 %). 8 učiteljev (26,67 %) daje 

pri preverjanju znanja poudarek na ustnem preverjanju. Učencem z dispraksijo ustno in pisno 

napove preverjanje znanja 7 učiteljev (23,33 %) razrednega pouka. Isti cilj preverja z manj 

nalogami 7 učiteljev (23,33 %). 6 učiteljev (20,00 %) je odgovorilo, da pri pisnem preverjanju 

znanja učitelj ali izvajalec DSP zapisuje odgovore učenca po njegovem nareku. Prav tako 6 

učiteljev (20,00 %) oziroma izvajalcev DSP preveri pri preverjanju znanja učenčevo 

razumevanje navodil. V pisnem preverjanju znanja pripravi 6 učiteljev (20,00 %) več nalog 

izbirnega tipa in dopolnjevanja. 5 učiteljev (16,67 %) učencem z dispraksijo omogoči, da 

pisno preverjanje znanja pišejo na računalnik. Kartončke z dejstvi, formulami in koraki v 

postopkih uporabljajo učenci pri petih učiteljih razrednega pouka (16,67 %), ki so sodelovali 

v raziskavi. Štirje učitelji (13,33 %) so odgovorili, da učencu z dispraksijo ne ocenjujejo 

zvezkov. Le trije učitelji (10,00 %) so odgovorili, da dajejo pri preverjanju znanja jasna, 

konkretna in enoznačna navodila. 1 učitelj (3,33 %) učencem z dispraksijo ne omogoča 

prilagoditev pri preverjanju znanja. 

Izvajanje prilagoditev pri preverjanju znanja učencev z dispraksijo je med učitelji 

predmetnega pouka drugače razporejeno. Največ učiteljev (47,83 %) omogoča učencu, da 

pisna preverjanja znanja piše individualno, izven razreda. Običajno je učenec, ki piše 

preverjanja in ocenjevanja znanja v individualni situaciji bolj skoncentriran in tudi uspešen, 

saj ni toliko motečih faktorjev okrog njega kot v razredu. 10 učiteljev (43,48 %) učencem z 

dispraksijo pri pisnem preverjanju znanja omogoča daljši čas pisanja. Učenec piše več kot 1 

šolsko uro. Običajno je na predmetni stopnji potrebna dobra organizacija dela, saj učitelj, ki 

spremlja učenca pri pisnem preverjanju znanja, ne more z njim ostati več kot 1 šolsko uro. 

Učencem z dispraksijo napove ustno in pisno preverjanje znanja 9 učiteljev (39,13 %). 

Običajno se učenec sam dogovori z učiteljem o terminu ustnega preverjanja in ocenjevanja 

znanja in dobi tudi informacijo o vsebini preverjanja in ocenjevanja znanja. Prav tako 9 

učiteljev (39,13 %) učencu v preverjanju znanja pusti več prostora za zapis odgovorov. Šest 
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učiteljev (26,09 %) dovoli učencem z dispraksijo uporabo prilagojenih pripomočkov pri 

preverjanju znanja. Učencem z dispraksijo tolerira napake, ki so posledica specifične motnje, 

6 učiteljev (26,09 %). Večji poudarek na ustnem preverjanju znanja ima med učitelji 

predmetnega pouka 5 učiteljev (21,74 %). Naloge razdelijo na več krajših sklopov 4 učitelji 

(17,39 %). Prav tako 4 učitelji (17, 39 %) ne ocenjujejo zvezkov učencem z dispraksijo. Trije 

učitelji (13,04 %) so odgovorili, da pri preverjanju znanja učitelj ali izvajalec DSP preveri 

učenčevo razumevanje navodil. Trije učitelji predmetnega pouka (13,04 %) pripravijo v 

preverjanju znanja več nalog izbirnega tipa in dopolnjevanja. Trije učitelji (13,04 %) 

preverjajo isti cilj z manj nalogami. Dva učitelja (8,70 %) omogočata učencu z dispraksijo 

pisanje na računalnik pri pisnem preverjanju znanja. Le en učitelj (4,35 %) je odgovoril, da 

daje pri preverjanju znanja jasna, konkretna in enoznačna navodila. En učitelj predmetnega 

pouka (4,35 %) dovoli pri preverjanju znanja uporabo kartončkov z dejstvi, formulami, koraki 

v postopkih učencem z dispraksijo. Niti en učitelj predmetnega pouka, zajet v raziskavo, ni 

napisal, da odgovore učenca zapisuje učitelj ali izvajalec DSP. 

3.5.4 Preverjanje hipotez  

H1: Učitelji razrednega pouka so bolj seznanjeni s specifičnimi učnimi težavami kot 

učitelji predmetnega pouka. 

Za preverjanje prve hipoteze smo preverili število pravilnih odgovorov vseh respondentov iz 

vzorca. Pravilen odgovor smo točkovali z eno točko, napačen odgovor pa z nič točkami. Na 

podlagi števila pravilnih odgovorov učiteljev razrednega in predmetnega pouka o poznavanju 

specifičnih učnih težav smo primerjali število točk, ki so jih učitelji dosegli pri posamezni 

specifični učni težavi.  

Tabela 19: Poznavanje specifičnih učnih težav 

 Učitelji razrednega pouka Učitelji predmetnega pouka Učitelji 

Specifične učne 

težave 

 

f 

Skupno število 

SUT 

 

f 

Skupno število 

SUT 

SKUPAJ 

f 

0 4 0 3 0 7 

1 3 3 14 14 17 

2 13 26 4 8 17 
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3 9 27 1 3 10 

4 1 4 1 4 2 

SKUPAJ 30 60 23 29 53 

V tabeli 19 lahko vidimo, da 4 učitelji razrednega pouka in 3 učitelji predmetnega pouka ne 

poznajo nobene specifične učne težave. Eno specifično učno težavo poznajo 3 učitelji 

razrednega pouka in 14 učiteljev predmetnega pouka. Kar 13 učiteljev razrednega pouka in le 

4 učitelji predmetnega pouka poznajo dve specifični učni težavi. Tri SUT pozna devet 

učiteljev razrednega pouka in 1 učitelj predmetnega pouka. Štiri specifične učne težave pozna 

po 1 učitelj razrednega in 1 učitelj predmetnega pouka. 

Povprečno število pravilnih odgovorov razrednih in predmetnih učiteljev smo primerjali. Vsi 

učitelji razrednega pouka, zajeti v raziskavo, poznajo 60 specifičnih učnih težav, vsi učitelji 

predmetnega pouka, zajeti v raziskavo, pa poznajo 29 specifičnih učnih težav. Primerjava 

pokaže opazno razliko v številu podanih pravilnih odgovorov med skupino razrednih in 

predmetnih učiteljev. 

Tabela 20: Opisna statistika za spremenljivko poznavanje specifičnih učnih težav 

 N M SD SE 

Učitelji 

razrednega 

pouka 

30 2,00 1,050 0,192 

Učitelji 

predmetnega 

pouka 

23 1,26 0,915 0,191 

Iz podatkov v tabeli 20 lahko razberemo, da učitelji razrednega pouka, zajeti v raziskavo, 

poznajo v povprečju 2,00 specifični učni težavi, učitelji predmetnega pouka, zajeti v 

raziskavo, pa poznajo v povprečju 1,26 specifične učne težave. 
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Tabela 21: Rezultati t-testa - poznavanje specifičnih učnih težav 

    Interval zaupanja 95 % 

 t df 2p Sp. meja Zg. meja 

Varianca je enaka 2,682 51 0,010 0,186 1,292 

Podatke smo statistično obdelali ter preverili s t-testom. Ker je statistična značilnost manjša 

od 0,05, lahko z veliko gotovostjo (95 %) trdimo, da med spremenljivkama obstajajo razlike. 

H1, ki pravi, da so učitelji razrednega pouka bolj seznanjeni s specifičnimi učnimi težavami 

kot učitelji predmetnega pouka, zato sprejmemo. 

H2: Učitelji bolje prepoznajo značilnosti učencev z disleksijo kot učencev z dispraksijo. 

Za preverjanje druge hipoteze smo na podlagi števila pravilnih odgovorov posameznega 

učitelja točkovali odgovore. Pravilen odgovor pomeni zmožnost oziroma težavo, ki jo imajo 

učenci z disleksijo. Zmožnost pomeni eno točko, prav tako pomeni eno točko težava. Šteli 

smo le pravilne odgovore. Nepravilni odgovori so ovrednoteni z nič točkami. 

Tabela 22: Poznavanje značilnosti učencev z disleksijo med učitelji 

 Učitelji 

Značilnosti 

disleksije 

f  f % 

0 14 26,4 

1 4 7,5 

2 12 22,6 

3 16 30,2 

4 4 7,5 

5 3 5,7 

SKUPAJ 53 100,0 

V tabeli 22 lahko vidimo, da 14 (26,4 %) učiteljev razrednega in predmetnega pouka ne pozna 

nobene značilnosti disleksije (niti zmožnosti niti težav), 4 učitelji (7,5 %) poznajo eno 

značilnost disleksije, 12 učiteljev (22,6 %) pozna dve značilnosti disleksije, 16 učiteljev (30,2 
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%) pozna tri značilnosti disleksije, 4 učitelji (7,5 %) poznajo štiri značilnosti disleksije in 3 

učitelji (5,7 %) poznajo pet zmožnosti in težav učencev z disleksijo. 

Enako smo ovrednotili odgovore učiteljev o poznavanju dispraksije. Pravilen odgovor o 

poznavanju ene od zmožnosti pomeni eno točko ter pravilen odgovor o poznavanju ene od 

težav pomeni eno točko. 

Tabela 23: Poznavanje značilnosti učencev z dispraksijo med učitelji 

 Učitelji 

Značilnosti 

dispraksije 

f f % 

0 21 39,6 

1 7 13,2 

2 13 24,5 

3 7 13,2 

4 4 7,5 

5 1 1,9 

SKUPAJ 53 100,0 

V tabeli 23 lahko vidimo, da kar 21 učiteljev razrednega in predmetnega pouka (39,6 %) ne 

pozna nobene značilnosti dispraksije. Eno značilnost dispraksije pozna 7 učiteljev (13,2 %), 

dve 13 učiteljev (24,5 %), tri 7 učiteljev (13,2 %), štiri zmožnosti in težave poznajo 4 učitelji 

(7,5 %) in le en učitelj (1,9 %) pozna 5 značilnosti oseb z dispraksijo. 

Podatke iz tabele 23 smo statistično analizirali in primerjali srednje vrednosti. 
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Tabela 24: Opisna statistika za spremenljivko poznavanje značilnosti učencev z disleksijo in dispraksijo 

 N M SD SE 

Disleksija 

 

53 2,020 1,513 0,208 

Dispraksija 53 1,420 1,420 0,195 

Iz tabele 24 je razvidno, da srednja vrednost pri disleksiji znaša 2,020, pri dispraksiji pa 

1,420. To pomeni, da učitelji razrednega in predmetnega pouka poznajo 2,020 značilnosti 

učencev z disleksijo in 1,420 značilnosti učencev z dispraksijo, kar nakazuje na potrditev 

hipoteze. 

Tabela 25: Rezultati t-testa - poznavanje značilnosti učencev z disleksijo in dispraksijo 

    Interval zaupanja 95 % 

 T Df 2p Sp. meja Zg. meja 

Varianca je enaka 2,105 104,000 0,038 0,035 1,165 

Podatke smo analizirali in preverili s t-testom. Ker je vrednost 2p manjša od 0,05, se vzorca 

pomembno razlikujeta in lahko H2, ki pravi, da učitelji bolje prepoznajo značilnosti učencev z 

disleksijo kot učencev z dispraksijo, sprejmemo.  

H3: Učitelji razrednega pouka poznajo prilagoditve pri poučevanju učencev z disleksijo 

bolje kot učitelji predmetnega pouka. 

Pri tej hipotezi smo število pravilnih odgovorov učiteljev razrednega pouka in učiteljev 

predmetnega pouka točkovali. Izmed vseh odgovorov so učitelji razrednega in predmetnega 

pouka izbrali prilagoditve, za katere menijo, da so primerne pri poučevanju učencev z 

disleksijo. Število pravilno izbranih prilagoditev pomeni število točk. Obkrožena prilagoditev, 

ki ni značilna pri poučevanju učencev z disleksijo, ne prinese nobene točke. 
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Tabela 26: Prilagoditve pri poučevanju učencev z disleksijo 

 Učitelji razrednega pouka Učitelji predmetnega pouka Učitelji 

Št. prilagoditev 

disleksija 

 

f 

Skupno št. 

prilagoditev 

 

f 

Skupno št. 

prilagoditev 

SKUPAJ 

f 

2 1 2 2 4 3 

3 0 0 5 15 5 

4 5 20 2 8 7 

5 0 0 5 25 5 

6 6 36 3 18 9 

7 8 56 4 28 12 

8 6 48 2 16 8 

9 4 36 0 0 4 

SKUPAJ 30 198 23 114 53 

V tabeli 26 lahko vidimo, da 30 učiteljev razrednega pouka pozna 198 prilagoditev in 23 

učiteljev predmetnega pouka pozna 114 prilagoditev. Ker skupini v vzorcu številčno nista 

enaki, rezultatov ne moremo neposredno primerjati, zato smo jih statistično analizirali. 

Tabela 27: Opisna statistika za spremenljivko prilagoditve pri poučevanju učencev z disleksijo 

 N M SD SE 

Učitelji 

razrednega 

pouka 

30 6,60 1,793 0,327 

Učitelji 

predmetnega 

pouka 

23 4,96 1,870 0,390 

Iz tabele 27 lahko razberemo, da učitelji razrednega pouka uporabljajo več prilagoditev pri 

poučevanju učencev z disleksijo kot učitelji predmetnega pouka. Učitelji razrednega pouka 

uporabljajo 6,60 prilagoditev, učitelji predmetnega pouka pa 4,96 prilagoditev.  
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Tabela 28: Rezultati t-testa - prilagoditve pri poučevanju učencev z disleksijo 

    Interval zaupanja 95 % 

 t Df 2p Sp. Meja Zg. meja 

Varianca ni enaka 3,228 46,431 0,002 0,619 2,668 

S t-testom za neodvisne vzorce smo ugotovili, da je vrednost 2p manjša od 0,05. To pomeni, 

da se srednji vrednosti obeh vzorcev pomembno razlikujeta. Zaključimo torej lahko, da 

učitelji razrednega pouka poznajo prilagoditve pri poučevanju učencev z disleksijo bolje kot 

učitelji predmetnega pouka. Hipotezo zato lahko sprejmemo. 

H4: Učitelji razrednega pouka poznajo prilagoditve pri poučevanju učencev z 

dispraksijo bolje kot učitelji predmetnega pouka. 

Tudi pri tej hipotezi smo število pravilnih odgovorov učiteljev razrednega pouka in učiteljev 

predmetnega pouka točkovali. Izmed vseh odgovorov so učitelji razrednega in predmetnega 

pouka izbrali prilagoditve, za katere menijo, da so najprimernejše pri poučevanju učencev z 

dispraksijo. Število pravilno izbranih prilagoditev pomeni število točk. Obkrožena 

prilagoditev, ki ni značilna pri poučevanju učencev z dispraksijo, ne prinese nobene točke. 

Tabela 29: Prilagoditve pri poučevanju učencev z dispraksijo 

 Učitelji razrednega pouka Učitelji predmetnega pouka Učitelji 

Število 

prilagoditev 

dispraksija 

 

 

f 

Skupno 

število 

prilagoditev 

 

 

f 

Skupno 

število 

prilagoditev 

SKUPAJ 

 

f 

0 1 0 3 0 4 

1 0 0 1 1 1 

2 2 4 3 6 5 

3 1 3 2 6 3 

4 4 16 4 16 8 

5 6 30 3 15 9 

6 9 54 4 24 13 
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7 6 42 3 21 9 

8 1 8 0 0 1 

SKUPAJ 30 157 23 89 53 

Podatki v tabeli 29 kažejo, da 30 učiteljev razrednega pouka pozna 157 prilagoditev in 23 

učiteljev predmetnega pouka pozna 89 prilagoditev. Ker skupini učiteljev razrednega in 

predmetnega pouka nista enako veliki, rezultatov ne moremo neposredno primerjati, zato smo 

jih statistično analizirali. 

Tabela 30: Opisna statistika za spremenljivko prilagoditve pri poučevanju učencev z dispraksijo 

 N M SD SE 

Učitelji 

razrednega 

pouka 

30 5,23 1,775 0,324 

Učitelji 

predmetnega 

pouka 

23 3,87 2,302 0,480 

V tabeli 30 lahko vidimo, da učitelji razrednega pouka uporabljajo več prilagoditev pri 

poučevanju učencev z dispraksijo kot učitelji predmetnega pouka. Učitelji razrednega pouka 

uporabljajo 5,23 prilagoditev, učitelji predmetnega pouka pa 3,87 prilagoditev.  

Tabela 31: Rezultati t-testa - prilagoditve pri poučevanju učencev z dispraksijo 

    Interval zaupanja 95 % 

 t Df 2p Sp. meja Zg. meja 

Varianca je enaka 2,437 51,000 0,018 0,240 2,487 

Naredili smo t-test za neodvisne vzorce in ugotovili, da je vrednost 2p manjša od 0,05. To 

pomeni, da se srednji vrednosti obeh skupin pomembno razlikujeta. Z veliko verjetnostjo (95 

%) torej lahko trdimo, da učitelji razrednega pouka poznajo prilagoditve pri poučevanju 

učencev z dispraksijo bolje kot učitelji predmetnega pouka. Hipotezo zato sprejmemo. 
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H5: Učitelji razrednega pouka poznajo prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z 

disleksijo bolje kot učitelji predmetnega pouka. 

Za preverjanje te hipoteze smo preverili odgovore učiteljev razrednega in predmetnega pouka. 

Učitelji so obkrožili prilagoditve, ki jih uporabljajo pri preverjanju znanja učencev z 

disleksijo. Toliko ustreznih prilagoditev, kot je učitelj obkrožil, toliko točk je dobila 

posamezna skupina učiteljev. 

Tabela 32: Prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z disleksijo 

 Učitelji razrednega pouka Učitelji predmetnega pouka Učitelji 

Število 

prilagoditev 

disleksija 

 

 

f 

Skupno število 

prilagoditev 

 

 

f 

Skupno število 

prilagoditev 

SKUPAJ 

 

f 

0 3 0 0 0 3 

2 1 2 3 6 4 

4 2 8 2 8 4 

5 1 5 3 15 4 

6 4 24 1 6 5 

7 5 35 3 21 8 

8 2 16 4 32 6 

9 4 36 4 36 8 

10 5 50 1 10 6 

11 2 22 1 11 3 

13 1 13 1 13 2 

SKUPAJ 30 211 23 158 53 

V tabeli 32 lahko vidimo, da učitelji razrednega pouka uporabljajo več prilagoditev pri 

preverjanju znanja učencev z disleksijo kot učitelji predmetnega pouka. Vzorec zajema več 

učiteljev razrednega pouka kot predmetnega pouka, zato smo podatke iz preglednice 

statistično analizirali. 
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Tabela 33: Opisna statistika za spremenljivko prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z disleksijo 

Disleksija N M SD SE 

Učitelji 

razrednega 

pouka 

30 7,03 3,368 0,615 

Učitelji 

predmetnega 

pouka 

23 6,87 2,912 0,607 

Iz rezultatov v tabeli 33 je razvidno, da se srednja vrednost pri obeh skupinah učiteljev 

nekoliko razlikuje. Pri učiteljih razrednega pouka znaša 7,03, pri učiteljih predmetnega pouka 

pa 6,87. 

Tabela 34: Rezultati t-testa - prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z disleksijo 

    Interval zaupanja 95 % 

 t Df 2p Sp. Meja Zg. meja 

Varianca ni enaka 0,186 51,000 0,853 -1,605 1,933 

S t-testom smo ugotovili, da je vrednost 2p večja od 0,05. To pomeni, da razlika ni statistično 

pomembna. Trdimo lahko, da učitelji razrednega pouka ne poznajo bolje prilagoditev pri 

preverjanju znanja učencev z disleksijo kot učitelji predmetnega pouka. Hipoteze zato ne 

sprejmemo.  

Predvidevali smo, da učitelji razrednega pouka poznajo prilagoditve pri preverjanju znanja 

učencev z disleksijo bolje kot učitelji predmetnega pouka. Hipoteze ne moremo sprejeti, saj 

nismo uspeli dokazati, da učitelji razrednega pouka poznajo prilagoditve pri preverjanju 

znanja učencev z disleksijo bolje kot učitelji predmetnega pouka. V raziskavi B. Marentič 

Požarnik, J. Kalin, B. Šteh in M. Valenčič Zuljan (2005) je 21,7 % učiteljev razrednega pouka 

in 14,8 % učiteljev predmetnega pouka izrazilo potrebo po nadaljnjem izpopolnjevanju na 

področju integracije otrok s posebnimi potrebami. Učitelji se zavedajo, da imajo premalo 

znanja in iščejo dodatne oblike izobraževanja s tega področja.  

H6: Učitelji razrednega pouka poznajo prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z 

dispraksijo bolje kot učitelji predmetnega pouka. 
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 Za preverjanje te hipoteze smo odgovore učiteljev razrednega in predmetnega pouka 

točkovali glede na število prilagoditev, ki jih uporabljajo pri preverjanju znanja učencev z 

dispraksijo. Učitelji so med danimi prilagoditvami obkrožili tiste, ki jih uporabljajo pri 

preverjanju znanja učencev z dispraksijo. Nekaj učiteljev je pri tem vprašanju v anketi dodalo 

besedici »bi izvajali« in so obkrožili prilagoditve, ki se jim zdijo ustrezne pri preverjanju 

znanja učencev z dispraksijo. 

Tabela 35: Prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z dispraksijo 

 Učitelji razrednega pouka Učitelji predmetnega pouka Učitelji 

Število 

prilagoditev 

dispraksija 

 

 

F 

Skupno število 

prilagoditev 

 

 

f 

Skupno število 

prilagoditev 

SKUPAJ 

 

f 

0 8 0 9 0 17 

2 1 2 3 6 4 

3 1 3 2 6 3 

4 4 16 2 8 6 

5 4 20 0 0 4 

6 4 24 1 6 5 

7 5 35 1 7 6 

8 2 16 3 24 5 

10 1 10 2 20 3 

SKUPAJ 30 126 23 77 53 

Iz tabele 35 je razvidno, da učitelji razrednega pouka uporabljajo več prilagoditev pri 

preverjanju znanja učencev z dispraksijo kot učitelji predmetnega pouka. Ker je v vzorcu več 

učiteljev razrednega pouka, smo podatke statistično analizirali. 
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Tabela 36: Opisna statistika za spremenljivko prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z dispraksijo 

Dispraksija N M SD SE 

Učitelji 

razrednega 

pouka 

30 4,20 3,022 0,552 

Učitelji 

predmetnega 

pouka 

23 3,35 3,575 0,745 

Srednja vrednost pri učiteljih razrednega pouka znaša 4,20, pri učiteljih predmetnega pouka 

pa 3,35. 

Tabela 37: Rezultati t-testa - prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z dispraksijo 

    Interval zaupanja 95 % 

 t df 2p Sp. Meja Zg. Meja 

Varianca ni enaka 0,919 42,928 0,363 -1,018 2,723 

S t-testom smo ugotovili, da je vrednost 2p večja od 0,05, zato razlika ni statistično 

pomembna in lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da učitelji razrednega pouka iz našega 

vzorca ne poznajo bolje prilagoditev pri preverjanju znanja učencev z dispraksijo kot učitelji 

predmetnega pouka. Hipoteze zato ne sprejmemo. 

Področje preverjanja in ocenjevanja znanja je področje, kjer bi si učitelji, zajeti v raziskavo B. 

Marentič Požarnik, J. Kalin, B. Šteh in M. Valenčič Zuljan (2005), želeli pridobiti več znanja. 

11, 5 % učiteljev razrednega pouka in 12, 3 % učiteljev predmetnega pouka meni, da bi 

potrebovali dodatno izobraževanje s tega področja.  

V raziskavi smo ugotovili, da učitelji razrednega pouka bolje poznajo značilnosti učencev z 

dispraksijo kot učitelji predmetnega pouka. Ne moremo pa trditi, da učitelji razrednega pouka 

bolje poznajo prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z dispraksijo kot učitelji 

predmetnega pouka.  
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4 ZAKLJUČEK 

Živimo v času hitrega tehnološkega razvoja, tržnega načina gospodarstva in vse večjih zahtev, 

ki jih način življenja postavlja. Zahtevam družbe sledi tudi šolski sistem in učenec mora biti 

iznajdljiv, bister, zbran, hiter, pameten, učinkovit, prilagodljiv, tekmovalen, če želi biti 

uspešen v šoli in kasneje na poklicni poti. Kaj pa če učenec ni tak? Učenci, ki niso taki, niso 

narejeni po meri šole. Taki niso niti učenci z učnimi težavami in učenci s specifičnimi učnimi 

težavami.  

Učenci s specifičnimi učnimi težavami so del našega šolskega sistema. Tega se moramo 

zavedati, jih razumeti, sprejeti in jim nuditi ustrezno pomoč. Učenci s specifičnimi učnimi 

težavami so učenci z zelo heterogeno skupino primanjkljajev. Ti se kažejo z zaostankom na 

več področjih: branje, pisanje, pravopis, računanje, koordinacija, jezik, govor, pomnjenje, 

mišljenje, pozornost, socialna kompetentnost, čustvena zrelost (Magajna idr., 2008). Pri 

izvajanju dodatne strokovne pomoči opažam, da imajo učitelji na splošno o značilnostih 

posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami (pre)malo znanja. Slabo poznajo tudi 

skupino otrok s specifičnimi učnimi težavami, ki je najštevilneje zastopana skupina posebnih 

potreb v rednih osnovnih šolah. Med učence s specifičnimi učnimi težavami sodijo tudi 

učenci z disleksijo in dispraksijo.  

V raziskavi smo se osredotočili na poznavanje disleksije in dispraksije ter poznavanje 

značilnosti in prilagoditev pri poučevanju in preverjanju znanja učencev z disleksijo in 

dispraksijo med učitelji v osnovnih šolah. Disleksija, kot specifična učna težava, je najbolj 

raziskana in poznana tako med strokovnimi delavci v šolah kot med starši in javnostjo. 

Dispraksija je kljub pogosti sopojavnosti z disleksijo veliko manj poznana. Odločili smo se, 

da bo naloga usmerjena v raziskavo, kako dobro poznajo učitelji razrednega in predmetnega 

pouka zmožnosti in težave učencev z disleksijo in učencev z dispraksijo. Pri delu z učitelji v 

osnovnih šolah je še opaziti, da obstajajo razlike med poznavanjem specifičnih učnih težav 

med učitelji razrednega in predmetnega pouka. Primerjava o poznavanju specifičnih učnih 

težav med učitelji na obeh nivojih poučevanja je smiselna, saj smo v raziskavi ugotovili, da 

obstajajo razlike v poznavanju specifičnih učnih težav med učitelji razrednega in predmetnega 

pouka. Učitelji razrednega pouka poznajo specifične učne težave bolje kot učitelji 

predmetnega pouka. V raziskavi je bilo ugotovljeno tudi, da učitelji na obeh nivojih 

poučevanja poznajo značilnosti učencev z disleksijo bolje kot značilnosti učencev z 
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dispraksijo. Težave učencev z dispraksijo so najbolj izrazite pri športni in likovni vzgoji ter 

pri tehničnem pouku. Da bi se izognili stigmatizaciji in posledično slabi samopodobi učencev 

z disleksijo in dispraksijo, bi moral vsak učitelj specifične učne težave poznati in ustrezno 

ukrepati.  

Drugi del raziskave se je nanašal na poznavanje in uporabo prilagoditev, ki jih učitelji 

razrednega in predmetnega pouka uporabljajo pri poučevanju učencev z disleksijo in učencev 

z dispraksijo. Tudi v tem delu so se pokazale razlike, saj učitelji razrednega pouka poznajo 

prilagoditve pri poučevanju učencev z dislekijo bolje kot učitelji predmetnega pouka. 

Predvidevali smo še, da učitelji razrednega pouka poznajo prilagoditve pri poučevanju 

učencev z dispraksijo bolje kot učitelji predmetnega pouka. To trditev smo postavili kot 

hipotezo in izkazala se je kot pravilna. 

Tretji del raziskave se je nanašal na prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z disleksijo in 

učencev z dispraksijo. Običajno so učitelji pri preverjanju znanja še posebej pozorni na 

učence s posebnimi potrebami in z dobrim timskim sodelovanjem ter lastno zainteresiranostjo 

prilagoditve pri preverjanju znanja učencev s posebnimi potrebami poznajo. Predvidevali 

smo, da učitelji razrednega pouka poznajo prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z 

disleksijo bolje kot učitelji predmetnega pouka. Z raziskavo smo lahko zaključili, da učitelji 

razrednega pouka ne poznajo bolje prilagoditev pri preverjanju znanja učencev z disleksijo 

kot učitelji predmetnega pouka. Menili smo tudi, da učitelji razrednega pouka poznajo 

prilagoditve pri preverjanju znanja učencev z dispraksijo bolje kot učitelji predmetnega 

pouka. Ugotovljeno je bilo, da učitelji razrednega pouka ne poznajo bolje prilagoditev pri 

preverjanju znanja učencev z dispraksijo kot učitelji predmetnega pouka. 

Ugibamo lahko, zakaj nastajajo razlike v poznavanju specifičnih učnih težav ter pri uporabi 

prilagoditev v učnem procesu za učence z disleksijo in učence z dispraksijo. Eden od možnih 

razlogov bi lahko bil v vsebinah in znanjih, ki jih učitelji pridobijo v času izobraževanja. V 

raziskavi, ki so jo izvedle B. Marentič Požarnik, J. Kalin, B. Šteh in M. Valenčič Zuljan 

(2005) med 268 učitelji razrednega pouka in 129 učitelji predmetnega pouka, so učitelji 

povedali, da si želijo največ nadaljnjega izpopolnjevanja na področju integracije otrok s 

posebnimi potrebami, na področju vzgojnih in vedenjskih problemov ter na področju 

preverjanja in ocenjevanja znanja. Drugi razlog bi lahko bil v dodatnem izobraževanju. 

Sklepamo lahko, da se učitelji predmetnega pouka dodatno izobražujejo na področju, ki ga 

poučujejo. Tretji razlog bi lahko iskali v številu ur, ki jih učitelji razrednega pouka in 
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predmetnega pouka preživijo s skupino učencev. Zaradi načina organizacije izobraževalnega 

dela učitelji razrednega pouka poučujejo isto skupino učencev več ur tedensko kot učitelji 

predmetnega pouka. Tako lahko učitelji razrednega pouka učence bolje poznajo in pri njih 

opazijo specifike. Razlike bi lahko iskali tudi v učiteljih samih in njihovi želji ter motivaciji 

po poznavanju specifičnih učnih težav oziroma področij posebnih potreb, ki jih ti učenci 

imajo. Razlogov je zagotovo še več in se pri vsakem posamezniku razlikujejo. Odgovornost 

in naloga učiteljev pa je, da vsakemu učencu s specifičnimi učnimi težavami zagotovi pogoje, 

ki so potrebni za njegov optimalni razvoj. Običajno je ravno učitelj tisti, ki v razredu opazi 

učenca, da je drugačen od ostalih. Specifične učne težave je potrebno diagnosticirati čim prej, 

da lahko učenec s specifičnimi učnimi težavami dobi različne oblike pomoči. 

V raziskavi so se pokazale velike razlike v poznavanju specifičnih učnih težav in prilagoditev 

pri poučevanju in preverjanju znanja učencev z disleksijo in učencev z dispraksijo med 

posameznimi učitelji. Ugotovili smo tudi, da učitelji, zajeti v raziskavo, dokaj slabo poznajo 

področje specifičnih učnih težav. Nekateri učitelji so pri vračanju anketnih vprašalnikov 

povedali, da so ugotovili, da njihovo poznavanje SUT ni zadostno. Nekateri učitelji so 

priznali, da so bila vprašanja v anketi zahtevna. Nekateri so tudi povedali ali napisali, da ne 

poznajo dispraksije. Nekateri so izrazili željo, da dobijo več informacij o dispraksiji in načinih 

pomoči učencem, ki to specifično učno težavo imajo.  

Poučevanje učencev z učnimi težavami predstavlja učiteljem, kot soustvarjalcem učnega 

okolja, še vedno vsakodnevni izziv. Učitelji se morajo zavedati, da v razredu poučujejo tudi 

učence s specifičnimi učnimi težavami. Zavedati se morajo tudi, da je pomoč v mlajšem 

starostnem obdobju potrebna in bolj učinkovita. Da pa učenec dobi ustrezno pomoč čim prej, 

ga mora v razredu opaziti in prepoznati učitelj, za kar pa potrebuje znanje. K napredku in 

uspehu pripomore tudi pozitiven odnos učitelja do različnih oblik motenj in prilagoditve, ki 

jih ta uporablja v učnem procesu. Učiteljeva odgovornost je, da prilagodi oziroma pripravi 

spodbudno učno okolje za učence s specifičnimi učnimi težavami. Spodbudno učno okolje 

ima velik vpliv na odpravljanje primanjkljajev in posledično učnih težav. Učitelj lahko z 

organizacijo spodbudnega učnega okolja spodbuja učenčev kognitivni, fizični, socialni in 

čustven razvoj. Učitelj kot aktivni udeleženec in usmerjevalec učnega procesa lahko učencem 

prilagaja fizično, didaktično, socialno ter kurikularno učno okolje. Vrsta okolja, ki jo mora 

učitelj prilagoditi, je odvisna od potreb posameznega učenca. Najpogosteje pa lahko učitelj 

prilagodi didaktično in kurikularno učno okolje. 
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Z raziskavo smo ugotovili, da področje specifičnih učnih težav ter delo z učenci, ki te težave 

imajo, predstavlja učiteljem še vedno velik izziv. Če bi področje specifičnih učnih težav bolje 

poznali oziroma poznali značilnosti učencev s SUT, bi lahko uporabili ustrezne oblike 

pomoči. Pomoč, ki jo učenci z disleksijo dobijo v šoli, je ustreznejša kot pomoč, ki jo dobijo 

učenci z dispraksijo, saj je ta vrsta specifičnih učnih težav manj poznana. 

Raziskava je bila izvedena na vzorcu 53 osnovnošolskih učiteljev, kar je dokaj majhen vzorec. 

Za pridobitev informacij o znanju in poznavanju področja specifičnih učnih težav med večino 

učitelji, bi moral biti vzorec učiteljev, zajetih v raziskavo, bistveno večji. Raziskavo bi lahko 

razširili še na področje govora in jezika ter računanja in tako bi zajeli vse specifične učne 

težave. Vseeno pa lahko ugotovimo, da bi učitelji potrebovali več znanja s področja učnih 

težav. 
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