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POVZETEK 

 

Disleksija spada med najbolj pogoste specifične učne težave. Med najpomembnejše 

značilnosti posameznikov z disleksijo spadajo šibkosti, kot so neustrezno razvita zmožnost 

dekodiranja in šibka sposobnost pomnjenja ter počasna obdelava in pridobivanje jezikovnih 

informacij predvsem na fonološki ravni, kar vodi do učnih dosežkov, ki so precej nižji od 

posameznikovega intelektualnega potenciala. Težave učencev z disleksijo na bralno-

napisovalnem področju jih še posebej ovirajo pri usvajanju tujega jezika. Če imajo težave s 

fonologijo in slovničnimi strukturami v maternem jeziku, je večja verjetnost, da bodo imeli 

težave tudi pri usvajanju tujega jezika. Za razliko od slovenščine spada angleščina med manj 

transparentne jezike, za katere je značilna precej nepredvidljiva povezava med grafemom in 

fonemom. Zaradi tega morajo učenci vložiti še toliko več truda in časa v učenje tujega jezika. 

Naloga učitelja je, da jim ta proces čim bolj olajša. Pozitivna razredna klima in dostopen 

učitelj sta izrednega pomena pri ustvarjanju varnega ter spodbudnega učnega okolja. Uspeh 

učencev z disleksijo pri pouku angleščine je v veliki meri odvisen od usposobljenosti učitelja 

in ustreznega prilagajanja vseh vrst učnih okolij. Pri tem so mu v pomoč razne tehnike in 

strategije, kot so multisenzorno poučevanje, pomoč pri učenju besedišča ter črkovanja, 

motivacijske strategije, prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, uporaba 

informacijsko-komunikacijske tehnologije ter eksplicitno učenje povezave med grafemi in 

fonemi. 

 

V empiričnem delu diplomskega dela ugotavljamo, da učitelji angleščine najpogosteje 

izvajajo prilagoditve v okviru fizičnega, kurikularnega in socialnega učnega okolja. Večina 

vprašanih je potrdila, da bi dano ocenjevalno lestvico uporabila pri ugotavljanju, če učencem 

z bralno-napisovalnimi težavami nudi podporno okolje. Rezultati so pokazali tudi, da učitelji 

ocenjujejo, da je stopnja motivacije učencev z bralno-napisovalnimi težavami za učenje 

angleščine srednje visoka in da so največ informacij glede poučevanja otrok z bralno-

napisovalnimi težavami pridobili, ko so se samostojno dodatno izobraževali s pomočjo 

ustrezne literature.  

 

Ključne besede: disleksija, učenci s specifičnimi učnimi težavami, učno okolje, vloga učitelja 

angleščine, poučevanje angleščine, prilagajanje učnega okolja 
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ABSTRACT 

Dyslexia is one of the most common specific learning difficulties. The most important 

characteristics of individuals with dyslexia include weaknesses, such as poor decoding skills 

and poor memory, slow processing and retrieving of linguistic information, especially at the 

phonological level, leading to learning achievements, which are much lower than individuals 

intellectual potential. Problems that students with dyslexia have in the writing and reading 

areas are particularly hampered in the acquisition of a foreign language. If an individual has 

problems with phonology and grammatical structures in his native language, it is more likely 

that these students will also have trouble in the acquisition of a foreign language. Unlike 

Slovene English is a less transparent language and is characterized by quite unpredictable 

grapheme-phoneme relationship. Due to this characteristic, English as a foreign language 

students need to invest even more time and effort in learning a foreign language. The 

teacher’s task is to make this process as easy as possible for them. Friendly classroom 

atmosphere and an approachable teacher play an important part in creating a safe and 

inspiring learning environment. The success of students with dyslexia in learning English 

depends to a large extent on the qualifications of the teacher and the appropriate adjustment of 

all types of learning environments. Teachers can use various techniques and strategies, such 

as multisensory teaching. They can also help students with learning vocabulary and spelling, 

supporting students in using appropriate motivational strategies and assessment 

accommodations and applying information and communication technology to support the 

learning process as well as teaching explicitly the relationship between graphemes and 

phonemes in the English language. 

 

In the empirical part of the thesis we found that teachers of English most often carried out 

adjustments in the context of physical, curricular and social learning environment. Most 

teachers confirmed that they would use the given grading scale to check if they have created a 

supportive environment for students with reading and writing difficulties. The results also 

showed that teachers estimate that the level of motivation of students with dyslexia for 

learning English is medium and that they obtained more information on teaching children 

with dyslexia with independent additional research with the help of relevant literature. 

 

Keywords: dyslexia, students with specific learning difficulties, learning environment, the 

role of the teacher of English, teaching English, adapting the learning environment 
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1 Uvod 

Angleščina postaja vedno bolj univerzalni jezik in dobro znanje angleškega jezika znatno 

pripomore k boljšim možnostim za zaposlitev. Učenje angleščine je tako v Sloveniji sestavni 

in obvezni del izobraževalnega sistema. V zadnjih letih se vse večji poudarek namenja 

zgodnjemu poučevanju angleškega jezika, zato se angleščino kot predmet uvaja že v nižje 

razrede osnovne šole. Pri pouku tujega jezika pa so tudi učenci z učnimi težavami. Odnos in 

prepričanja, ki jih imajo učitelji, vodstvo šole ter drugi šolski delavci do inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja ter do učnih sposobnosti učencev z učnimi težavami, lahko vplivajo na 

enakovredne izobraževalne priložnosti za vse učence in tudi na posamezna učna okolja. V 

diplomskem delu se bomo osredotočili na učence z disleksijo in na poučevanje ter učenje 

angleškega jezika. 

Disleksija spada med najbolj pogoste specifične učne težave. Za otroke z disleksijo je 

značilno, da so njihovi procesi predelovanja jezikovnih informacij moteni, kar povzroča 

težave pri prepoznavanju posameznih glasov (fonemov) (Magajna idr. 2008). Če ima učenec 

težave s fonološkim zavedanjem in slovničnimi strukturami že v maternem jeziku, je večja 

verjetnost, da bo imel težave tudi pri usvajanju tujega jezika. Na uspešnost učencev pri 

usvajanju slednjega pa vplivajo tudi posamezna šolska učna okolja (fizično, didaktično, 

socialno in kurikularno). Vsi elementi šolskega učnega okolja – še posebej učitelj – so 

pomembni dejavniki pri ustvarjanju učnega okolja, v katerem bo otrok uspešen in se bo 

počutil sprejetega. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

opredeljujemo učne težave in disleksijo. Opisujemo tudi štiri vrste učnega okolja (fizično, 

socialno, didaktično in kurikularno) ter predstavljamo, kako učinkovito učno okolje vpliva na 

uspešnost učencev z disleksijo pri učenju tujega jezika oz. angleščine. Ker učenci z disleksijo 

naletijo na številne težave, ki so povezane z učenjem tujega jezika, posebno pozornost 

namenjamo tudi strategijam in metodam, ki lahko pripomorejo k uspešnemu usvajanju 

angleščine. Na koncu prikazujemo še preglednico s prilagoditvami posameznih učnih okolij, 

ki jih lahko upoštevajo učitelji pri poučevanju otrok z disleksijo pri angleščini. 

V empiričnem delu predstavljamo rezultate raziskave, ki smo jo izvedli med učitelji 

angleškega jezika, ki poučujejo ali so v svojih letih dela poučevali otroke z bralno-
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napisovalnimi težavami oz. z disleksijo. Raziskali smo, katero učno okolje učitelji angleščine 

najpogosteje prilagajajo. Proučili smo tudi stopnjo motivacije, ki jo učitelji opažajo pri 

učencih z disleksijo, in na kakšen način (tekom študija, z udeležbo na seminarjih ali s 

samostojnim izobraževanjem) so učitelji angleščine pridobili največ informacij o poučevanju 

učencev z disleksijo oz. z bralno-napisovalnimi težavami.  

 

Naša raziskava kaže, da je več kot polovica učiteljev angleščine pridobila dodatna znanja o 

poučevanju učencev z disleksijo s pomočjo dodatnih izobraževanj ali samostojnega 

izobraževanja s pomočjo literature in da več kot polovica učiteljev ocenjuje, da je stopnja 

motivacije učencev z disleksijo oz. z bralno-napisovalnimi težavami za učenje angleščine 

srednje visoka. Večina učiteljev bi ocenjevalno lestvico, ki smo jo uporabili v raziskavi, 

uporabila za preverjanje, če učencem z disleksijo nudijo podporno učno okolje. Ugotavljamo 

tudi, da učitelji angleščine pogosteje izvajajo prilagoditve, ki smo jih uvrstili med fizično, 

socialno in kurikularno učno okolje. Za nadaljnje raziskave bi morali uporabiti večji vzorec, 

predvsem pa vprašalnik, ki bi vseboval večje število prilagoditev, ki bi bile enakomerno 

zastopane v vseh učnih okoljih. Še bolje bi bilo, da bi učitelji sami navedli prilagoditve, ki jih 

izvajajo v okviru posameznih učnih okolij.  
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2 Teoretični del  

2.1 Učne težave 

»Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težkih, od preprostih do 

kompleksnih, od kratkotrajnih (prehodnih) do tistih, ki so vezane na čas šolanja ali trajajo vse 

življenje.« (Magajna, Kavkler in Košir, 2011, str. 8) Lerner (2003, v Magajna idr., 2011) 

definira »otroke in mladostnike z učnimi težavami kot raznoliko skupino otrok in 

mladostnikov z različnimi kognitivnimi, socialnimi, čustvenimi in drugimi značilnostmi, ki 

imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina njihovih vrstnikov« (str. 9). 

 

Vzroki za pojav učnih težav so različni, zato so tudi učenci z učnimi težavami zelo raznoliki. 

Nekateri imajo lahko težave pri večini šolskih predmetov ali pa le pri enem oz. dveh. Težave 

lahko opazimo že pred začetkom šolanja, nastajajo lahko postopoma ali se pojavijo kar 

naenkrat. Nekatere vrste učnih težav posameznika ovirajo vse življenje oz. trajajo dlje časa 

(npr. nekatere težje oblike specifičnih učnih težav), druge so prehodne narave (npr. 

sprememba ravni šolanja ali prešolanje, upad storilnosti po intenzivnem, kratkotrajnem stresu 

itd.). V šolskem obdobju lahko učna uspešnost učencev upada postopoma (npr. pri prehodu v 

višje razrede, saj je učna snov vedno bolj kompleksna in abstraktna), lahko pa nenadoma 

pride do opaznega poslabšanja (npr. ob začetnem učnem neuspehu lahko tesnoba pri učencu 

naraste do te mere, da pri ocenjevanju znanja »zablokira«) (Magajna idr., 2011). 

 

Učne težave delimo na splošne (nespecifične) in specifične težave oz. motnje.  

 

2.1.1 Splošne učne težave 

Splošne ali nespecifične učne težave so težave, pri katerih je usvajanje in izkazovanje znanja 

ali spretnosti lahko ovirano ter je kot posledica tega storilnost znižana zaradi različnih 

neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij med okoljem in posameznikom, nekaterih 

notranjih dejavnikov ter neprimernih vplivov okolja (Magajna idr., 2011). Splošne težave 

zadevajo primanjkljaje v večini ali celo vseh kognitivnih funkcijah (Nijakowska, 2010). 
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2.1.2 Specifične učne težave 

Specifične učne težave se nanašajo na situacije, ko je okvarjena samo ena ali omejeno število 

spretnosti, medtem ko ostaja funkcioniranje na ostalih področjih tipično (Nijakowska, 2010). 

O specifičnih učnih težavah torej govorimo, če so razlogi za slabšo učno uspešnost (npr. pri 

usvajanju tehnike miselnega računanja, branja, pisanja itd.) notranje, nevrofiziološke narave 

oz. so potenciali za učenje na nekaterih področjih učenja zmanjšani (Magajna idr., 2011). 

»Primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU) so notranje narave in 

niso primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem ter drugimi okoljskimi dejavniki, 

vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, motnjami v duševnem razvoju in vedenjskimi ter 

čustvenimi težavami (motnjami), čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi.« (Magajna idr., 

2011, str. 12)  

 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami so raznolika skupina učencev, pri katerih se pojavljajo 

izrazite težave na področju branja, pisanja, pravopisa ali računanja, ki lahko vplivajo na 

usvajanje šolskih veščin. Težave se pojavljajo kljub povprečnim ali nadpovprečnim 

intelektualnim sposobnostim in trajajo vse življenje. Kažejo se tudi primanjkljaji na področju 

pomnjenja, pozornosti, mišljenja, kognitivnega predelovanja besednih in nebesednih 

informacij, koordinacije, socialnih sposobnosti ter čustvenega dozorevanja (Magajna idr., 

2011). 

 

2.1.3 Pojavnost učnih težav v populaciji 

»Pogostost specifičnih učnih težav v populaciji je odvisna od vrste dejavnikov: specifičnih 

značilnosti posameznega jezika in pisave, kriterijev in postopkov ocenjevanja, tehnološke 

razvitosti in zahtev po ravni pismenosti itd.« (Kavkler in Magajna, 2008, str. 27) Približno 

13–14 % svetovne šolske populacije predstavljajo učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno 

pomoč pri izobraževanju. Približno polovica (6–7 %) teh učencev je prepoznanih kot skupina 

učencev s specifičnimi učnimi težavami (v nadaljevanju SUT). 85 % teh učencev ima 

primarne učne težave pri branju in jezikovnem procesiranju. Kljub temu ima veliko več ljudi, 

kar 15–20 % celotnega prebivalstva, določene znake disleksije, vključno s počasnim ali 

nenatančnim branjem in s težavami s črkovanjem ter pisanjem ali z zamenjevanjem podobnih 

besed. Disleksija se pri posameznikih pojavlja ne glede na njihovo narodnost, inteligentnost, 

ekonomski status ali kulturno ozadje. Znano je tudi, da je večja verjetnost, da bodo imeli 

otroci disleksijo, če jo imajo tudi njihovi starši (Dyslexia Basics, 2016). 
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3 Definicija disleksije 

Razvojna disleksija spada med specifične učne motnje in je ena izmed najbolj znanih, najbolj 

intenzivno raziskovanih ter pogostih specifičnih težav pri učenju. Pri disleksiji gre za 

specifično motnjo branja in pisanja, ki traja vse življenje ter je posameznik ne preraste. 

Specifične učne težave, s katerimi se srečujejo otroci z disleksijo, se nanašajo na pridobivanje 

bralnih in pravopisnih spretnosti, medtem ko so njihove umske sposobnosti ustrezne. 

Simptomi disleksije, ki se pri določeni osebi manifestirajo tekom njenega življenja, so 

predmet dinamičnih sprememb in se skozi odraščanje spreminjajo v obsegu ter resnosti 

(Snowling, 2001, v Nijakowska, 2010). Tudi način, kako se disleksija odraža na vedenju oseb, 

se spreminja in razlikuje med posamezniki. 

 

V zadnjih nekaj letih je bilo podanih veliko različnih teorij razvojne disleksije, katerih cilj je 

odkriti primarni primanjkljaj slednje.  

 

Mednarodna zveza za disleksijo (International Dyslexia Association) le-to opredeljuje kot 

specifično učno težavo, ki je nevrobiološkega izvora. Za disleksijo so značilne težave z 

natančnim in/ali tekočim prepoznavanjem besed ter šibke sposobnosti dekodiranja in 

pravilnega črkovanja besed. Te težave običajno izvirajo iz primanjkljaja v fonološki 

komponenti jezika, ki pa je glede na kognitivne sposobnosti in učinkovite metode poučevanja 

v razredu pogosto nepričakovan. Sekundarne posledice lahko vključujejo težave pri bralnem 

razumevanju in manj bralnih izkušenj, kar lahko ovira obseg ter rast besedišča (Definition of 

dyslexia, 2016). 

 

Definicija Britanske zveze za disleksijo pravi, da je »disleksija specifična učna težava, ki 

prizadene predvsem razvoj pismenosti in veščin, povezanih z jezikom. Prisotna naj bi bila že 

ob rojstvu in na posameznika vpliva vse življenje. Označujejo jo težave na področju 

predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, delovnega pomnjenja, hitrosti procesiranja in 

razvoja avtomatizacije veščin. Te težave ovirajo posameznikovo izvajanje na področju 

prizadetih veščin, zaradi česar je to slabše, kot so siceršnje sposobnosti posameznika« 

(Raduly-Zorgo, Smythe in Gyarmathy, 2010, str. 13).  
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Definicija Evropske zveze za disleksijo pa to opredeljuje »kot različnost, ki je nevrološkega 

izvora in otežuje usvajanje ter rabo veščin branja, pravopisa in pisanja. Kognitivne težave, ki 

spremljajo to nevrološko pogojeno različnost, lahko vplivajo tudi na organizacijske veščine, 

na sposobnost računanja in druge spoznavne ter čustvene sposobnosti. Disleksijo lahko 

povzroči kombinacija težav na področju fonološkega (glasovnega) procesiranja, delovnega 

pomnjenja, hitrega poimenovanja in operiranja z zaporedji ter težav pri doseganju 

avtomatizacije osnovnih veščin. Disleksija ni odvisna od posameznikove ravni inteligentnosti, 

vlaganja truda in socialno-ekonomskega položaja.« (Raduly-Zorgo idr., 2010, str. 13)  

 

Področje disleksije je zelo raziskano, zato se posamezne definicije med seboj tudi razlikujejo. 

Vsem pa je skupno, da je disleksija nevrološko stanje z genetskimi vzroki. Običajno je 

opredeljena s težavo fonološkega procesiranja na kognitivni ravni. Temeljna težava se nanaša 

na podstandardno obdelavo črk na ravni posameznih besed, natančneje na netočno in/ali 

počasno dekodiranje besed, pa tudi na napačno kodiranje besed (črkovanje). Otroci z 

disleksijo ne prepoznajo napisanih besed na stopnji, kot jo pričakujemo glede na njihovo 

starost. Klinična slika disleksije je zagotovo zelo dinamična, saj se simptomi med razvojem 

spreminjajo. Nanje lahko vplivajo različni dejavniki, kot so npr. metode poučevanja, učno 

okolje, zgodnja obravnava in sposobnost kompenzacije (ki pa je odvisna od ravni 

intelektualnih sposobnosti ter obsega in resnosti primanjkljaja) (Nijakowska, 2010). 

 

3.1 Pojavnost disleksije 

»Ocene pogostosti posameznih vrst motenj tako variirajo pri specifičnih motnjah branja od 

2 % do 10 %.« (Kavkler in Magajna, 2008, str. 27) Elliott in Place (2000, v Nijakowska, 

2010) sta navedla naslednje številke: 10 % otrok ima blago in 4 % otrok hudo obliko 

disleksije. Tudi v Sloveniji naj bi imelo v šolajoči se populaciji 2–4 % otrok izrazite 

specifične učne težave ali primanjkljaje na posameznih področjih učenja (Kavkler in 

Magajna, 2008). Po Hulme in Snowling (2009, v Nijakowska, 2010) je motnja precej pogosta 

ter prizadene približno 3–6 % otrok. 
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3.2 Značilnosti disleksije 

Otroci z disleksijo so heterogena skupina in vsak posameznik kaže drugačne simptome. Reid 

(2007) navaja nekaj specifičnih značilnosti na posameznih področjih delovanja: 

 

• Spomin: 

- slab kratkoročni spomin (npr. težko si zapomnijo sezname podatkov); 

- slab dolgoročni spomin, ki je lahko posledica slabe pozornosti med učenjem ali slabih 

organizacijskih strategij. 

 

• Organizacija: 

- slabe organizacijske strategije pri učenju; 

- slabo načrtovanje urnikov, organiziranje pripomočkov in opreme ter potrebščin, ki so 

potrebne za učenje. 

 

• Govor:  

- slaba izgovorjava, 

- slabo zavedanje rime, 

- zamenjevanje podobnih glasov, 

- težave pri povezovanju glasov v besede, 

- slabe slovnične strukture, 

- težave pri poimenovanju. 

 

• Črkovanje: 

- težko si zapomnijo pravila črkovanja; 

- črke niso v pravilnem zaporedju; 

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

- nedosledno rabijo nekatere črke s podobnimi glasovi (npr. »s« in »z«); 

- imajo težave s končnicami (npr. »u« namesto »l«); 

- zamenjevanje ali spuščanje samoglasnikov; 

- težave pri besedah z dvojnimi soglasniki in samoglasniki (npr. oddaja, priimek). 
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• Branje: 

- imajo občuten odpor do branja; 

- imajo težave pri prepoznavanju glasov v besedah; 

- imajo težave pri ustvarjanju rim – težko si zapomnijo otroške rime in njihovo 

zaporedje; 

- imajo težave s pravilnim zaporedjem glasov ter črk v besedah; 

- zamenjujejo besede med glasnim branjem (npr. preberejo »metla« namesto »omelo«, 

»zima« namesto »miza«); 

- pri branju se »izgubijo«; 

- lahko imajo težave z izgovorjavo posameznih glasov v besedi; 

- obračajo, dodajajo ali izpuščajo črke; 

- imajo težave z navajanjem zaporedja črk v abecedi; 

- imajo težave pri izgovarjanju večzložnih besed; 

- imajo slabše veščine prepoznavanja besed; 

- branje je običajno počasno, neritmično in zatikajoče; 

- razumevanje prebranega besedila je običajno boljše kot branje posamezne besede. 

 

• Pisanje: 

- počasno pisanje, 

- včasih neobičajen položaj pri sedenju ali neobičajen prijem pisala, 

- odpor do pisanja daljšega besedila, 

- nedosledna raba velikih in malih začetnic, 

- nedosleden slog pisanja. 

 

• Gibanje: 

- lahko imajo težave s slabšo koordinacijo; 

- pogosto se spotikajo, padajo in zaletavajo v pohištvo v razredu. 

 

Najpomembnejše značilnosti posameznikov z disleksijo naj bi bile šibkosti, kot so slaba 

sposobnost dekodiranja in pomnjenja ter počasna obdelava in pridobivanje jezikovnih 

informacij predvsem na fonološki ravni, kar vodi do učnih dosežkov, ki so precej nižji od 

posameznikovega intelektualnega potenciala (Nijakowska, 2010). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Urša Filipič; diplomsko delo 

 

9 
 

4 Učenje angleščine kot tujega jezika  

Sposobnosti v tujem jeziku lahko prikažemo na kontinuumu, na katerem se težave pri učenju 

tujega jezika razprostirajo od blagih do resnih. Pri večini učencev z disleksijo se zaradi težav, 

ki jih imajo z učenjem maternega jezika, pričakuje, da bodo na spodnji meji kontinuuma. 

Možno pa je seveda tudi, da učenci z disleksijo dosežejo povprečne in nadpovprečne rezultate 

pri učenju tujega jezika. Med njimi obstajajo bistvene razlike glede tempa dela in sposobnosti 

branja ter črkovanja v maternem in v tujem jeziku (Nijakowska, 2012). Mnogo avtorjev 

(Crombie, 1997; Crombie 2000; Wight, 2014) navaja kar nekaj razlogov, zakaj je učenje 

tujega jezika koristno tudi za učence z učnimi težavami, saj: 

• izboljša motivacijo, 

• odpre dostop do drugih kultur, 

• spodbuja evropsko identiteto, 

• poveča razumevanje maternega jezika, 

• izboljša kognitivno učenje, 

• pomaga pri koncentraciji, 

• na začetku usvajanja jezika zahteva malo znanja učenčevega lastnega jezika, 

• preko kratkoročnih, lahko dosegljivih ciljev ustvarja samozavest, 

• spodbuja obiske tujine, 

• zagotovi dostop do več informacij in spodbuja kritično ter fleksibilno mišljenje, 

• viša kompetentnost za višješolsko izobraževanje. 

 

Če učencem z disleksijo ne damo možnosti za učenje predmeta, ki se zdi ostalim učencem 

uporaben in ki je pomemben za njihovo prihodnost, potem ne zadostimo potrebam teh otrok.  

 

4.1 Transparentnost angleškega jezika 

Abecedni pravopisni sistemi se lahko razvrstijo glede na stopnjo ujemanja med glasovi in 

njihovimi pisnimi ustreznicami (tj. povezava fonem-grafem), kar je opredeljeno kot 

pravopisna globina. Za jezike z globokim pravopisom je značilna precej nepredvidljiva 

povezava grafem-fonem. Nasprotno imajo plitvi pravopisi preproste odnose med grafemi in 

fonemi. V nekaterih jezikih se določena črka ali skupek črk vedno izgovarja na enak način 

(npr. grščina, italijanščina, španščina), medtem ko je v drugih jezikih mogočih več različnih 
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izgovorjav (npr. v angleškem in danskem jeziku) (Nijakowska, 2010). Slovenščina spada med 

bolj transparentne oz. pravopisno plitke jezike, kar pomeni, da skoraj vse črke ponazarjajo 

samo en glas in imajo skoraj vsi glasovi le eno pisno ustreznico (Zorman, 2007). Slovenska 

abeceda pozna 25 črk, slovenski knjižni jezik pa 29 fonemov. Za razliko od slovenščine spada 

angleščina med netransparentne jezike, saj ima 26 črk, ki vsebujejo približno 40 fonemov, ti 

pa so zastopani z več kot 500 grafemi (Hellan, 2008). To pomeni, da lahko v angleščini enake 

vzorce črkovanja pogosto izgovarjamo na različne načine (npr. če primerjamo izgovorjavo -

ough v besedah cough, bough, tough, through, dough ...) (Ziegler, Perry, Ma-Wjatt, Lander in 

Schulte-Korne, 2003). Ta kompleksnost povezave grafem-fonem v angleškem jeziku 

predstavlja specifičen izziv za vse učence in učitelje, tako za tiste, ki jim je angleščina materni 

jezik, kot za tiste, za katere je to tuj jezik. Vendar učenci brez specifičnih težav ta izziv po 

navadi premagajo s pomočjo vaje oz. treningov (Helland, 2008). Bolj kot je povezava med 

glasom in črko v posameznem jeziku transparentna, manj težav imajo posamezniki z 

disleksijo pri učenju branja, ne glede na to, ali gre za prvi ali tuji jezik (Nijakowska, 2010). 

Intenzivnost, tip in razširjenost napak pri branju so zagotovo odvisni od pravopisne globine 

jezika ter pridobljenih bralnih strategij (Ziegler in Goswami, 2005). Nejasni, globoki in 

nekonsistentni pravopisi, kot je angleški, po navadi predstavljajo veliko izrazitejše težave za 

posameznike z disleksijo kakor transparentni jeziki, kot so italijanski, španski ter grški 

(Nijakowska, 2010). Slovenščina sodi med bolj transparentne jezike.  

 

Za učitelja tujega jezika je pomembno, da pozna učenčevo znanje maternega jezika. Če imajo 

učenci težave s fonologijo in slovničnimi strukturami v maternem jeziku, obstaja večja 

verjetnost, da bodo imeli težave tudi pri usvajanju tujega jezika (Helland, 2008). Glede na 

višje zahteve na področjih besedišča in sintakse je možno tudi, da bodo imeli otroci, ki se 

učijo tujega jezika, težave s pisnim izražanjem tudi potem, ko se bodo že navadili na 

govorjenje ter branje v tujem jeziku (Ndlovu in Geva, 2008). 

 

4.2 Vloga učitelja angleščine kot tujega jezika pri poučevanju učencev z 

disleksijo 

Danes je najbolj pogosto uporabljen jezik za komunikacijo angleščina, ki hitro postaja 

univerzalni jezik. Učenje tujega jezika je tudi sestavni in obvezni del izobraževalnega sistema 

v Sloveniji. V šolskem letu 2014/15 so v šestdesetih osnovnih šolah po Sloveniji začeli s 

poučevanjem tujega jezika (angleščine) v 2. razredu. V šolskem letu 2016/17 pa je predvideno 
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poučevanje tujega jezika v 2. razredu na vseh ostalih osnovnih šolah (Pevec Semec, 2015). 

Vseeno pa učenci s specifičnimi učnimi težavami redko dobijo zadostno pomoč pri učenju 

tujega jezika zaradi domneve, da vsled bralno-napisovalnih težav, ki jih imajo v maternem 

jeziku, ne morejo biti uspešni pri učenju tujega jezika (Kormos, 2013). 

 

Uspešna inkluzivna vzgoja je odvisna od mnogih dejavnikov, in sicer ne samo od posebnih 

potreb učenca, ampak tudi od strokovnega znanja in izkušenj ter pripravljenosti učitelja, da 

zadosti potrebam teh učencev (Lindsay, 2007, v Hornstra, Denessen, Bakker, Van den Bergh 

in Voeten, 2010). Učitelji imajo lahko do učencev z učnimi težavami nižja pričakovanja, ki pa 

posledično vplivajo na dosežke teh učencev. Pogosto tudi nimajo zadostnega znanja o naravi 

učnih težav svojih učencev, se ne zavedajo čustvenih in kognitivnih strategij, ki jih ti učenci 

uporabljajo za premagovanje težav, ter niso opremljeni z ustreznimi učnimi orodji za 

poučevanje jezika – kot so tehnike, strategije in materiali –, da bi lahko tem učencem 

pomagali (Smith, 2008, v Kormos, Csizer in Sarkadi, 2009).  

 

Kar nekaj avtorjev (Hornstra idr., 2010; Lemperou, Chostelidou in Griva, 2011; Nijakowska, 

2010; Rontou, 2012) navaja, da učiteljem primanjkuje znanja, ki je potrebno za poučevanje 

otrok z disleksijo. Skrbi glede poučevanja otrok z disleksijo pa izražajo tudi učitelji sami. 

Raziskava avtoric M. Gallardo, S. Heisre in X. Arias McLaughlin (2015) o pogledih, 

prepričanjih ter izkušnjah učiteljev na področju disleksije in učenja jezika je pokazala, da so 

razumevanje disleksije ter izkušnje z njo med učitelji zelo različne. Nekateri učitelji so imeli 

le malo znanja s področja disleksije, čeprav jo je večina dobro poznala glede na lastne 

izkušnje s poučevanjem otrok z disleksijo. Glede na raziskave obstaja torej potreba po 

dodatnem strokovnem izobraževanju učiteljev na področju disleksije, ki jo izražajo tudi 

učitelji sami (Nijakowska, 2010). Potrebno je zagotoviti seminarje, ki bodo namenjeni 

izobraževanju o različnih vidikih poučevanja tujega jezika za otroke z disleksijo, in predstaviti 

učne pristope, metode ter tehnike, ki jih učitelji lahko uporabijo in vključijo v poučevanje 

tujega jezika, da se zagotovi, da bodo otroci z disleksijo pravilno vključeni v redno osnovno 

šolo (Lemperou idr., 2011). Od učiteljev se pričakuje, da prilagodijo svoje izobraževalne 

zahteve in pogoje ocenjevanja individualnim potrebam ter sposobnostim učencev z disleksijo. 

Vendar se prepogosto zdi, da obstaja precejšnja neusklajenost med zakonskimi osnovami 

izobraževalne prakse in načinom, kako se te izvajajo v šolski praksi (Nijakowska, 2010). 
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J. Kormos, K. Csizer in A. Sarkadi (2009) so v raziskavi o izkušnjah madžarskih učencev z 

disleksijo pri pouku tujega jezika ugotovile, da je imel učitelj, ki so ga učenci imeli za 

učinkovitega, pozitiven učinek na njihov odnos do učenja jezika ter na njihovo dojemanje 

lastnega napredka.  

 

4.3 Razredno učno okolje pri predmetu angleščina kot tuji jezik 

Če imajo učenci možnost interakcije in sodelovanja z drugimi ter gradijo pozitivne socialne 

vezi med poukom angleščine, je večja verjetnost, da bodo postali bolj povezani in bolj 

motivirani za učenje angleškega jezika. Da bi ustvarili kohezivno učno okolje, bi učitelji 

lahko povečali priložnosti, da bi učenci uporabljali svoje jezikovne spretnosti v neposredni 

komunikaciji z vrstniki v resničnih situacijah (Alzubaidi, Aldridge in Swe Khine, 2016). Da 

bi izboljšali motivacijo učencev in samokontrolo pri učnih urah angleškega jezika, bi morali 

vsako učno uro izpostaviti cilje aktivnosti posameznega dne ter preveriti, če učenci razumejo, 

kaj se od njih pričakuje pri vsaki nalogi (prav tam). Če so ti cilji jasni in relevantni, bodo 

učenci pri učenju bolj aktivni. 

 

Prijazna atmosfera v razredu, pristopen oz. dosegljiv učitelj in podpirajoči sošolci so 

dragocena sredstva za učenca z disleksijo. Obstaja tudi potreba po nudenju čustvene opore 

učencem s čustvenimi motnjami, ki jih povzroči razvojna disleksija. Vsi vključeni – starši, 

učenci z disleksijo in njihovi sošolci – morajo biti seznanjeni s strategijami spopadanja s 

tesnobo (kako ter koga prositi za pomoč in kako se spopasti s problemi) (Piechurska-Kuciel, 

2008). 

 

4.4 Težave otrok z disleksijo pri učenju tujih jezikov 

Učenci z disleksijo se pogosto soočajo s težavami pri učenju tujih jezikov. L. Ganschow, R. 

L. Spaks in J. Javorsky (1998) povedo, da je uspeh oz. neuspeh pri učenju tujega jezika 

primarno odvisen od jezikovnih sposobnosti ter da igrajo sposobnosti v maternem jeziku 

pomembno vlogo pri učenju tujega jezika. Sposobnosti posameznika v jezikovnem kodiranju 

maternega jezika so temelj uspešnega učenja tujega jezika. Višje stopnje pisnega in ustnega 

znanja tujega jezika dosežejo učenci, ki kažejo višjo stopnjo sposobnosti v maternem jeziku. 

Tako so težave pri branju, pisanju, poslušanju in govorjenju, ki obstajajo v maternem jeziku, 

verjetno odgovorne za podobne težave pri učenju tujih jezikov. Najbolj opazen primanjkljaj se 
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nanaša na nezmožnost zavestno izolirati in manipulirati z glasovi jezika ter jih povezati z 

ustreznimi pisnimi simboli – črkami (Nijakowska, 2010). Temeljni fonološki primanjkljaj, ki 

je odgovoren za zaostanek v bralnem razvoju v maternem jeziku, bistveno vpliva na učenje 

drugih jezikov. Fonološko zavedanje in fonološko procesiranje naj bi se prenašala med jeziki 

(Nijakowska, 2012). Iz tega sledi, da lahko slabe sposobnosti v maternem jeziku bistveno 

ovirajo proces učenja tujih jezikov.  

 

Kar nekaj raziskav na temo otrok z disleksijo in učenja tujega jezika (Crombie, 2000; 

Hedland, 2008; Kormos in Kontra, 2008; Kormos, Sarkadi in Csizer, 2009; Nijakowska, 

2010) dokazuje, da se le-ti pri učenju tujega jezika pogosto soočajo s številnimi težavami. V 

nadaljevanju navajamo bistvene izmed slednjih: 

 

- težave, povezane s pravopisnim/fonološkim procesiranjem; 

- slabo fonološko zavedanje, za katerega je značilna nezmožnost členjenja besed na 

foneme, kar vpliva na fonološko procesiranje in posledično vodi do težav na grafično-

fonemski ravni; 

- težave s sintakso in težave z razumevanjem ter uporabo abstraktnih slovničnih pravil; 

- težave pri branju, vključno z glasnim branjem in bralnim razumevanjem; 

- težave pri pisanju ter prepisovanju, vključno s težavami pri črkovanju; 

- težave pri učenju besedišča zaradi slabega delovnega spomina; 

- težave pri pisanju po nareku in kreativnem pisanju; 

- težave z natančnim ter tekočim branjem; 

- počasno procesiranje informacij in posledično potreba po dodatnem času za 

opravljanje nalog; 

- pomanjkanje metakognitivnih sposobnosti, kot sta razmišljanje o jeziku in uporaba 

samokorekcijskih strategij brez eksplicitnih navodil; 

- težave pri usvajanju zaporedij; 

- težave pri pomnjenju imen; 

- slaba slušna diskriminacija; 

- slaba samopodoba; 

- težave z ohranjenem pozornosti na nalogi. 

 

Ormos (2003, v Kormos in Kontra, 2008) je preučil težave madžarskih otrok z disleksijo pri 

učenju angleškega jezika. Zaključil je, da je najbolj težavno področje za učence z disleksijo 
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črkovanje, kar naj bi bilo povezano z netransparentnim pravopisnim sistemom angleščine. 

Odkril je tudi, da so imeli učenci velike težave s pisnim in ustnim izražanjem, glasnim 

branjem, pridobivanjem besedišča, izgovarjavo ter razumevanjem slovničnih pravil.  

M. A. Crombie (1997) je raziskala dosežke angleško govorečih učencev z disleksijo pri 

učenju tujega jezika – francoščine v primerjavi s kontrolno skupino učencev brez disleksije. 

Odkrila je, da so učenci z disleksijo dosegli slabše rezultate ne samo na področju branja in 

pisanja, ampak tudi pri govorjenju ter poslušanju. Fonološko zavedanje je bila najbolj 

pomembna spremenljivka, ki je vplivala na sposobnost procesiranja jezika pri učencih z 

disleksijo. Rezultati na področju govora so bili boljši kot na področju poslušanja ali branja in 

govor je bil področje, kjer so se učenci z disleksijo najbolj približali dosežkom kontrolne 

skupine (brez disleksije). Ker so otroci z disleksijo šibkejši pri branju in pisanju, dajo morda 

prednost govorjenju, zato tam dosegajo boljše rezultate. Poleg tega govor poteka v otrokovem 

lastnem tempu, medtem ko mora poslušanje prilagoditi hitrosti govorca.  

 

Znano je, da se simptomi disleksije spreminjajo glede na čas in razvojno obdobje 

posameznika, vendar disleksije nihče nikoli ne preraste. Zaradi kompenzacijskih strategij in 

učenja se lahko posameznik uspešno spopade s prej težavnimi nalogami (Nijakowska, 2012) 

in napreduje pri učenju tujega jezika. Poleg tega učenci z disleksijo pogosto delajo bolj trdo 

kot vrstniki in imajo podpirajoče družine, ki jim lahko zagotovijo tutorje in/ali odlične 

izobraževalne priložnosti (Shaywitz, 2003), da razvijajo ustrezne kompenzacijske strategije. 

 

4.5 Čustveni dejavniki, ki vplivajo na učenje tujega jezika pri učencih z 

disleksijo 

Motivacija, tesnoba pri učenju jezika in samozavest so navedene kot najbolj pomembni 

čustveni dejavniki, ki lahko vplivajo na izid učenja tujega jezika (Kormos, 2013). Motivacija 

je ključni vidik, ki prispeva k uspešnemu usvajanju tujega jezika, saj vpliva na trud in 

vztrajnost, ki ga posameznik vloži v učenje. Raziskave na področju motivacije in učenja 

tujega jezika so pokazale, da ima samopodoba učencev ter dejstvo, kako se kot učenci tujega 

jezika vidijo sami, močan vpliv na njihov uspeh pri učenju tujega jezika (Dornyei, 2005, v 

Csizer, Kormos in Sarkadi 2010). Ker predstavlja učenje tujega jezika učencem z disleksijo 

zahteven izziv, si sebe težko predstavljajo kot kompetentne in uspešne uporabnike tujega 

jezika (Kormos in Csizér 2010). Tudi pomanjkanje motivacije je pri učencih z disleksijo velik 

problem (Kormos in Kontra 2008; Casserly, 2013). Nekateri izgubijo motivacijo zaradi 
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nenehnih neuspehov na tem področju, pomanjkanja pohval s strani učitelja ali negativnih 

povratnih informacij s strani vrstnikov. To se kaže v tem, da učenec ne vloži dovolj truda v 

reševanje nalog in obupa, še preden začne z branjem ali razume, kaj naloga sploh zahteva od 

njega. To pomanjkanje motivacije lahko vodi do nadaljnjih neuspehov (Kormos in Kontra 

2008). Ko so otroci z disleksijo pod stresom ali občutijo tesnobo, lahko njihove običajne 

strategije za pomoč pri branju in pisanju odpovejo. To se lahko npr. zgodi med ocenjevanji 

znanja, ko so pod časovnim pritiskom (Björklund, 2011). Zaradi stalnega občutka neuspeha 

lahko pri učenju tujega jezika razvijejo simptome tesnobe (Björklund, 2011) in imajo nizko 

samopodobo (Crombi, 1997; Kormos in Csizer, 2010). 

 

L. Ganschow, R. L. Spaks in J. Javorsky (1998) menijo, da so vedenjski problemi ter 

pomanjkanje motivacije rezultat in ne vzrok težav pri učenju tujega jezika. Motivacija in 

odnos učencev z disleksijo do učenja tujega jezika sta posebno odvisna tudi od zunanjih 

vplivov, ki izvirajo iz učnega okolja. Ti so: učitelj tujega jezika, učne metode in pripomočki, 

družina ter prijatelji (Csizer idr., 2010). Raziskava J. Kormos, K. Csizer in A. Sarkadi (2009), 

ki so jo avtorice opravile med petnajstimi madžarskimi učenci z disleksijo, kaže na 

pomembno vlogo, ki jo imajo pri motivaciji učencev učitelji. Raziskava je preverjala izkušnje 

učencev z učenjem tujega jezika v skupinah in izkušnje, povezane s poučevalnimi metodami, 

ocenjevalnimi tehnikami učiteljev ter njihovim vedenjem nasploh. Pogledi učencev v 

raziskavi so potrdili visoko pomembnost uporabe motivacijskih strategij pri poučevanju tujih 

jezikov. Zaradi tega je ključnega pomena, da učitelji uporabljajo širok razpon motivacijskih 

strategij, saj učenci z disleksijo porabijo bistveno več truda in vztrajnosti za usvajanje jezika. 

Čas, ki ga porabijo za učenje jezika v šolskem in zasebnem življenju, je veliko daljši kot pri 

učencih brez disleksije. Pomembno je tudi, da učitelji ustvarijo učne situacije in uporabljajo 

didaktične pripomočke za učenje jezika, ki spodbujajo učenčeve uspešne izkušnje, saj je 

občutek uspeha predpogoj za izboljšanje v splošnem nizke samopodobe teh otrok. Avtorice so 

opazile tudi, da so imeli na odnos učencev z disleksijo do tujega jezika in na njihovo 

motivacijo velik vpliv izkušnje pri učenju tujega jezika, poučevalne metode učiteljev ter 

odnos učiteljev do prilagoditev.  

 

4.6 Zakonodajne možnosti oblik pomoči za učence z disleksijo v Sloveniji 

Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težkih. To pomeni, da so tudi težave 

na področju disleksije lahko blažje ali težje. Nekateri učenci z disleksijo tako potrebujejo 
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manj pomoči oz. je dovolj že sprotna pomoč učitelja, drugi pa potrebujejo več pomoči in 

dodatnih prilagoditev. Učitelji morajo pomagati vsem učencem, ne glede na intenzivnost 

težav oz. njihove motnje, pri tem pa morajo upoštevati bodisi zakon bodisi Koncept dela, ki 

ga opišemo v nadaljevanju. 

 

V Sloveniji za delo z učenci, ki imajo učne težave, velja Koncept dela za učence z učnimi 

težavami (Magajna idr., 2008), ki razlikuje med petimi stopnjami pomoči. Na prvi stopnji 

nudi učencu pomoč učitelj, in sicer pri pouku, dopolnilnem pouku in pri podaljšanem bivanju 

ter varstvu. Učenci z zmernimi učnimi težavami potrebujejo več prilagoditev kot učenci z 

najlažjimi oblikami učnih težav, za katere zadostuje že pomoč v obliki »dobre poučevalne 

prakse« (Magajna idr., 2008). Druga stopnja pomoči vključuje pomoč šolske svetovalne 

službe. Svetovalni delavec se v projekt pomoči vključi, če učenec z učnimi težavami kljub 

učiteljevi pomoči in prilagoditvam ni uspešen. Zagotavlja individualno ali skupinsko obliko 

pomoči in svetuje učencu, učitelju ter staršem. Če se učenčeve učne težave kljub redni pomoči 

učitelja in občasnemu vključevanju šolske svetovalne službe nadaljujejo, se zanj organizira 

individualna ali skupinska pomoč. Če učenec kljub vsem opisanim oblikam pomoči ne 

napreduje, šola na četrti stopnji pomoči zaprosi zunanjo institucijo za dodatno strokovno 

mnenje in po potrebi dodatno strokovno pomoč. Peta stopnja pomoči je usmeritev v program 

s prilagojenim izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo. Ta stopnja je namenjena učencem 

z najizrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami oz. PPPU, ki potrebujejo več prilagoditev in 

pomoči.  

 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) spadajo otroci s PPPU med 

otroke s posebnimi potrebami (2. člen). Osnovnošolski otroci z izrazitimi specifičnimi učnimi 

motnjami so tako vključeni v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. 7. člen zakona določa, da se učencem, ki so vključeni v ta 

progam, lahko prilagodijo predmetnik, organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, 

napredovanje ter časovna razporeditev pouka in zagotovi dodatna strokovna pomoč. Ta se 

lahko izvaja kot pomoč pri premagovanju primanjkljajev, ovir oz. motenj, kot svetovalna 

storitev ali učna pomoč (8. člen). Prilagoditve so natančneje opredeljene v 

individualiziranemu programu, ki ga mora strokovna skupina, ki jo imenuje ravnatelj, izdelati 

najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe (36. člen). V individualiziranemu programu 

morajo biti določeni tudi cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, 

strategije vključevanja otrok s posebnimi potrebami v skupino, potrebne prilagoditve pri 
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preverjanju ter ocenjevanju znanja, uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne 

tehnologije, prehajanje med programi, potrebne prilagoditve pri organizaciji ter časovna 

razporeditev pouka. Pri pripravi, spremljanju in evalvaciji individualiziranega programa 

sodelujejo vsi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa, ter tudi sam otrok 

s posebnimi potrebami (upoštevajoč njegovo starost in zrelost) ter njegovi starši (36. člen) 

(»Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami«, 2011). 

 

Glede na Navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo se otrokom s PPPU lahko prilagaja organizacija pouka. V prostoru se to 

nanaša na sedežni red učencev, organizacijo prostora v učilnici in druge potrebne 

organizacijske prilagoditve (npr. omogočanje umika iz učilnice). Učenci s PPPU morajo imeti 

tudi priložnost uporabe didaktičnih pripomočkov. Učenci s PPPU z bralnimi težavami in 

slabo avtomatizirano tehniko pisanja lahko uporabljajo kasetofon za snemanje predavanja, 

računalnik, ki bere tekst, računalnik za pisanje, lahko imajo možnost fotokopiranja daljših 

zapiskov snovi itd. Učenci, ki naredijo veliko napak pri pisanju, lahko uporabljajo slovarje ali 

računalnik s črkovalnikom. Strokovni delavci (učitelji, specialni in rehabilitacijski pedagogi, 

psihologi, pedagogi, socialni delavci ter socialni pedagogi), ki izvajajo dodatno strokovno 

pomoč, morajo poznati različne vrste PPPU, posebne vzgojno-izobraževalne potrebe učencev 

s temi primanjkljaji in specialna didaktično-metodična znanja za delo s temi učenci. Otroci s 

PPPU potrebujejo tudi prilagoditve pri organizaciji časa. Predvsem učenci z bralno-

napisovalnimi težavami, med katerimi je tudi disleksija, potrebujejo dodaten čas v procesu 

pridobivanja, utrjevanja in preverjanja znanja. Količina dodatnega časa je odvisna od 

učenčevih posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb, ki morajo biti opredeljene v 

individualiziranem programu. V procesu poučevanja in učenja mora učitelj upoštevati načela, 

ki veljajo za t. i. »dobro poučevalno prakso«, ter posebne vzgojno-izobraževalne potrebe 

učencev s PPPU. Upoštevati mora prilagajanja kurikula, ki temeljijo na konceptih aktivnega 

in konstruktivističnega učenja, uporabljati učinkovite strategije poučevanja, omogočati razvoj 

otrokove samokontrole, razvijati učenčevo kompetentnost na kognitivnem, emocionalno-

motivacijskem ter socialnem področju in prilagajati domače naloge ter druge zahteve za delo 

doma. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja lahko prilagaja način posredovanja vprašanj, 

način, na katerega učenec poda svoje odgovore, čas ocenjevanja znanja, organizacijo 

preverjanja, obliko pisnih gradiv za preverjanje ter ocenjevanje znanja, rabo tehničnih 

pripomočkov in prostorske pogoje (Kavkler idr., 2003). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Urša Filipič; diplomsko delo 

 

18 
 

4.7 Pomoč učencem z disleksijo pri učenju angleščine 

Ugotovitve raziskav, ki so vključevale otroke z disleksijo, nakazujejo, da se ta skupina otrok 

pogosto sreča z resnimi problemi pri učenju tujih jezikov. Zato je za dosego maksimalne ravni 

učenja zelo pomembna uporaba primernih učnih strategij in metod, še posebej pri učencih, ki 

se jim zdi učenje težko (Crombie, 2000). Učitelji morajo poznati metode in pripomočke, s 

katerimi lahko pomagajo učencem z disleksijo pri učenju. Sodelovati morajo s specialnim 

pedagogom, šolskim psihologom, logopedom, učiteljem maternega jezika in vodstvom šole 

(Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012; Kormos in Kontra 2008; Reid, 2007).  

 

Učenci z disleksijo potrebujejo jasno in strukturirano podajanje navodil (Crombie, 1997; 

Kormos idr., 2009; Nijakowska, 2008; Nijakowska, 2010), pogoste priložnosti za ponoven 

pregled snovi, delo s primernim tempom glede na njihove sposobnosti, reševanje nalog, pri 

katerih so lahko uspešni, dovolj časa, da usvojijo snov, ter podpirajoč odnos učiteljev 

(Crombie, 1997;  Gallardo, Heiser in Arias McLaughlin, 2015; Kormos idr., 2009; 

Pfenninger, 2014). Zelo pomembni so tudi vključevanje motivacijskih strategij v poučevanje 

(Casserly, 2013; Crombie, 1997; Csizer, Kormos in Sarkadi, 2010; Nijakowska, 2008), 

upoštevanje metod za dvig samozavesti in pohvale ter spodbude pri delu (Casserly, 2013).  

 

Številne tehnike in strategije lahko pomagajo učencem z disleksijo pri usvajanju angleškega 

jezika. V nadaljevanju bomo navedli primere strategij in tehnik, ki jih lahko učitelji 

uporabljajo pri svojem delu.  

 

a) Multisenzorno učenje 

Avtorji najpogosteje navajajo multisenzorno učenje, ki učencem omogoča, da izkoristijo svoje 

močnejše učne kanale in obenem razvijejo tudi druge, šibkejše kanale (Crombie, 2000; Difino 

in Lombardino 2004; Kormos, Csizér in Sarkadi, 2009; Nijakowska, 2008; Pfenninger, 2014; 

Reid in Green, 2012, Sarkadi, 2008; Teaching dyslexic language students, 2014). Za 

multisenzorni način je značilno: več modalitet, kot je vključenih v učni proces, bolj 

učinkovito je učenje. Učenje branja in pisanja s pomočjo multisenzorne metode poteka preko 

integracije vizualnih, slušnih, kinestetičnih ter taktilnih dražljajev in vsebuje simultano 

predstavitev informacij, ki prihajajo od različnih čutov. Multisenzorno učenje branja in 

pisanja torej temelji na konstantni uporabi sledečega: kako črka ali beseda izgleda, kako zveni 
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ter kako se govorni organi in roke počutijo, ko jo proizvajajo (Crombie, 2000). Med 

multisenzornimi tehnikami naštevajo naslednje aktivnosti:  

- izdelava črk in sestavljanje besed iz plastelina, plastičnih, lesenih ali penastih črk; 

- pantomima ter kazanje na predmete, o katerih se učenec uči (npr. pohištvo); 

- sledenje in kopiranje besed na papirju, na tleh, po zraku ali na podlagi z zdrobom; 

- uporaba kartic (ang. »flash cards«); 

- risanje ilustracij ob besedah na seznamu; 

- barvno kodiranje samoglasnikov ali soglasnikov v besedi; 

- sistem barvnega kodiranja s karticami (npr. roza za samostalnike ženskega spola ...); 

- predstavitev nove besede v povezavi s sliko ali drugim vizualnim materialom; 

- igranje spomina (problematične besede se v angleškem jeziku napiše na kartice, na 

druge kartice pa slovenski prevod, nato se z njimi igra spomin; otrok vsako besedo, ki 

jo izžreba, tudi glasno izgovori); 

- uporaba sestavljank s stavki (učitelj zapletene stavke razreže, učenec pa mora dele 

stavkov postaviti v pravilno zaporedje); 

- demonstracija slovničnih pravil z uporabo različnih pripomočkov namesto razlage, kar 

učencu omogoča, da sklepa iz primerov in izvleče posamezna pravila; 

- izvajanje aktivnosti po navodilih (npr. »open the window«); 

- uporaba diagramov, slikovnih predstavitev, grafov; 

- vizualizacija. 

 

b) Pomoč pri učenju besedišča in črkovanja (Berninger, Lee, Abbott in Breznitz, 2013; 

Difino in Lombardino, 2004; Sarkadi, 2008) 

Zaradi težav s pomnjenjem si učenci z disleksijo težje zapomnijo novo besedišče v tujem 

jeziku. Poleg tega imajo tudi težave na področju črkovanja in zapisa, saj lahko zamenjajo 

vrstni red črk v besedi, izpuščajo ali dodajajo črke oz. določene črke zrcalijo čez vertikalno 

os. Kot pomoč pri učenju besedišča in črkovanja lahko uporabijo naslednje strategije: 

- uporaba oz. ogled ilustracij pred branjem besedila, 

- prezentacija novega besedišča pred branjem ali poslušanjem besedila, 

- predstavitev novega besedišča v kontekstu stavka ali fraze, 

- pisanje zgodb, ki vsebujejo problematične besede, pisanje smešnih zgodb, 

- kartice s slikami na eni strani in z zapisom besede na drugi, 

- učni strategiji fotografski škrat in zvijače za izboljšanje. 
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V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili učni strategiji fotografski škrat in zvijače za 

izboljšanje, ki sta v pomoč pri izboljšanju pozornosti na pozicijo črk ter zaporedje črk v 

besedi (Berninger idr., 2013). 

 

Fotografski škrat: 

- pozorno poglej besedo; 

- poimenuj vsako črko v ciljni besedi v smeri od leve proti desni; 

- naredi mentalno sliko napisane besede (zapri oči in si vizualiziraj napisano besedo v 

mislih); 

- odgovori na vprašanja o poziciji črk v besedi (npr. o tretji črki ali zadnjih dveh črkah v 

besedi); 

- odpri oči in preveri svoj odgovor z zapisom na listu; 

- poslušaj učiteljevo povratno informacijo o pravilni poziciji črk v besedi. 

 

Zvijače za izboljšanje: 

- zapri oči in si vizualiziraj besedo v mislih; 

- pozorno preuči zapisano besedo; 

- črkuj besedo od zadaj naprej (z uporabo notranjega glasu); 

- odpri oči in preveri črkovanje v obratni smeri z normalnim črkovanjem ciljne besede. 

 

c) Primeri dobre prakse (Crombie, 2000; Long, MacBlain in MacBlain, 2007; Pavey, 

Meehan in Davis, 2013; Nijakowska idr., 2015; Reid, 2007; Reid in Green, 2012; Wu, 

2003) 

V šoli učenci z disleksijo največ časa preživijo v razredu brez dodatne strokovne pomoči. 

Zaradi tega mora biti učitelj strokovno usposobljen za poučevanje angleščine. O specifičnih 

znanjih, ki jih potrebuje za delo z učenci z disleksijo, se lahko posvetuje s specialnim in 

rehabilitacijskim pedagogom, ki z učencem izvaja dodatno strokovno pomoč. Predvsem pa 

mora poznati in upoštevati splošna pedagoška znanja, prilagoditve pri poučevanju ter 

strategije in tehnike, ki spadajo v sklop dobre poučevalne prakse, kot so: 

 

- pogovor o besedilu pred začetkom branja (če učenec razume ideje in temo besedila, 

mu to lahko pomaga pri oblikovanju pojmov ter shem), 

- pojasnilo in poenostavitev pisnih navodil, 

- poudarek bistvenih informacij v besedilih, 
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- uporaba kontrolnih seznamov (npr. opomniki, s pomočjo katerih se učenec 

prepriča, če je upošteval vsa pravopisna pravila (npr. bodi pozoren na veliko 

začetnico in ločila itd.)), 

- uporaba slovarja z neznanimi besedami pri bolj kompleksnih besedilih, 

- blokiranje nepomembnih dražljajev v okolju, 

- možnost fotokopiranja zapiskov, 

- uporaba strukturiranih navodil – korak za korakom, 

- zapis ključnih točk ali besed na tablo, 

- povezovanje novih učnih snovi s predznanjem, 

- podajanje »celotne slike« oz. končnega cilja že na začetku učne ure, da bo učencem 

jasno, kaj učitelj od njih želi, ter uporaba majhnih korakov na poti do cilja, 

- uporaba didaktičnih pripomočkov, 

- spodbujanje uporabe vprašanj s strani učencev, 

- uporaba oblikovno prilagojenih besedil, 

- omejen zapis po nareku ali prepis s table (malo vrstic) in omogočen dodaten čas za 

zapis oz. prepis, 

- ustrezen sedežni red (učenec z disleksijo naj sedi bližje tabli, vendar ne nujno v prvi 

klopi, saj bo morda moral videti, kaj drugi počnejo, da bo lahko sodeloval), 

- uporaba učnih listov s hierarhičnim vrstnim redom nalog (od lažjih k težjim), 

- razdelitev snovi na manjše dele, predstavitev manjših enot naenkrat, 

- alternativne metode za beleženje pisnih izdelkov (npr. uporaba diktafona), 

- učenje učnih strategij (npr. podčrtavanje ključnih besed, iskanje glavne ideje, 

priprava povzetkov med branjem vira, možganska nevihta itd.), 

- ustvarjanje lastnih slovarjev, 

- povezava učne snovi z življenjskimi izkušnjami, 

- ustvarjanje podpornih skupin za učence z disleksijo, 

- personaliziran način priprave zapiskov (učenec si zapiše samo ključne točke), 

- uporaba povzetkov, miselnih vzorcev, diagramov in grafov, 

- natisnjeni zahteve za domačo nalogo ter datumi oddaje, 

- uporaba knjig, ki ustrezajo bralni starosti učenca, 

- upoštevanje učnega stila učenca, 

- mnemotehnike (slušne, vizualne ali oboje) (npr. glasovni in črkovni namigi, ki 

olajšajo priklic izgovarjave ter črkovanja besed, kratice, zabavne zgodbe, ki 
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vsebujejo besede, ki si jih učenec težko zapomni, risanje slike ob problematičnih 

besedah itd.); 

- redno ponavljanje in učenje (do stopnje, ko ni več napak (ang. »overlearning«)), 

- ogled posnetkov, 

- primeri pisnih vsebin, po katerih povzamejo obliko ali z njihovo pomočjo preverijo 

ustreznost svojega izdelka. 

 

d) Motivacijske strategije (Difino in Lombardino, 2004; Kormos, Csizér in Sarkadi, 

2009; Sarkadi, 2008; Wu, 2003) 

Zaradi negativnih izkušenj v razredu, kot so negativne povratne informacije, pomanjkanje 

pohval s strani učitelja, zbadanje s strani vrstnikov in slabši dosežki, lahko učenci z 

disleksijo hitro izgubijo začetno motivacijo za učenje tujega jezika. S pravim pristopom 

lahko tem učencem povrnemo motivacijo za učenje angleščine. Avtorji naštevajo 

naslednje motivacijske strategije: 

- uporaba pesmi in iger pri poučevanju, 

- igra vlog, 

- dejavnost, pri kateri učenci sami ustvarjajo dialoge ter jih odigrajo, 

- delo v paru in v skupinah, 

- aktivnosti na prostem, 

- vnaprej pripravljeni izročki, da se lahko učenec med razlago osredotoči na 

poslušanje in ne na prepisovanje s table, 

- uporaba avtentičnih materialov (tuje valute, vozni redi, posterji za koncerte itd.), 

- uporaba humorja (učitelj ponudi primere slovničnih napak, ki so zabavni), 

- ustvarjanje konca zgodbe po učenčevi izbiri, 

- branje, pisanje ter črkovanje v paru (učenci, ki so pri tujem jeziku uspešni, lahko 

pomagajo manj uspešnim učencem), 

- spodbujanje posojanja zapiskov med sošolci. 

 

e) Prilagoditve pri ocenjevanju in preverjanju znanja (Crombie, 1997; Difino in 

Lombardino, 2004; Wight, 2014) 

Zaradi težav, ki jih imajo učenci z disleksijo na področju branja in pisanja, lahko pri 

preverjanju ter ocenjevanju znanja doživljajo stiske, še posebej, če so časovno omejeni. 

Zelo pomembno je upoštevati prilagoditve, ki jim omogočajo, da lahko izkažejo svoje 

resnično znanje angleščine. Mednje spadajo: 
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- alternativni načini prikazovanja znanja; 

- portfolio, ki ocenjuje učenčev dosežek namesto primanjkljajev; 

- bolj pogosto ocenjevanje, a manj snovi naenkrat; 

- izdelava in snemanje lastnih skečev ali dialogov za oceno; 

- v primerih, v katerih je učenčeva pisava neberljiva, je smiselno, da učencu 

dovolimo, da na vprašanja odgovarja ustno oz. se posname; 

- pisanje povzetka, osebna refleksija o zgodbi za oceno; 

- podaljšan čas pisanja pisnih preizkusov znanja; 

- poudarek na ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja; 

- uporaba različnih tipov nalog (naloge dopolnjevanja, obkroževanja, 

povezovanja itd.). 

 

f) Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (Björklund, 2011; Crombie, 2000; 

Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012; Pfenninger, 2014; Rontou, 2012) 

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije lahko učencem z disleksijo znatno 

olajša pridobivanje in izkazovanje znanja. Pri tem si lahko pomagajo z raznimi 

pripomočki, kot so: 

- programska in strojna oprema ter tehnologija (sintetizatorji govora, črkovalniki, 

skenerji, tehnologija prepoznavanja govora (ang. »voice to text«), tehnologija 

spreminjanja besedila v govor (ang. »text to voice«); 

- interaktivne prezentacije »power point«; 

- računalniške igrice. 

 

g) Eksplicitno učenje povezave med grafemi in fonemi – povezava med črkovanjem in 

izgovorjavo besed (Crombie, 1997; Crombie, 2000; Everat, Reid in Elbeheri, 2013; 

Sarkadi, 2008; Wight, 2014) 

Otroci z disleksijo potrebujejo eksplicitno poučevanje fonološkega zavedanja in učenje 

povezav med grafemi in fonemi v angleščini, saj v angleščini enake vzorce črkovanja 

pogosto izgovarjamo na različne načine. Pri učenju povezav med črkovanjem in 

izgovorjavo besed lahko uporabljajo strategije, kot so: 

- zlogovanje težjih besed, urejanje zlogov v pravilni vrstni red; 

- vaje, kjer morajo učenci vstaviti manjkajočo besedo ali črko v besedo (ang. »gap 

fill«); 
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- trening fonološkega zavedanja (npr. rimane igre in igre, ki vsebujejo odvzemanje 

ali menjavo glasov znotraj izgovorjenih besed (npr. v besedi »pig« spremni glas 

»p« v glas »a« in povej, katero besedo dobiš)); 

- iskanje rim in rimanih besed; 

- daljši časovni razmik med učenjem besed, ki so si slušno podobne; 

- predizbor in diskusija o problematičnih besedah (učenec poišče besede, ki se mu 

zdijo problematične, in pove, zakaj tako meni); 

- specifičen trening poslušanja glasov in njihova identifikacija v besedah; 

- eksplicitno jezikovno poučevanje (npr. izgovorjave in sintakse). 

 

Predvsem pa je pri vseh fazah pridobivanja znanja pomembna diferenciacija (Crombie, 2000; 

Wight, 2014). Ko npr. učitelj ocenjuje slušno razumevanje, lahko diferenciacijo upošteva 

tako, da nekateri učenci zapišejo svoje odgovore, drugi jih narišejo, tretji posnamejo. Pri 

skupinskem delu lahko dobri bralci in pisci naredijo ter predstavijo bralne in pisne izdelke, 

slabši bralci pa naredijo ustno predstavitev ali izdelke umetniško dopolnijo. Učitelj lahko 

uporabi diferenciacijo tudi pri domačih nalogah. Učenec reši manj nalog, ki pa se navezujejo 

na bistvo snovi. 

 

Potrebno si je zapomniti, da učenec z disleksijo, ki bo pravilno črkoval besedo med testom 

črkovanja, te besede ne bo nujno pravilno zapisal med pisnim preizkusom znanja, dokler ne 

bo dosežena avtomatizacija. Zato je ključnega pomena, da so učencem z disleksijo 

informacije predstavljene na različne načine in ob različnih priložnostih, da lažje prehajajo iz 

kratkotrajnega v dolgoročni spomin, s čimer se zagotovi avtomatizacija (Everat idr. 2013). 
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5 Učno okolje 

Raznoliko in stimulirajoče učno okolje lahko skupaj z dejavniki, kot so iznajdljivi učni 

pristopi, pri katerih učitelj upošteva zmožnosti vseh učencev in njihove učne stile, pripomore 

k uspešnejšemu usvajanju temeljnih šolskih znanj. Zaradi tega je učno okolje pri učenju 

učencev z učnimi težavami bistvenega pomena, saj lahko učinkovito prispeva k odpravljanju 

oz. zmanjševanju učnih težav in deluje kot varovalni dejavnik za učence z učnimi težavami 

(Magajna, 2008). 

 

5.1 Definicije in modeli učnega okolja 

Obstaja veliko različnih definicij učnega okolja in v nadaljevanju bomo navedli le nekatere. 

Definicije se lahko osredotočajo na odnos med udeleženimi v izobraževalnem procesu, ki 

vplivajo na uspešnost učencev, na fizično okolje učilnice, na vodenje razreda idr. 

 

Ysseldyke in Christenson (1987, v Jereb, 2011) opredeljujeta učinkovito učno okolje kot 

različne oblike in kognitivne cilje pouka, učiteljeve strategije motiviranja ter pričakovanja, ki 

jih goji do učencev, trenutno prakso učiteljevega poučevanja, čas trajanja pouka dnevno, 

konstruktivno povratno informacijo, ki jo učitelj poda učencem, prilagoditve, ki jih izvaja 

tekom pouka, njegovo načrtovanje pouka, ocenjevanje učenčevega napredka in učiteljevo 

poznavanje močnih področij vsakega učenca.  

 

 P. M. Nelson, J. E. Ysseldyke in T. J. Christ (2015) naštevajo komponente učinkovitega 

razrednega učnega okolja. Mednje spadajo: stil poučevanja, ki je prilagojen učenčevim 

sposobnostim; način poučevanja, ki vključuje neposreden pristop k poučevanju s pomočjo 

učenja po modelu; vodeno skupinsko in samostojno delo; postavljanje ciljev ter podajanje 

povratne informacije (cilji morajo biti jasni, specifični in blizu zgornji meji učenčevih 

sposobnosti, učinkovite povratne informacije pa morajo biti specifične, objektivne ter 

navezane na nalogo, podane v preprostih in obvladljivih enotah, učenca morajo usmerjati h 

končnemu cilju); vodenje razreda, ki naj bi bilo proaktivno ter pozitivno razredno okolje. 

 

»Pielstick predstavi učno okolje kot skupek fizičnih pogojev v učilnici (učni prostor, 

osvetlitev, akustičnost, glasnost), zagotavljanje socialnih pogojev (disciplina v razredu, 

sodelovanje, poročanje) in ustreznih učnih materialov. Upošteva postopek poučevanja 
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(količino, raven ter kakovost opreme pri pouku, porabljen čas pri pouku, izobraževalne 

poudarke) in uporabljene psihološke faktorje učitelja (uporaba tehnik krepitve, spodbujanja 

učencev, priprava na praktičen pouk).« (Jereb, 2011, str. 68) 

 

»M. Allodi opredeljuje učno okolje kot socialno, psihološko, fizično in pedagoško okolje, v 

katerem se dogaja učenje ter ki vpliva na učenčeve učne dosežke in stališča do učenja.« (v 

Jereb, 2011, str. 69) M. Alloidi (2010) se osredotoči predvsem na socialno okolje v 

izobraževanju. Zapiše, da socialno klimo v izobraževalnem okolju oblikujejo odnosi med 

učitelji in učenci ter odnosi med učenci.  

 

5.2 Teoretični modeli vplivov učnega okolja 

Na učenčevo učenje in dosežke vpliva veliko dejavnikov, vključno s starši, vrstniki, učitelji, 

šolo ter – najpomembneje – učenci samimi. Obstajajo trije temeljni teoretični modeli vplivov 

učnega okolja. To so Bandurov koncept vzajemnega determinizma, Lewinova teorija polja in 

Bronfenbrennerjeva ekološka teorija (Jereb, 2011). 

 

Osnovni koncept Lewinove teorije polja pravi, da je vedenje funkcija posameznika in okolja, 

pri čemer sta slednja v interakciji (Muuss, 1996, v Hristovski, 2003). »Bronfernbrennerjeva 

ekološka teorija razlaga razvoj posameznika s sociokulturne perspektive, ki se odvija v 

kompleksnem sistemu odnosov, na katere vpliva pet ravni okoljskih sistemov: mikrosistem, 

mezosistem, ekosistem in makrosistem ter kronosistem.« (Kranjc, 2014, str. 185) Sistemi si 

sledijo glede na obseg socialnih interakcij. Bronfenbrenner mikrosistem opredeljuje kot 

trenutno okolje, v katerem je posameznik v neposredni interakciji z drugimi člani (starši, 

prijatelji, učitelji itd.). Primeri takega okolja so vrtec, šola, dom in igrišče (Rosa in Tudge, 

2013). V takem okolju so vsi odnosi vzajemni in dvosmerni. Mezosistem opisuje kot odnos 

med dvema ali več mikrosistemi, v katerih posameznik aktivno sodeluje (npr. povezanost med 

otrokovim domom in njegovo šolo). Ekosistem se nanaša na okolje, v katerem posameznik ni 

neposredno prisoten in zato v njem ne deluje kot aktiven član. Vseeno pa posredno čuti 

njegov vpliv in lahko včasih nanj tudi sam vpliva (npr. kar se dogaja na delovnem mestu 

staršev, vpliva na dogajanje doma) (Rosa in Tudge, 2013). Najširše okolje je makrosistem, ki 

zajema celoten vzorec mikro-, mezo- in ekosistemov dane kulture, ki so v medsebojni 

povezavi (Hristovski 2003). »Makrosistem predstavlja vrednote, življenjske stile, navade 

ljudi, materialne dobrine, znanje, zakone, socialne običaje, ki vplivajo na izkušnje 
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posameznika in njegove interakcije v vseh preostalih sistemih ekološke teorije.« (Kranjc, 

2014, str. 185) »Kronosistem pa vsebuje časovne spremembe v posameznikovem okolju, ki 

vodijo do spremenjenih pogojev življenja.« (prav tam) 

 

Bandura opiše tristranski model, v katerem je interakcija med vsakim izmed treh dejavnikov 

(posameznikovo vedenje, okoljski dejavniki in osebnostni dejavniki) nenehna ter vzajemna. 

Tako lahko trdimo, da okoljski dejavniki vplivajo na osebnostne dejavnike in da obratno na 

okolje vpliva posameznikovo vedenje ter njegovi osebnostni dejavniki (Welsh, 1997, v 

Češarek, 2013). 

 

Iz opisanih teoretskih modelov se je razvilo več modelov, ki opisujejo vpliv različnih učnih 

okolij na šolske dosežke učencev (Jereb, 2011). 

 

Eden izmed teh je strukturni model avtorjev Centra in Potersa (1980), ki prikazuje odnose 

med številnimi spremenljivkami, ki vplivajo na učne dosežke učencev. Strukturni model 

opisuje potencialno vzročni model med sedmimi spremenljivkami: šola ali šolski okoliš, 

razmere v šoli, učiteljeve lastnosti, učiteljevo vedenje, učenčeve lastnosti, učenčevo vedenje 

in učenčevi učni dosežki. »Uporaba tolikih spremenljivk omogoča hitro identifikacijo tako 

prednosti kot slabosti določenega učnega okolja. To pomaga določiti tisti element učnega 

okolja, ki najbolj negativno vpliva na učenčeve slabše učne dosežke.« (Jereb 2011, str. 69) 

Strukturni model navaja, da na vedenje učencev in njihove učne dosežke najbolj neposredno 

vplivajo lastnosti učencev, učiteljev stil poučevanja ter razmere v šoli (Centra in Potter 1980). 

 

Iz Brofenbrennerjevega ekosistemskega pristopa izhaja Knoffov model ekomape (Knoff, 

1984, v Jereb, 2011), ki se deli na makrosistem, eksosistem, mezosistem in mikrosistem.  

 

Iz Lewinove teorije polja izhaja Kaufmanov model (1985, v Jereb, 2011). »V tem modelu so 

učenčeve kompetence opredeljene z različnimi vlogami v šolskem okolju. Na podlagi tega 

modela so oblikovali tri tipe učnega okolja: redni razred, v katerem se učenec šola, redni 

razred z občasnim vključevanjem v specialni razred z individualiziranim poukom, ki omogoča 

več prilagoditev za učence z izrazitejšimi učnimi težavami, in specialni razred.« (Jereb, 2011, 

str. 69) 
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5.3 Vrste učnega okolja  

Glede na novejše definicije (Allodi, 2010; Jereb, 2011) lahko učno okolje delimo na fizično, 

didaktično, socialno in kurikularno šolsko okolje.  

 

• Fizično učno okolje 

Fizično učno okolje se nanaša na raven vzdrževanja, osvetlitve in hrupa v okolju, kakovost 

zraka v zaprtih prostorih in/ali toplotno primernost šolske zgradbe ter njeno lokacijo v 

skupnosti (Safe supportive learning, b. d.).  

 

A. Jereb (2011) pravi: »učinkovito fizično učno okolje predstavljajo urejeni in funkcionalno 

opremljeni šolski prostori, ki so dostopni učencem in nudijo potrebne ter ustrezne didaktične 

materiale in pripomočke« (str. 71). Najbolj pomembna je ureditev učilnic, saj učenci tam 

preživijo največ časa. Učilnice morajo biti dostopne vsem učencem in opremljene tako, da 

omogočajo raznoliko poučevanje. Učinkovite so učilnice, ki omogočajo fleksibilno 

razporejenost miz in stolov, tako da lahko učitelj omogoči hitre spremembe dejavnosti med 

poukom (delo v paru, delo v skupinah, samostojno delo) (Jereb, 2011). V fizično okolje pa ne 

smemo prištevati samo učilnic, temveč tudi druge šolske prostore, ki pripomorejo k učenju, 

kot so knjižnica, telovadnica, prostori za podaljšano bivanje, hodniki, kabineti za izvajanje 

dodatne strokovne pomoči idr.  

 

B. Marentič Požarnik (Marentič Požarnik, Magajna in Peklaj, 1995, v Jereb, 2011) dejavnike 

fizičnega učnega okolja opredeljuje kot raven hrupa v okolju (učitelj angleščine bi moral pri 

predvajanju posnetkov ali branju besedil iz učbenika v razredu zagotoviti popolno tišino, da bi 

učenci lahko zbrano poslušali in poskušali prepoznati neznane besede v angleščini), 

opremljenost ter oblikovanost učilnice, količino in kakovost učnih pripomočkov (učenci z 

disleksijo bi lahko uporabljali opomnike – npr. na kaj morajo biti pozorni pri zapisu) ter 

pripomočki in učna tehnologija, ki so na voljo kot pomoč pri učenju. 

 

Učencem je potrebno zagotoviti nemoteno in uspešno učenje, zato morajo biti oblikovalci 

učnega prostora pozorni tudi na osvetljenost, akustiko, temperaturo ter prezračenost 

prostorov, barvo sten, velikost in oblikovanost prostorov, ustrezno opremljenost učilnic s 

pripomočki itd. Prostori na šoli bi morali biti urejeni, čisti, svetli in dovolj veliki, zagotavljati 

bi morali občutek varnosti ter spodbujati učenje in razvijanje medvrstniških odnosov. K 
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ustvarjanju varnega fizičnega okolja lahko pripomorejo tudi razstavljeni plakati, razredna 

pravila ali risbe in drugi izdelki, ki jih učenci naredijo sami. Vsak učitelj bi moral urediti 

svojo učilnico v povezavi z zahtevami predmeta, ki ga poučuje (npr. učitelj angleškega jezika 

lahko razstavi plakate o angleških mestih, ki so jih izdelali učenci, modele angleških kulturnih 

znamenitosti, tabele z angleškimi časi itd.). 

 

Za učence z učnimi težavami je pomembno, da je v fizičnem okolju čim manj motečih 

dražljajev, ki bi vplivali na njihovo zbranost. »Moteče dražljaje lahko učitelj odpravi tako, da 

zmanjša pretirano osvetlitev, odstrani vse predmete, ki jih pri pouku ne potrebujejo in 

odvračajo pozornost učencev« (Jereb, 2011, str. 72) in omogoči ustrezen sedežni red (npr. 

stran od oken, blizu učitelja ali sošolca, ki mu je pripravljen pomagati) ali možnost gibanja, če 

ga učenec potrebuje (npr. v vlogi učiteljevega pomočnika razdeli učne liste, pobriše tablo 

itd.). Če otroka dražljaji v okolju hitro zmotijo, lahko učitelj uredi »tihi kotiček«, ki je z 

omaro ali drugo pregrado ločen od preostalega prostora, kamor se lahko učenec za nekaj 

minut umakne. 

 

A. Jereb (2011) predlaga sprotno refleksijo učnega okolja, saj ta »pomaga ugotoviti, kaj 

učencem pomaga pri učenju in kaj v učnem okolju bi bilo potrebno spremeniti, ukiniti ali 

izboljšati« (str. 72). Varno, čisto, udobno, dobro vzdrževano in opremljeno fizično okolje 

prispeva k pozitivni šolski klimi ter pri učencih spodbuja učenje in primerno vedenje.  

 

• Didaktično okolje 

»Didaktično učno okolje vključuje vse učne pripomočke in materiale, ki jih učitelj uporablja 

pri pouku. Pod to vrsto okolja spadajo tudi učiteljev stil poučevanja, dobra poučevalna praksa, 

učiteljeve strategije motivacije učencev itd.« (Jereb 2011, str. 72) 

 

Za učence z učnimi težavami je še posebej pomembno učinkovito in spodbujajoče didaktično 

učno okolje. Učitelj lahko upošteva učne stile učencev in temu primerno prilagodi svoj stil 

poučevanja. Pomembne so tudi prilagoditve pri organizaciji pouka, podajanju snovi in 

navodil, časovni razporeditvi pouka ter pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Učitelj mora 

spodbujati aktivno sodelovanje vseh učencev pri pouku in sprotno utrjevanje snovi. To lahko 

doseže z uporabo raznih motivacijskih strategij in raznolikih metod poučevanja. Pri tem je 

ključno, da učitelj upošteva načela dobre poučevalne prakse (Magajna, 2008). To pomeni, da 

je pouk jasno strukturiran in učitelj uporablja metodo učenja po korakih, različne metode dela 
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(delu v paru ali v skupini), nudi dodatno razlago snovi na različne načine (glede na potrebe 

učencev), omogoči možnost postavljanja vprašanj ter večkratnega ponavljanja in utrjevanja 

učne snovi, nudi jasne ter konkretne povratne informacije, prilagaja pouk za učence s 

posebnimi potrebami (upošteva prilagoditve, zapisane v individualiziranemu programu), 

dovoljuje uporabo opor pri učenju in dovoli možnost alternativnih načinov ocenjevanja znanja 

(npr. pri angleščini lahko učenec z disleksijo morebitne nejasnosti pri zapisu na pisnih 

ocenjevanjih znanja pojasni ustno ali pa negativne ocene, ki jih je dobil pri pisnih 

ocenjevanjih znanja, popravlja ustno). Učitelj novo učno snov predstavlja na učencem 

razumljiv način in spremlja njihovo razumevanje ter napredek. Učence uči strategije 

učinkovitega učenja, spodbuja njihovo samostojnost in v pouk vključuje sodelovalno učenje 

(Jereb, 2011). Pri vsem tem učitelj upošteva tudi učenčeva močna področja (npr. učenec z 

disleksijo je lahko močnejši na slušnem področju ali pri ustnem izražanju, zato je lahko 

poudarek na ustnem preverjanju in ocenjevanju znanja). 

 

Med učinkovito didaktično učno okolje spada tudi uporaba učnih gradiv in pripomočkov. S 

tem so mišljeni plakati za poudarjanje ključnih vsebin, ki se morajo ustrezno spreminjati 

glede na učno snov, ki jo obravnavajo pri pouku (učitelj angleščine lahko sproti menja ali 

dodaja plakate s pravili za tvorbo stavkov v posameznem slovničnem času ali ključne besede 

določene učne ure). Te lahko izdelajo učenci sami in si tako snov bolje zapomnijo, obenem pa 

si lahko z njimi pomagajo med poukom pri ponavljanju in utrjevanju snovi. Pri tem je 

pomembno, da tudi učenci z učnimi težavami aktivno sodelujejo pri izdelavi v skladu s 

svojimi močnimi področji (Jereb 2011). »To je v šolski praksi preprosto uporaben in 

učinkovit način, kjer v obliki skupinskega dela in aktivnega sodelovanja vsi učenci snov 

utrjujejo in si sami izdelajo ključne besede snovi.« (Jereb 2011, str. 73) 

 

Pod didaktično učno okolje spada tudi informacijsko-komunikacijska tehnologija. Različna 

računalniška tehnologija učencem z učnimi težavami omogoča lažje spremljanje in usvajanje 

snovi pri pouku. Na trgu je vedno več programov (npr. programi, ki omogočajo pretvorbo 

besedila v govor itd.), ki učencem olajšajo branje besedila, prikažejo besedilo na njim bolj 

pregleden način, jim pomagajo pri organizaciji šolske snovi, nudijo načine sprotnega 

preverjanja znanja in omogočajo različne metode pregledovanja učne snovi itd. (Jereb, 2011; 

Grah, 2013).  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Urša Filipič; diplomsko delo 

 

31 
 

Didaktični pripomočki in učna gradiva morajo biti primerni kronološki starosti otroka ter 

njegovim interesom in upoštevati posebne potrebe posameznika, da omogočijo lažjo uporabo 

ter spodbujajo motivacijo in samostojnost pri pridobivanju novih znanj. Da bodo pripomočki 

zares učinkoviti, mora učitelj učence naučiti njihove pravilne uporabe oz. jih izdelati skupaj z 

učenci in že pri tem spodbujati k njihovemu aktivnemu sodelovanju. Uporaba učinkovitih 

didaktičnih pripomočkov pripomore k lažjemu usvajanju znanj, zato lahko učitelj spodbuja 

njihovo uporabo pri pridobivanju znanja, samopreverjanju in pri preverjanju ter ocenjevanju 

znanja.  

 

• Socialno učno okolje 

Po A. Jereb (2011) je »socialno učno okolje sestavljeno iz vseh ključnih odnosov v šoli (med 

učitelji, med učenci in učitelji, učitelji in svetovalno službo, učitelji in vodstvom šole, med 

učenci, med učitelji in starši itd.)« (str. 74). Kakovost teh odnosov vpliva na učenčevo 

motivacijo, samopodobo in uspešnost. Koncept socialnega okolja je tesno povezan s klimo v 

učilnici, šolsko klimo in šolskim etosom ter se nanaša na značilnosti psihosocialnega okolja v 

izobraževalnem okolju. Medosebni odnosi med učenci in učitelji ter med učenci, učiteljeva 

prepričanja in vedenje, učiteljev stil komunikacije ter vodenje razreda so dejavniki, ki jih 

lahko vključimo v koncept socialne klime (Allodi, 2010). Trije vidiki, ki so v literaturi 

omenjeni kot pomembni pri ocenjevanju kakovosti socialnega okolja v razredu, so: kako 

učenci zaznavajo podporo učiteljev, učiteljevo spodbujanje socialnih interakcij in učiteljevo 

spodbujanje medsebojnega spoštovanja (Patrick, Ryan in Kaplan, 2007). Za učilnice s 

pozitivno socialno klimo je značilno, da imajo učenci visoko stopnjo podpore s strani 

učiteljev in so prostor, kjer učenci ter učitelji doživljajo občutek čustvene povezave in 

vzajemnega spoštovanja (Stewart, 2014). 

 

Podpora učiteljev zajema tako izobraževalno kot čustveno podporo. Za uspešno delo morajo 

biti učenci z učnimi težavami del podpirajočega in spodbujajočega socialnega učnega okolja, v 

katerem se počutijo varno ter sprejeto. Pri ustvarjanju pozitivne šolske klime ima pomembno 

vlogo tudi učitelj, ki »ni le strokovnjak na vsebinskem področju, temveč tudi opazovalec, ki 

ima veliko znanja o medsebojnih odnosih, da lahko proces fleksibilno prilagaja zmožnostim, 

potrebam in interesom učencev« (Kerndl, 2010, str. 105). Učitelj si mora prizadevati za 

ustvarjanje dobrih odnosov s svojimi učenci in krepitev pozitivnih vrstniških odnosov 

(preprečiti mora, da bi učence z disleksijo sošolci zbadali zaradi njihovih bralno-napisovalnih 

težav). Dobre in vzajemno spoštljive odnose lahko ustvari z razumevajočim odnosom, z 
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upoštevanjem močnih področij učencev, z upoštevanjem posebnim potreb otroka ter 

nudenjem čustvene opore v primeru stiske (učitelj angleščine mora upoštevati morebitne 

stiske ter skrbi učencev z disleksijo glede glasnega branja v angleščini ali pisanja na tablo). 

Pozitivne vrstniške odnose lahko ustvari s spodbujanjem medvrstniške pomoči, 

zagotavljanjem priložnosti za delo v paru in v skupinah, sodelovalnim učenjem, igro vlog 

(učenci lahko pri pouku angleščine skupaj ustvarjajo dialoge v angleškem jeziku in jih potem 

odigrajo pred sošolci ali pred učenci drugih razredov) ter izvajanjem socialnih iger na 

razrednih urah. Raziskava Urdan in E. Aschoenfelder (2006, v Alzubaidi, Aldridge in Swe 

Khine, 2016) je pokazala, da so odnosi med vrstniki pomemben dejavnik v učilnici. Ko učitelj 

ustvari učno okolje, v katerem imajo učenci možnost sodelovanja in so v interakciji z vrstniki, 

se med seboj bolje spoznajo ter začnejo vzpostavljati socialne vezi. Glede na raziskavo A. M. 

Ryan in H. Patrick (2001, v Alzubaidi, Aldridge in Swe Khine, 2016) lahko taka povezanost 

vodi do povečane motivacije in samokontrole učenja.  

 

Razvoj pozitivnega socialnega okolja je še posebej pomemben pri izobraževanju oseb s 

posebnimi potrebami in pri inkluzivni vzgoji. Učenci, ki so bolj ranljivi, potrebujejo pozitivno 

socialno okolje, da bodo uspešni v šoli. »Koncept inkluzivne šole zahteva od učiteljev, da 

oblikujejo pozitivna pričakovanja do učencev in tako pozitivno klimo, v kateri so sprejete ter 

upoštevane različnosti.« (Pevec Semec, 2009, v Grah, 2013, str. 82)  

 

Med ustrezno socialno učno okolje spadajo tudi dobri odnosi s starši. Partnerski odnos 

pripomore k učinkoviti izmenjavi mnenj in načinov pomoči, ki so učinkoviti za učenca ter 

vplivajo na celostno nudenje pomoči učencu z učnimi težavami. Učitelj mora prepoznati skrb 

staršev glede poteka izobraževanja njihovega otroka in z njimi vzpostaviti primerno 

komunikacijo za konstruktivno reševanje problemov. 

 

Za šole je značilna višja stopnja sodelovanja učencev, če imajo pozitivno klimo, dobre odnose 

med učenci in učitelji ter visoka pričakovanja do učencev. Pri ustvarjanju pozitivne kulture v 

šoli pa imajo pomembno vlogo vsi delavci šole. »Pedagoški in svetovalni delavci naj 

medsebojno dobro sodelujejo in si pomagajo, da bodo zmogli kar najbolj primerno pomagati 

učencem z učnimi težavami pri premagovanju le-teh ter doseganju višjega šolskega uspeha.« 

(Jereb, 2011, str. 74) 
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• Kurikularno učno okolje 

Najpogosteje navedena definicija kurikula je Tylerjeva definicija (1949 v Pevec Semec, 

2009), v kateri je opredelil štiri temeljne razsežnosti kurikula: vsebine, cilje, metode in 

vrednotenje.  

 

Po A. Jereb (2011) kurikularno učno okolje predstavlja kakovost in ustreznost šolskega 

kurikula. Ta obsega predmetne učne načrte in različne specialno didaktične predloge za 

obravnavo snovi ter letni delovni načrt učitelja. V letnem delovnem načrtu navede tudi 

splošne in specifične prilagoditve, ki jih bo izvajal med poučevanjem, ter najbolj primerne 

načine dela za učence z učnimi težavami. »Ob pomoči izvirnega delovnega projekta pomoči 

učitelji opredelijo učno snov, metodiko in didaktiko učenja ter poučevanja.« (Jereb, 2011, str. 

74) Učitelj pa mora izvajati tudi redno in sprotno refleksijo izvajanja pouka, ugotoviti 

ustreznost metod ter prilagoditve za učence s posebnimi potrebami, ki jih po potrebi spremeni. 

Pri tem se lahko posvetuje s šolsko svetovalno službo oz. s specialnih in rehabilitacijskim 

pedagogom, ki izvaja ure dodatne strokovne pomoči (DSP). 

 

V Navodilih za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo za devetletno osnovno šolo (2003) je navedeno, da so ustrezna ter uspešna tista 

prilagajanja kurikula, ki poudarjajo konstrukcijo lastnega znanja, razumevanje in 

obvladovanje temeljnih pojmov, univerzalne ideje ter strategije, ki so splošno uporabne, 

razumevanje znanja, povezovanje obravnavanih tem z življenjskimi izkušnjami, aktivnost in 

udeleženost učenca, razvoj kognitivnih strategij, upoštevanje kognitivnih ter učnih stilov in 

razvijanje notranje motivacije ter samoučinkovitosti.  

 

Prav prilagoditev kurikula predstavlja največji izziv za šolske strokovne delavce, saj je v 

inkluzivni šoli kurikul en sam in je namenjen vsem učencev, vendar pa se vsi učenci ne učijo 

na enak način ter z enako hitrostjo. »Več posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb ima 

posamezen učenec, več prilagoditev, različnih oblik pomoči in strokovnih virov potrebuje. 

Prilagoditve kurikula se izvajajo s strategijami prilagajanja, kompenzacije, izpuščanja in 

zamenjave. Pri prilagajanju kurikula je potrebno upoštevati kontinuum močnih področij in 

primanjkljajev posameznega učenca.« (Mitchell, 2008, v Kavkler, 2011, str. 11) 
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V letnem delovnem načrtu pa so zajeti tudi dnevi dejavnosti, ki jih učitelj načrtuje, da bi v 

bolj sproščenem vzdušju učencem pomagal pri poglabljanju in utrjevanju učne snovi (Jereb, 

2011). 

 

5.4 Vpliv učnega okolja 

Primerno učno okolje vpliva na učenčeve izobraževalne dosežke in vedenje ter spodbuja učno 

motivacijo in trud, ki ga učenci vložijo v šolsko delo. Pozitivno in spodbudno učno okolje 

lahko poveča učenčevo samozavest ter samopodobo, obenem pa olajša učenje ter pridobivanje 

socialnih veščin. Med dosežki učencev in značilnostmi učnega okolja obstajajo močne ter 

konsistentne povezave (Aldridge in Wlberg, 1968 v  Alzubaidi, Aldridge in Swe Khine, 

2016), zato ima učitelj pomembno vlogo pri vzpostavljanju spodbudnega in motivirajočega 

učnega okolja, v katerem bo učenec lahko uspešen. Učitelj mora ugotoviti, kaj spodbuja 

učenje in kako lahko učencem prilagodi učni proces ter jim olajša učenje. Spreminjanje 

razrednega okolja glede na potrebe in želje učencev lahko izboljša učne rezultate, saj je tesno 

povezano s številnimi vidiki učenčevega učenja, kot so njegovi dosežki, motivacija ter 

doseganje ciljev (Hsiang-Ru idr., 2015).  

 

5.5 Primer prilagoditev učnega okolja za učence z disleksijo 

 

V Preglednici 1 je predstavljen praktičen primer prilagoditev učnega okolja za učence z 

disleksijo. Prilagoditve so lahko v pomoč učiteljem pri načrtovanju in izvajanju pouka ter pri 

svetovanju svetovalnim delavcem, ki delajo z učenci, ter tudi staršem otrok z disleksijo. 

Največ prilagoditev je navedenih za didaktično okolje, ki se v praksi velikokrat prepleta s 

kurikularnim učnim okoljem (Jereb, 2011). 
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Preglednica 1: Prilagoditve učnega okolja za učence z disleksijo 
FIZIČNO 

OKOLJE  

• Pri pouku sedi na prostoru, ki mu omogoča biti pazljiv in 

pomaga pri osredotočenosti na šolsko delo: čim bližje učitelju ter 

blizu table. 

• Sedi blizu sošolcev, ki so mu najbolj pripravljeni pomagati. 

• Razpored z datumi ocenjevanj in preverjanj znanja je obešen na 

vidnem mestu v razredu. 

• Učenec naj ima urejen učni prostor pred začetkom dela v razredu 

in doma. 

• Na delovni mizi ima učenec lahko kartonček s pravili, na katera 

mora biti pozoren pri zapisu. 

• Na delovni mizi ima lahko opomnik, ki ga opominja na domače 

naloge. 

• Za zapis domače naloge naj uporablja beležko z datumi.  

• Učne liste naj ima v mapi, ki je barvno pregrajena za posamezen 

predmet. 

• Učno okolje ima čim manj motečih dejavnikov – učenec sedi 

stran od oken, vrat, zvočnika itd. 

• Na delovni mizi ima lahko list s strategijami, koraki reševanja 

nalog, tabele s slovničnimi časi itd. 

• Knjižnica vsebuje knjige, ki so prilagojene za bralce z disleksijo. 

• Učilnica je ustrezno osvetljena. 

• Učenec ima dostop do tehnoloških naprav v učilnici (računalniki, 

CD predvajalniki itd.). 

• Pisna ocenjevanja znanja lahko piše izven razreda (zagotovitev 

ustreznega prostora). 
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DIDAKTIČNO 

OKOLJE 

• Pri branju lahko uporablja bralno ravnilce ali barvno folijo. 

• Pri delu v razredu ali pri domačem delu lahko uporablja 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

• Učitelj pri komunikaciji z otrokom vzpostavlja očesni kontakt. 

• Učenčevo pozornost usmerjamo z dotikom, pogledom, s 

podvprašanji. 

• Uporabljamo dejavnosti, pri katerih je otrok uspešen za uvod v 

novo snov (večja otrokova motivacija in pozornost). 

• Učitelj učenca vnaprej seznanja s svojimi zahtevami in jasno 

strukturira snov.  

• Učencu se zagotovi slovarček z novimi besedami za posamezno 

učno uro. 

• Učitelj nudi pomoč pri izdelavi bralnih vodičev (periodična 

vprašanja, ki učencu pomagajo, da se osredotoči na bistvene 

podatke). 

• Učitelj nudi eksplicitne učne metode (demonstracija spretnosti, 

nudenje povratnih informacij, vaje za samostojno vadenje, 

nadzor vadenja, pregled itd.).  

• Učitelj spodbuja uporabo grafičnih organizatorjev (osnutek, graf 

ali prazen okvir) in učencu pomaga, da je osredotočen na 

pomembne informacije. 

• Učitelj vsako uro naredi dnevni pregled predhodne učne snovi. 

• Dopuščanje alternativnih odzivov (učenec, ki ima težave s 

pisanjem, lahko razumevanje prikaže s podčrtovanjem, 

izbiranjem pravilnih med več odgovori, sortiranjem, 

označevanjem).  

• Učitelj lahko zmanjša količino prepisovanja z vključevanjem 

informacij na izročke oz. učne liste. 

• Učitelj zagotovi prikaze rešenih primerov nalog (učenec si bo 

lažje predstavljali, kaj se od njega pričakuje). 

• Dovoljena je uporaba učnih pripomočkov (npr. abeceda). 

• Učitelj nudi pomoč pri urejanju zapiskov, poudari ključne 

informacije v besedilih. 
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• Uporaba predlog za prepis, ki jih ima učenec na šolski mizi. 

• Jasno in čitljivo pisanje na tablo. 

• Pridobivanje znanja mora biti poleg pisnega gradiva 

podkrepljeno z ustnimi informacijami (simultana uporaba 

verbalnih in vizualnih informacij).  

• Kratka in jasna navodila, dodatna razlaga pisnih navodil, delitev 

navodil na manjše dele, preverjanje razumevanja pisnih navodil. 

• Učiteljeva sprotna povratna informacija učencu o napakah. 

• Nudenje individualne dodatne razlage učencu (ob zaposlitvi 

drugih) in konkretne usmeritve v bistvene podatke, načine ter 

obsege reševanja itd. 

• Prilagajanje količine nalog, rešenih v določeni uri. Učenec lahko 

dalj časa bere, prepisuje, računa, reši manj itd.  

• Učitelj preveri zapis domače naloge v beležko. 

• Besedilni viri ali izročki naj vsebujejo oblikovne prilagoditve 

(pastelno ozadje, povečan tisk – 14 –, uporaba sans sarifnih črk – 

arial, tahoma, verdana, calibri –, besedilo je razdeljeno na manjše 

dele, deli besedila so med seboj jasno ločeni, naslov in 

podnaslovi so odebeljeni ter jasno ločeni od teksta, dodane so 

ilustracije ali diagrami, ki se navezujejo na besedilo). 

• Preverjanje in ocenjevanje znanja ter učni listi vsebujejo 

oblikovne prilagoditve (pastelno ozadje, povečan tisk – 14 –, 

večji razmiki med nalogami, uporaba sans sarifnih črk – arial, 

tahoma, verdana, calibri – po potrebi ločene naloge, poudarjene 

ključne besede, več prostora za odgovore, barvne in grafične 

opore, različni tipi nalog (naloge povezovanja, dopolnjevanja, 

obkroževanja itd.).  

• Dopuščanje alternativnih načinov pri samostojnem delu in 

dokazovanju naučenega (igra vlog, praktični izdelki, učenec pove 

oz. natipka namesto napiše itd.). 

• Omejitev prepisa s table (največ 5 vrstic). 

• Možnost izročkov z vsebino ure (izroček mora biti oblikovno 

prilagojen). 
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SOCIALNO 

OKOLJE 

• Učitelj  spodbuja otrokova močna področja. 

• Učitelj upošteva morebitne učenčeve čustvene težave. 

• Učitelj zagotovi, da posameznik ni deležen zbadanja na račun 

težav pri branju in pisanju. 

• Učitelj poskrbi, da dodaten čas, ki ga učenec potrebuje za branje 

ali zapisovanje, ni odvzet iz dejavnosti, ki jih ima otrok rad 

(odmor, malica). 

• Učitelj sodeluje s starši (sprotno obveščanje o delu, uspešnosti, 

predlogi za delo doma). 

• Učitelj vzpostavlja pozitivno razredno klimo in omogoči učenje 

socialnih veščin (pogovor o različnosti učencev, metode 

izboljševanja vrstniških odnosov, igre vlog, prosocialno učenje, 

učenje z modelom/zgledom). 

• Učitelj je previden pri podajanju povratnih informacij o branju in 

pisanju (ne pred celotnim razredom). 

• Učitelj  spodbuja medvrstniško pomoč, tutorstvo, sodelovalno 

učenje in pomoč vrstnikov. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Urša Filipič; diplomsko delo 

 

39 
 

KURIKULARNO 

OKOLJE 

• Po potrebi se omogočijo fotokopije obsežnejše učne snovi in 

učnih gradiv. 

• Pri ocenjevanju znanja ima učenec lahko pomočnika bralca (bere 

navodila, opozori na napake pri branju, preveri razumevanje 

navodil). 

• Zagotovimo možnost podaljšanega časa pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja. 

• Učenec ima napovedano in dogovorjeno preverjanje ter 

ocenjevanje znanja. 

• Ocenjevanja znanja piše v manjši skupini ali individualno.  

• Toleranca specifičnih napak, ki izhajajo iz motnje (zamenjevanje 

in izpuščanje črk, mikrostrukturne napake itd.). 

• Učencu se po potrebi prilagodi obseg in zahtevnost domačih 

nalog (manj nalog, ki povzemajo bistvo). 

• Učimo veščine samozagovorništva. 

• Predstavimo strategije učenja. 

• Učitelj nudi pomoč pri učenju organizacijskih veščin. 

• Pripraviti je potrebno letni delovni načrt, ki vsebuje tudi možne 

prilagoditve za učence z disleksijo in konkretne cilje pri 

poučevanju pismenosti. 

• Sproti vrednotimo in prilagajamo delovni projekt pomoči. 

• Organiziramo dneve dejavnosti, ki pomagajo pri poglabljanju 

pridobljene učne snovi. 

• Učitelj sodeluje z vodstvom šole in šolsko svetovalno službo. 
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6 Empirični del 

6.1 Opredelitev problema raziskave  

Učitelji so soustvarjalci učinkovitega učnega okolja za otroke s posebnimi potrebami, zato 

imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju takšnega učnega okolja, kjer bo učenec (z ustreznimi 

prilagoditvami) lahko razvil svoje potenciale. Glede na Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2011) se otrokom, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, lahko prilagodijo organizacija, način preverjanja 

ter ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna 

strokovna pomoč. Skladno s Konceptom dela za učence z učnimi težavami (Magajna idr., 

2008) so pomoči lahko deležni tudi učenci, ki imajo blage do zmerne oblike disleksije in niso 

usmerjeni v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem ter dodatno strokovno 

pomočjo. Učitelji so del strokovne skupine, ki glede na posebne potrebe učenca izdela 

individualiziran program (ali izvirni delovni načrt pomoči, če učenec ni usmerjen), ki vsebuje 

tudi prilagoditve učnega okolja. Naloge strokovne skupine so med drugimi še spremljanje in 

sprotna evalvacija individualiziranega programa ter spremembe ali dopolnitve prilagoditev, 

kadar je to potrebno. 

 

V empiričnem delu diplomskega dela smo se osredotočili na poučevanje angleščine za učence 

z disleksijo in na prilagoditve, ki jih v okviru posameznih učnih okolij zanje izvajajo učitelji. 

 

6.2 Cilji raziskave 

Cilji naše raziskave so naslednji: 

- ugotoviti, kako učitelji angleščine posamezna šolska učna okolja prilagajajo za učence 

z disleksijo; 

- ugotoviti, v okviru katerega učnega okolja učitelji angleščine najpogosteje izvajajo 

prilagoditve; 

- ugotoviti, kakšna so mnenja učiteljev o motivaciji učencev z disleksijo za učenje 

angleščine; 

- ugotoviti, na kakšen način so učitelji angleščine pridobili največ informacij glede 

poučevanja učencev z disleksijo oz. z bralno-napisovalnimi težavami. 
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6.3 Raziskovalna vprašanja 

V diplomskem delu želimo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katere prilagoditve v največji meri izvajajo učitelji angleščine v posameznem učnem 

okolju?  

2. V katerem učnem okolju učitelji angleščine najpogosteje izvajajo prilagoditve za 

učence z bralno-napisovalnimi težavami oz. z disleksijo? 

3. Kakšno je mnenje učiteljev angleščine o uporabnosti lestvice za ugotavljanje 

prijaznosti učilnice za učence z disleksijo, ki je bila prirejena za namene raziskave?  

4. Kako učitelji angleščine ocenjujejo stopnjo motivacije otrok z bralno-napisovalnimi 

težavami za učenje angleščine? 

5. Na kakšen način učitelji angleščine pridobivajo informacije o poučevanju in delu z 

učenci z bralno-napisovalnimi težavami oz. z disleksijo? 

 

6.4 Metoda 

Za potrebe diplomskega dela smo uporabili opisno oz. deskriptivno neeksperimentalno 

raziskovalno metodo. Za preverjanje statistične pomembnosti smo uporabili t-test. 

 

6.5 Opis vzorca 

Osnovna populacija, ki smo jo raziskovali v diplomskem delu, je vzorec učiteljev in učiteljic 

angleškega jezika v osnovnih šolah po Sloveniji. Vzorec je neslučajnostni namenski. 

 

Anketiranje smo izvedli s pomočjo spletne ankete, ki smo ju ustvarili na spletni strani 1ka.si. 

Nato smo anketni vprašalnik in ocenjevalno lestvico posredovali učiteljem ter učiteljicam (v 

nadaljevanju učitelji) angleščine v osnovnih šolah s prošnjo, da anketni vprašalnik 

posredujejo sodelavcem. Učitelji so na anketni vprašalnik in ocenjevalno lestvico odgovarjali 

prostovoljno, zagotovljena jim je bila anonimnost. Dobili smo 50 rešenih anket, od tega je 

bilo ustreznih 31. 

 

V raziskavi je sodelovalo 29 (94 %) učiteljic angleščine in 2 (6 %) učitelja angleščine (Graf 

1). 
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Graf 1: Struktura anketiranih učiteljev angleščine po spolu 
 
Glede na zbrane podatke je največ učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, doseglo 

univerzitetno stopnjo izobrazbe – in sicer 27 učiteljev oz. 87 % –, višje- ali visokošolsko 

izobrazbo pa so dosegli 4 učitelji (13 %) (Graf 2).  

 

 

Graf 2: Struktura anketiranih učiteljev angleščine glede na doseženo stopnjo izobrazbe 
 

Največ sodelujočih v raziskavi poučuje že 11 let ali več (48 %), sledi skupina učiteljev, ki 

poučujejo od 1 do 5 let (29 %), najmanj pa je zastopana skupina učiteljev, ki poučujejo od 6 

do 10 let (23 %) (Graf 3).  
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Graf 3: Struktura anketiranih učiteljev angleščine glede na delovno dobo poučevanja 
 

6.5.1 Opis instrumentarija 

Za pridobivanje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik Poučevanje otrok z bralno-

napisovalnimi težavami oz. z disleksijo pri predmetu tuji jezik – angleščina, ki je bil narejen v 

namene raziskave diplomskega dela. Anketni vprašalnik je sestavljen iz vprašanj zaprtega 

tipa, ki so razdeljena v tri sklope.  

 

Prvi sklop vprašanj zajema tri vprašanja, ki se navezujejo na demografske podatke (spol, 

stopnja izobrazbe in število let delovnih izkušenj).  

 

Drugi sklop zajema tri vprašanja, ki se nanašajo na pridobivanje informacij o bralno-

napisovalnih težavah in delu z učenci z disleksijo, ki so jih učitelji pridobili tekom študija, na 

dodatnih izobraževanjih ali preko samostojnega izobraževanja s pomočjo ustrezne literature. 

  

Tretji sklop vsebuje vprašanje, ki se nanaša na stopnjo motivacije, ki jo učitelji opažajo pri 

učencih z disleksijo pri pouku angleščine. 

 

Uporabili smo tudi opisno ocenjevalno lestvico Upoštevanje prilagoditev pri poučevanju 

otrok z bralno-napisovalnimi težavami oz. z disleksijo pri predmetu angleščina, ki je učiteljem 

tujega jezika v pomoč pri preverjanju, kako je njihova učilnica prijazna za učence z disleksijo. 

Ocenjevalno lestvico smo povzeli po ocenjevalni lestvici avtoric B. Pavey, M. Meehan ter S. 

Davis (2013). Od založbe Sage publication smo dobili pravico za prevod, priredbo in uporabo 
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njihove ocenjevalne lestvice iz knjige The Dyslexia-Friendly Teacher's Toolkit. Ocenjevalno 

lestvico smo prevedli, prilagodili in nekaj trditev odstranili, dodali oz. združili. Razporeditev 

trditev v ocenjevalni lestvici je sledila razporeditvi trditev v ocenjevalni lestvici avtoric B. 

Pavey, M. Meehan in S. Davis (prav tam), ki so lestvico razdelile na pet sklopov, in sicer: 

besedilni viri, ki so na razpolago v učilnici, disleksiji prijazno poučevanje za podporo 

pismenosti, čustveni vidik, interakcije v razredu ter disleksiji prijazno poučevanje in učenje na 

splošno. S pomočjo analize tuje literature o učnih okoljih in preglednice, ki smo jo izdelali kot 

primer prilagoditev učnega okolja za učence z disleksijo, smo posamezne trditve v 

ocenjevalni lestvici razvrstili glede na fizično, didaktično, socialno ali kurikularno učno 

okolje. 

 

Trditve v ocenjevalni lestvici se tako nanašajo na prilagoditve, ki jih v okviru posameznih 

učnih okolij izvajajo učitelji angleščine pri poučevanju učencev z disleksijo. Trditve o 

posameznih prilagoditvah so morali učitelji oceniti na opisni lestvici. Stopnje so opredeljene z 

besednimi opisi: nikoli, včasih (manj kot 50 %), srednje (približno 50 %), po navadi (več kot 

50 %) in vedno. Za nadaljnjo statistično analizo smo besednim opisom pripisali vrednosti: 

nikoli (1), včasih (2), srednje (3), po navadi (4), vedno (5). 

 

Največ trditev (28) smo uvrstili v didaktično učno okolje, saj imajo prav na to okolje učitelji 

sami največ vpliva. Najmanj trditev (2) smo uvrstili pod fizično učno okolje, saj tudi 

ocenjevalna lestvica sama teh prilagoditev ne vsebuje. Poleg tega učitelji težje vplivajo na 

vzdrževanje prostorov, raven hrupa v okolju, kakovost zraka v prostorih, lokacijo, 

opremljenost in oblikovanost prostora ter količino in kakovost učnih pripomočkov, ki so na 

voljo. 

 

Za anketni vprašalnik Poučevanje otrok z bralno-napisovalnimi težavami oz. z disleksijo pri 

predmetu tuji jezik – angleščina in ocenjevalno lestvico Upoštevanje prilagoditev pri 

poučevanju otrok z bralno-napisovalnimi težavami oz. z disleksijo pri predmetu angleščina 

smo najprej pilotsko izvedli raziskavo na manjšem vzorcu učiteljev ter vnesli ustrezne 

popravke.  
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6.5.2 Zbiranje podatkov 

Anketni vprašalnik in kratek uvod o namenu raziskave ter ocenjevalna lestvica z navodili za 

izpolnjevanje so bili dosegljivi na spletni strani. Učiteljem smo preko elektronske pošte 

posredovali naslov povezave do spletne ankete. Zbiranje podatkov je potekalo od 1. 7. 2016 

do 13. 8. 2016.  

6.5.3 Obdelava podatkov 

Zbrane podatke smo analizirali s pomočjo programa za statistično obdelavo podatkov SPSS in 

programa Microsoft Excel. Pri izračunu mere pogostosti prilagoditev za posamezno učno 

okolje smo uporabili seštevek odgovorov pri trditvah, vezanih na posamezno učno okolje, 

deljen s številom trditev, ki se nanašajo na to učno okolje. Na ta način smo dobili aritmetično 

sredino, ki odraža pogostost prilagoditev v posameznem učnem okolju in s tem nekoliko 

omejili vpliv vključenosti različnega števila trditev pri merjenju pogostosti izvajanja 

prilagoditev v posameznem učnem okolju. Za preverjanje statistične pomembnosti smo 

uporabili t-test. Rezultati so v nadajevanju prikazani opisno, grafično in tabelarno.  

 

6.6 Rezultati in interpretacija podatkov  

V nadaljevanju predstavimo rezultate ocenjevalne lestvice. Učitelji so odgovarjali na zaprta 

vprašanja in trditve, vezane na prilagoditve, ki jih izvajajo pri poučevanju otrok z disleksijo 

oz. z bralno-napisovalnimi težavami pri pouku angleščine.  

 

6.6.1 Prilagoditve, ki jih učitelji angleščine v največji meri izvajajo v okviru 

posameznega učnega okolja  

 

Najprej nas je zanimalo, katere prilagoditve v največji meri izvajajo učitelji angleščine v 

okviru fizičnega okolja. 

 

Preglednica 2: Frekvenca in odstotek pogostosti izvajanja prilagoditev v okviru trditev 
fizičnega učnega okolja 

Podvprašanja Odgovori 

 
N 

Nikoli 
f 

(f %) 

Včasih 
f 

(f %) 

Srednje 
f 

(f %) 

Po 
navadi 

f 
(f %) 

Vedno 
f 

(f %) 

Poskrbim, da učenci z bralno-napisovalnimi 
težavami jasno vidijo in slišijo učitelja. 

31 
0  

(0 %) 
0  

(0 %) 
1  

(3 %) 
12 

(39 %) 
18 

(58 %) 
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Pri pisnem ocenjevanju znanja omogočim 
individualno pisanje preizkusa (izven razreda, ob 
nadzoru drugega učitelja/spec. pedagoga). 

30 
0  

(0 %) 
3  

(10 %) 
2 

 (7 %) 
5 

(17 %) 
20 

(67 %) 

 

V Preglednici 2 so prikazani frekvence in odstotki pogostosti izvajanja prilagoditev, ki jih 

učitelji angleščine izvajajo v okviru fizičnega učnega okolja. 

 

Preglednica 3: Opisna statistika prilagoditev, vezanih na fizično okolje  

Prilagoditve fizičnega učnega okolja N M SD Min Max 

Poskrbim, da učenci z bralno-napisovalnimi težavami 
jasno vidijo in slišijo učitelja. 

31 4,55 0,57 3,00 5,00 

Pri pisnem ocenjevanju znanja omogočim 
individualno pisanje preizkusa (izven razreda, ob 
nadzoru drugega učitelja/spec. pedagoga). 

31 4,40 1,00 2,00 5,00 

 

V Preglednici 3 so prikazane ocene osnovnih parametrov opisne statistike za posamezno 

trditev v fizičnem okolju z ocenjevalne lestvice Upoštevanje prilagoditev pri poučevanju 

otrok z bralno-napisovalnimi težavami oz. z disleksijo pri predmetu angleščina. Med 

prilagoditvami fizičnega okolja učitelji najpogosteje poskrbijo, da jih otroci dobro vidijo in 

slišijo. Anketiranci so bili pri tej trditvi tudi najbolj enotni, saj je standardni odklon nizek. 

Večina učiteljev (67 %) učencem vedno tudi omogoča individualno pisno ocenjevanje izven 

razreda. Le 10 % učiteljev je odgovorilo, da to prilagoditev učencem omogočijo včasih. 

Potrebno pa se je zavedati, da ta prilagoditev ne pride v poštev za vse učence, ampak pripada 

le tistim, ki imajo odločbo.  
 

V nadaljevanju nas je zanimalo tudi, katere prilagoditve v največji meri izvajajo učitelji 

angleščine v okviru didaktičnega učnega okolja. 

 
Preglednica 4: Frekvenca in odstotek pogostosti izvajanja prilagoditev v okviru trditev 
didaktičnega učnega okolja 
 

Podvprašanja Odgovori 

 
N Nikoli 

f 
(f %) 

Včasih 
f 

(f %) 

Srednje 
f 

(f %) 

Po 
navadi 

f 
(f %) 

Vedno 
f 

(f %) 

Uporabljam besedila, ki ustrezajo starosti in 
interesu otroka. 

31 
0 

 (0 %) 
1  

(3 %) 
2  

(6 %) 
13 

(42 %) 
15 

(48 %) 
Pisava v besedilnih virih je razločna, z 
zaokroženimi linijami, velikost črk je 14. 

31 
0  

(0 %) 
2  

(6 %) 
15 

(48 %) 
10 

(32 %) 
4  

(13 %) 
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Deli besedila so razdeljeni v majhne skupine (v 
največ pet vrstic) in so med seboj jasno ločeni. 

31 
1  

(3 %) 
6 

(19 %) 
13 

(42 %) 
8  

(26 %) 
3  

(10 %) 
Naslovi/podnaslovi so odebeljeni in jasno ločeni 
od preostalega besedila. 

31 
0  

(0 %) 
3 

(10 %) 
1 

 (3 %) 
12 

(39 %) 
15 

(48 %) 
Besedilne vire podajam na barvnem papirju 
(pastelne barve). 

31 
6  

(19 %) 
12 

(39 %) 
6  

(19 %) 
5  

(16 %) 
2  

(6 %) 
Na besedilnih virih so prisotni diagrami in 
ilustracije, ki se navezujejo na te vire. 

31 
2  

(6 %) 
8  

(26 %) 
9  

(29 %) 
9  

(29 %) 
3  

(10 %) 
Preizkusi črkovanja (ang. »spelling«) so kratki in 
raznoliki. 

31 
1  

(3 %) 
3 

 (10 %) 
5  

(16 %) 
15 

(48 %) 
7  

(23 %) 
Spodbujam uporabo mnemotehnik za pomoč pri 
pomnjenju črkovanja besed. 

31 
3  

(10 %) 
5  

(16 %) 
11 

(35 %) 
9  

(29 %) 
3  

(10 %) 
Pri pisnih nalogah uporabljam tudi naloge 
dopolnjevanja (ang. »cloze tests«). 

31 
0  

(0 %) 
4  

(13 %) 
8  

(26 %) 
10 

(32 %) 
9 (29 %) 

Pisna in ustna navodila razdelim na manjše enote 
in sproti preverim razumevanje navodil. 

31 
0  

(0 %) 
3  

(10 %) 
3  

(10 %) 
14 

(45 %) 
11 

(35 %) 

Na tablo pišem z jasno in razločno pisavo.  31 
0  

(0 %) 
0  

(0 %) 
3  

(10 %) 
12 

(39 %) 
16 

(52 %) 
Učenci z bralno-napisovalnimi težavami lahko pri 
delu v razredu uporabljajo računalnik. 

31 
9  

(29 %) 
9  

(29 %) 
4 

 (13 %) 
4  

(13 %) 
5  

(16 %) 
Učenci z bralno-napisovalnimi težavami lahko za 
domače naloge uporabijo računalnik. 

31 
1  

(3 %) 
7  

(23 %) 
5 

 (16 %) 
7  

(23 %) 
11 

(35 %) 
Učenec ima na razpolago barvne folije/bralna 
ravnilca ali barvni papir, če ga potrebuje. 

31 
6 

 (19 %) 
7  

(23 %) 
4  

(13 %) 
7  

(23 %) 
7  

(23 %) 
Spodbujam učence, da uporabljajo različne učne 
stile. 

31 
0  

(0 %) 
1  

(3 %) 
2  

(6 %) 
19 

(61 %) 
9  

(29 %) 
Glasno branje in črkovanje pred razredom je 
prostovoljno. 

31 
1  

(3 %) 
1  

(3 %) 
7  

(23 %) 
10 

(32 %) 
12 

(39 %) 

Pisanje na tablo pred razredom je prostovoljno. 31 
1  

(3 %) 
3  

(10 %) 
4  

(13 %) 
10 

(32 %) 
13 

(42 %) 
Razlago učne snovi ponovim na različne načine 
glede na potrebe učencev. 

30 
0 

(0 %) 
1 

 (3 %) 
5  

(17 %) 
11 

(37 %) 
13 

(43 %) 
Jasno podam količino nalog, za katero želim, da jo 
učenci naredijo. 

30 
0  

(0 %) 
0  

(0 %) 
2  

(7 %) 
7  

(23 %) 
21 

(70 %) 
Moj govor kot govor učitelja je omejen (največ 10 
minut naenkrat). 

30 
0  

(0 %) 
2  

(7 %) 
3  

(10 %) 
14 

(47 %) 
11 

(37 %) 

Omejim prepisovanje s table (največ pet vrstic).  30 
0  

(0 %) 
3 

 (10 %) 
10 

(33 %) 
9  

(30 %) 
8 

 (27 %) 
Učencem zagotovim izročke z namenom 
zmanjšanja prepisovanja s table (izročki sledijo 
smernicam v 1. tabeli). 

30 
0  

(0 %) 
6  

(20 %) 
7  

(23 %) 
11 

(37 %) 
6  

(20 %) 

Pri poučevanju upoštevam multisenzorno učenje – 
vizualno, slušno, kinestetično. 

30 
0  

(0 %) 
1  

(3 %) 
6  

(20 %) 
12 

(40 %) 
11 

(37 %) 
Spodbujam uporabo barvnih označevalcev 
besedila za označevanje in poudarjanje ključnih 
podatkov.  

30 
1  

(3 %) 
3  

(10 %) 
2  

(7 %) 
12 

(40 %) 
12 

(40 %) 

Nove vsebine povezujem z že obravnavanimi 
vsebinami. 

30 
0  

(0 %) 
0  

(0 %) 
1  

(3 %) 
8  

(27 %) 
21 

(70 %) 
Učenci lahko uporabljajo alternativna sredstva 
beleženja snovi, npr. diktafon, računalnik. 

30 
7  

(23 %) 
7  

(23 %) 
4  

(13 %) 
6  

(20 %) 
6  

(20 %) 
Pisne preizkuse znanja oblikovno prilagajam glede 
na smernice v 1. tabeli. 

30 
0  

(0 %) 
2  

(7 %) 
5  

(17 %) 
10 

(33 %) 
13 

(43 %) 
Kriterije ocenjevanja jasno navedem – tudi za 
prilagojene preizkuse znanja. 

30 
0  

(0 %) 
0  

(0 %) 
2  

(7 %) 
3  

(10 %) 
25 

(83 %) 
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V Preglednici 4 so prikazani frekvence in odstotki pogostosti izvajanja prilagoditev, ki jih 

učitelji angleščine izvajajo v okviru didaktičnega učnega okolja. 

 

 

Preglednica 5: Opisna statistika prilagoditev, vezanih na didaktično učno okolje 

 Prilagoditve didaktičnega učnega okolja N M SD Min Max 

Uporabljam besedila, ki ustrezajo starosti in interesu 
otroka. 

31 4,35 0,75 2,00 5,00 

Pisava v besedilnih virih je razločna, z zaokroženimi 
linijami, velikost črk je 14. 

31 3,52 0,81 2,00 5,00 

Deli besedila so razdeljeni v majhne skupine (v največ 
pet vrstic) in so med seboj jasno ločeni. 

31 3,19 0,98 1,00 5,00 

Naslovi/podnaslovi so odebeljeni in jasno ločeni od 
preostalega besedila. 

31 4,26 0,93 2,00 5,00 

Besedilne vire podajam na barvnem papirju (pastelne 
barve). 

31 2,52 1,18 1,00 5,00 

Na besedilnih virih so prisotni diagrami in ilustracije, ki 
se navezujejo na te vire. 

31 3,10 1,11 1,00 5,00 

Preizkusi črkovanja (ang. »spelling«) so kratki in 
raznoliki. 

31 3,77 1,02 1,00 5,00 

Spodbujam uporabo mnemotehnik za pomoč pri 
pomnjenju črkovanja besed. 

31 3,13 1,12 1,00 5,00 

Pri pisnih nalogah uporabljam tudi naloge dopolnjevanja 
(ang. »cloze tests«). 

31 3,77 1,02 2,00 5,00 

Pisna in ustna navodila razdelim na manjše enote ter 
sproti preverim razumevanje navodil. 

31 4,06 0,93 2,00 5,00 

Na tablo pišem z jasno in razločno pisavo. 31 4,42 0,67 3,00 5,00 

Učenci z bralno-napisovalnimi težavami lahko pri delu v 
razredu uporabljajo računalnik. 

31 2,58 1,46 1,00 5,00 

Učenci z bralno-napisovalnimi težavami lahko za domače 
naloge uporabijo računalnik. 

31 3,65 1,28 1,00 5,00 

Učenec ima na razpolago barvne folije/bralna ravnilca ali 
barvni papir, če ga potrebuje. 

31 3,06 1,48 1,00 5,00 

Spodbujam učence, da uporabljajo različne učne stile. 31 4,16 0,69 2,00 5,00 

Glasno branje in črkovanje pred razredom je 
prostovoljno. 

31 4,00 1,03 1,00 5,00 

Pisanje na tablo pred razredom je prostovoljno. 31 4,00 1,13 1,00 5,00 

Razlago učne snovi ponovim na različne načine glede na 
potrebe učencev. 

31 4,20 0,85 2,00 5,00 

Jasno podam količino nalog, za katero želim, da jo učenci 
naredijo. 

31 4,63 0,61 3,00 5,00 
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Moj govor kot govor učitelja je omejen (največ 10 minut 
naenkrat). 

31 4,13 0,86 2,00 5,00 

Omejim prepisovanje s table (največ pet vrstic). 31 3,73 0,98 2,00 5,00 

Učencem zagotovim izročke z namenom zmanjšanja 
prepisovanja s table (izročki sledijo smernicam v 1. 
tabeli). 

31 3,57 1,04 2,00 5,00 

Pri poučevanju upoštevam multisenzorno učenje – 
vizualno, slušno, kinestetično. 

31 4,10 0,84 2,00 5,00 

Spodbujam uporabo barvnih označevalcev besedila za 
označevanje in poudarjanje ključnih podatkov.  

31 4,03 1,10 1,00 5,00 

Nove vsebine povezujem z že obravnavanimi vsebinami. 31 4,67 0,55 3,00 5,00 

Učenci lahko uporabljajo alternativna sredstva beleženja 
snovi, npr. diktafon, računalnik. 

31 2,90 1,49 1,00 5,00 

Pisne preizkuse znanja oblikovno prilagajam glede na 
smernice v 1. tabeli. 

31 4,13 0,94 2,00 5,00 

Kriterije ocenjevanja jasno navedem – tudi za prilagojene 
preizkuse znanja. 

31 4,77 0,57 3,00 5,00 

 

V Preglednici 5 so prikazane ocene osnovnih parametrov opisne statistike za posamezno 

trditev v didaktičnem učnem okolju z ocenjevalne lestvice Upoštevanje prilagoditev pri 

poučevanju otrok z bralno-napisovalnimi težavami oz. z disleksijo pri predmetu angleščina. 

Izmed vseh trditev v ocenjevalni lestvici smo jih v didaktično učno okolje vključili 28, ki so 

se nanašale na stil poučevanja, uporabo didaktičnih pripomočkov, oblikovno prilagajanje 

besedilnih virov, ki jih učitelji sami pripravijo, ter spodbujanje in upoštevanje različnih učnih 

stilov učencev. V didaktičnem učnem okolju so učitelji najpogosteje izvajali prilagoditve iz 

naslednjih trditev:  

- Nove vsebine povezujem z že obravnavanimi vsebinami. 

- Jasno podam količino nalog, za katero želim, da jo učenci naredijo. 

- Na tablo pišem z jasno in razločno pisavo. 

Minimalna vrednost vseh treh trditev je 3 in kaže, da vsi učitelji vsaj deloma upoštevajo 

omenjene prilagoditve, večina učiteljev pa iste prilagoditve uporablja vedno. Nihče izmed 

anketirancev ni odgovoril, da nikoli ne zagotavlja teh prilagoditev. 21 učiteljev (70 %) nove 

vsebine vedno povezuje z obravnavanimi vsebinami, le 1 učitelj pa omenjeno prilagoditev 

izvaja srednje pogosto. 21 učiteljev (70 %) vedno jasno poda količino nalog, za katero želijo, 

da jo učenci rešijo, in le 2 učitelja (7 %) to prilagoditev izvajata srednje pogosto. 16 učiteljev 

(52 %) vedno na tablo piše z jasno in razločno pisavo in le 3 (10%) omenjeno prilagoditev 

izvajajo srednje pogosto. Najbolj enotne odgovore so anketiranci podali pri trditvi: nove 

vsebine povezujem z že obravnavanimi vsebinami. 
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Učitelji najredkeje izvajajo naslednje prilagoditve: 

- Besedilne vire podajam na barvnem papirju (pastelne barve). 

- Učenci z bralno-napisovalnimi težavami lahko pri delu v razredu uporabljajo 

računalnik. 

- Učenci lahko uporabljajo alternativna sredstva beleženja snovi, npr. diktafon, 

računalnik. 

Največ učiteljev (39 %) besedilne vire včasih podaja na barvnem papirju. Le 2 učitelja (6 %) 

sta odgovorila, da to počneta vedno, 6 učiteljev (19 %) pa je odgovorilo, da nikoli ne podaja 

besedilnih virov na barvnem papirju. 9 učiteljev (29 %) nikoli ne dopušča, da bi učenci z 

bralno-napisovalnimi težavami pri delu v razredu lahko uporabljali računalnik. Enako število 

pa to prilagoditev izvaja včasih. Le 5 (16 %) jih je odgovorilo, da to prilagoditev omogočajo 

vedno. Največ učiteljev – 7 (23 %) – je odgovorilo, da nikoli ne omogoča, da bi učenci lahko 

uporabljali alternativna sredstva beleženja snovi. Le 6 učiteljev (20 %) je potrdilo, da vedno 

omogočajo omenjeno prilagoditev. Najbolj neenotne odgovore so vprašani podali pri trditvi: 

učenci lahko uporabljajo alternativna sredstva beleženja snovi, npr. diktafon, računalnik. 

 

Čeprav nekateri avtorji (Björklund, 2011; Crombie 2000; Erkan, Kızılaslan in Dogru, 2012; 

Pfenninger, 2014; Rontou, 2012) svetujejo možnost uporabe računalnika ali diktafona pri 

pouku, se ta prilagoditev v praksi manj upošteva. Učenci z lažjo obliko bralno-napisovalnih 

težav računalnika ali diktafona pri delu v razredu ne potrebujejo ali ne želijo oz. ta 

prilagoditev pripada le učencem z odločbo. Uporaba računalnika je smiselna pri učencih, ki 

imajo resnejše težave pri pisanju (počasen tempo pisanja, izpuščanje ali dodajanje črk, težave 

s hkratnim dekodiranjem zapisa na tabli in zapisovanjem v zvezek, neupoštevanje pravopisnih 

pravil, težave s prostorsko orientacijo na listu ter neberljiva pisava, ki je ne znajo prebrati za 

seboj) in težave z branjem (počasnejši tempo branja, zatikajoče branje, težave pri branju 

besedil, napisanih v manjšem fontu, menjava med seboj podobnih črk itd.). Vendar pa se je 

pred odločitvijo za uporabo računalnika potrebno osredotočiti tudi na starost otroka in na 

njegovo usposobljenost ter interes za delo z računalnikom. Če je učenec počasnejši tudi pri 

tipkanju, lahko uporaba računalnika zanj predstavlja dodaten stres. Zaradi tega je potrebno 

sodelovanje z učenčevo družino, ki mu doma lahko pomaga pri usvajanju desetprstnega 

tipkanja ali ga vpiše v ustrezni tečaj, kjer se bo tega znanja naučil. Lahko se zgodi tudi, da 

učenec sam ne želi uporabljati računalnika v razredu – morda zato, ker si ne želi, da bi bil še 

bolj izpostavljen med sošolci ali pa se ne počuti dovolj kompetenten za uporabo računalnika 

oz. mu je pisanje bližje. Šele ko je učenec ustrezno usposobljen za uporabo računalnika, se 
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lahko uvede delo z njim tudi pri pouku. Pred tem je namen morebitne uporabe računalnika v 

razredu potrebno razložiti tudi preostalim učencem, saj bi ti lahko takšno prilagoditev 

razumeli kot krivično. Eden izmed razlogov, zakaj se ta prilagoditev izvaja redkeje, pa je 

morda tudi omejen dostop do virov, kot sta računalnik in diktafon. Menimo, da gre morda pri 

uporabi diktafona v določeni meri tudi za nelagodje s strani učiteljev, saj večina slednjih 

verjetno ne želi, da bi jih med poučevanjem snemali. 

Učitelji tudi redko uporabljajo barvni papir za besedilne vire. Uporaba barvnega papirja je 

ponovno odvisna od posameznika. Najprej moramo ugotoviti, če učenec barvni papir sploh 

potrebuje oz. če mu je v pomoč, nato pa še, katera barva mu najbolj ustreza.  

 

V nadaljevanju si bomo ogledali, katere prilagoditve v največji meri izvajajo učitelji 

angleščine v okviru socialnega učnega okolja. 

 

Preglednica 6: Frekvenca in odstotek pogostosti izvajanja prilagoditev v okviru trditev 
socialnega učnega okolja 

Podvprašanja Odgovori 

 
N Nikoli 

f 
(f %) 

Včasih 
f 

(f %) 

Srednj
e 
f 

(f %) 

Po 
navadi 

f 
(f %) 

Vedno 
f 

(f %) 

Izogibam se sodbam o lenobi učencev z bralno-
napisovalnimi težavami. 

31 1  
(3 %) 

0 
 (0 %) 

2  
(6 %) 

8  
(26 %) 

20 
(65 %) 

Učencev z bralno-napisovalnimi težavami ne 
kaznujem za manjšo količino opravljenih nalog 
pri pouku ali domačih nalogah. 

31 3  
(10 %) 

1  
(3 %) 

2  
(6 %) 

11 
(35 %) 

14 
(45 %) 

Učence z bralno-napisovalnimi težavami 
pohvalim tudi za manjšo količino narejenega dela. 

31 0  
(0 %) 

1  
(3 %) 

3  
(10 %) 

13 
(42 %) 

14 
(45 %) 

Pri poučevanju upoštevam morebitne čustvene 
težave ali stiske učencev z bralno-napisovalnimi 
težavami. 

31 0 
 (0 %) 

2  
(6 %) 

1  
(3 %) 

6  
(19 %) 

22 
(71 %) 

Poskrbim, da učenci zaradi bralno-napisovalnih 
težav niso tarča posmeha s strani drugih učencev. 

31 0  
(0 %) 

0  
(0 %) 

0  
(0 %) 

1  
(3 %) 

30 
(97 %) 

Poskrbim, da dodaten čas, ki je namenjen 
prepisovanju in branju, ne posega v čas 
dejavnosti, v katerih otroci uživajo (odmor, 
malica). 

31 0  
(0 %) 

0  
(0 %) 

1  
(3 %) 

12 
(39 %) 

18 
(58 %) 

Pri poučevanju upoštevam skrbi staršev glede 
otrokove pismenosti in temu primerno prilagodim 
učno okolje. 

31 0  
(0 %) 

3  
(10 %) 

4  
(13 %) 

8  
(26 %) 

16 
(52 %) 

 Pri poučevanju upoštevam učenčeve skrbi glede 
lastne pismenosti in upoštevam prilagoditve, ki so 
primerne zanj. 

31 0  
(0 %) 

1  
(3 %) 

2  
(6 %) 

11 
(35 %) 

17 
(55 %) 
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V Preglednici 6 so prikazani frekvence in odstotki pogostosti izvajanja prilagoditev, ki jih 

učitelji angleščine izvajajo v okviru socialnega učnega okolja. 

 

Preglednica 7: Opisna statistika prilagoditev, vezanih na socialno učno okolje 

Prilagoditve socialnega učnega okolja N M SD Min Max 

Izogibam se sodbam o lenobi učencev z bralno-
napisovalnimi težavami. 

31 4,48 0,89 1,00 5,00 

Učencev z bralno-napisovalnimi težavami ne 
kaznujem za manjšo količino opravljenih nalog pri 
pouku ali domačih nalogah. 

31 4,03 1,25 1,00 5,00 

Učence z bralno-napisovalnimi težavami pohvalim 
tudi za manjšo količino narejenega dela. 

31 4,29 0,78 2,00 5,00 

Pri poučevanju upoštevam morebitne čustvene težave 
ali stiske učencev z bralno-napisovalnimi težavami. 

31 4,55 0,85 2,00 5,00 

Poskrbim, da učenci zaradi bralno-napisovalnih težav 
niso tarča posmeha s strani drugih učencev. 

31 4,97 0,18 4,00 5,00 

Poskrbim, da dodaten čas, ki je namenjen 
prepisovanju in branju, ne posega v čas dejavnosti, v 
katerih otroci uživajo (odmor, malica). 

31 4,55 0,57 3,00 5,00 

Pri poučevanju upoštevam skrbi staršev glede 
otrokove pismenosti in temu primerno prilagodim 
učno okolje. 

31 4,19 1,01 2,00 5,00 

Pri poučevanju upoštevam učenčeve skrbi glede 
lastne pismenosti in upoštevam prilagoditve, ki so 
primerne zanj. 

31 4,42 0,76 2,00 5,00 

 

V Preglednici 7 so prikazane ocene osnovnih parametrov opisne statistike za posamezno 

trditev v socialnem učnem okolju z ocenjevalne lestvice Upoštevanje prilagoditev pri 

poučevanju otrok z bralno-napisovalnimi težavami oz. z disleksijo pri predmetu angleščina. V 

sklop socialnega učnega okolja smo uvrstili osem trditev. Glede na srednje vrednosti, ki so pri 

vseh trditvah nad 4, lahko sklepamo, da večina učiteljev po navadi ali vedno upošteva 

prilagoditve v socialnem učnem okolju in poskrbi, da učenci niso tarča posmeha zaradi svojih 

bralno-napisovalnih težav. Kot pravi Stewart (2014), je za učilnice s pozitivno socialno klimo 

značilno, da imajo učenci visoko stopnjo podpore s strani učiteljev. 

 

Večina učiteljev (65 %) učencev nikoli ne kaznuje za manjšo količino opravljenih nalog pri 

pouku ali domačih nalogah. Le pri enem izmed učiteljev se je izkazalo ravno nasprotno, kar 

lahko morda pripišemo temu, da je ta učitelj napačno razumel omenjeno trditev, saj gre za 
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nikalno poved. Skoraj vsi učitelji (97 %) vedno poskrbijo tudi, da učenci zaradi bralno-

napisovalnih težav niso tarča posmeha s strani drugih učencev.  

V nadaljevanju nas je zanimalo, katere prilagoditve v največji meri izvajajo učitelji angleščine 

v okviru kurikularnega učnega okolja. 

 

Preglednica 8: Frekvenca in odstotek pogostosti izvajanja prilagoditev v okviru trditev 
kurikularnega učnega okolja 

 Prilagoditve kurikularnega učnega 
okolja 

Odgovori 

 
N Nikoli 

f 
(f %) 

Včasih 
f 

(f %) 

Srednje 
f 

(f %) 

Po 
navadi 

f 
(f %) 

Vedno 
f 

(f %) 

Pri poučevanju pismenosti uporabljam 
konkretne cilje (npr. učenci znajo odgovoriti 
na pismo prijatelja). 

31 0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

12 
(39 %) 

19 
(61 %) 

Učenci z bralno-napisovalnimi težavami 
imajo možnost prikazati svoje razumevanje 
in prositi za dodatno razlago. 

31 0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

1 
(3 %) 

4 
(13 %) 

26 
(84 %) 

Glede načinov dela z učenci z bralno-
napisovalnimi težavami se posvetujem s 
šolsko svetovalno službo. 

31 1 
(3 %) 

3 
(10 %) 

1 
(3 %) 

8 
(26 %) 

18 
(58 %) 

Izogibam se razvrščanju učencev glede na 
raven usvojene pismenosti. 

31 0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

6 
(19 %) 

14 
(45 %) 

11 
(35 %) 

Pri obsegu in količini nalog upoštevam 
probleme učencev z bralno-napisovalnimi 
težavami. 

31 0 
(0 %) 

2 
(7 %) 

4 
(13 %) 

10 
(33 %) 

14 
(47 %) 

Pri ustnem in pisnem ocenjevanju znanja 
omogočim dodaten čas pisanja, če ga 
učenec potrebuje. 

31 0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

0 
(0 %) 

5 
(17 %) 

25 
(83 %) 

Učenec ima lahko pri pisnih ocenjevanjih 
znanja pomočnika bralca (prebere navodila, 
opozori na nepravilno prebrane besede). 

31 1 
(3 %) 

2 
(7 %) 

4 
(13 %) 

7 
(23 %) 

16 
(53 %) 

Učenčeve izdelke ocenjujem glede na 
kakovost in vsebino, pri tem upoštevam 
toleranco specifičnih napak, ki izhajajo iz 
motnje (zamenjava, izpuščanje ali dodajanje 
črk itd.). 

 
31 

0 
(0 %) 

1 
(3 %) 

0 
(0 %) 

7 
(23 %) 

22 
(73 %) 

 

V Preglednici 8 so prikazani frekvence in odstotki pogostosti izvajanja prilagoditev, ki jih 

učitelji angleščine izvajajo v okviru kurikularnega učnega okolja. 
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Preglednica 9: Opisna statistika prilagoditev, vezanih na kurikularno učno okolje 

 Prilagoditve kurikularnega učnega okolja N M SD Min Max 

Pri poučevanju pismenosti uporabljam konkretne cilje 
(npr. učenci znajo odgovoriti na pismo prijatelja). 

31 4,61 0,50 4,00 5,00 

Učenci z bralno-napisovalnimi težavami imajo možnost 
prikazati svoje razumevanje in prositi za dodatno 
razlago. 

31 4,81 0,48 3,00 5,00 

Glede načinov dela z učenci z bralno-napisovalnimi 
težavami se posvetujem s šolsko svetovalno službo. 31 4,26 1,12 1,00 5,00 

Izogibam se razvrščanju učencev glede na raven 
usvojene pismenosti. 

31 4,16 0,73 3,00 5,00 

Pri obsegu in količini nalog upoštevam probleme 
učencev z bralno-napisovalnimi težavami. 

31 4,20 0,92 2,00 5,00 

Pri ustnem in pisnem ocenjevanju znanja omogočim 
dodaten čas pisanja, če ga učenec potrebuje. 

31 4,83 0,38 4,00 5,00 

Učenec ima lahko pri pisnih ocenjevanjih znanja 
pomočnika bralca (prebere navodila, opozori na 
nepravilno prebrane besede). 

31 4,17 1,12 1,00 5,00 

Učenčeve izdelke ocenjujem glede na kakovost in 
vsebino, pri tem upoštevam toleranco specifičnih napak, 
ki izhajajo iz motnje (zamenjava, izpuščanje ali 
dodajanje črk itd.). 

31 4,67  0,661 2,00 5,00 

 

V Preglednici 9 so prikazane ocene osnovnih parametrov opisne statistike za posamezno 

trditev v kurikularnem učnem okolju z ocenjevalne lestvice Upoštevanje prilagoditev pri 

poučevanju otrok z bralno-napisovalnimi težavami oz. z disleksijo pri predmetu angleščina. 

Od osmih trditev, ki smo jih zajeli v kurikularnem učnem okolju, so si učitelji najbolj enotni 

in tudi najpogosteje uporabljajo naslednjo prilagoditev: pri ustnem in pisnem ocenjevanju 

znanja omogočim dodaten čas pisanja, če ga učenec potrebuje. Pri tem vprašanju je največ 

učiteljev – 25 (83 %) – odgovorilo, da učencu vedno omogočijo dodaten čas. 5 učiteljev (17 

%) je odgovorilo, da po navadi omogočijo dodaten čas pri ocenjevanju znanja. Najmanj 

enotni so bili vprašani pri trditvah: glede načinov dela z učenci z bralno-napisovalnimi 

težavami se posvetujem s šolsko svetovalno službo in učenec ima lahko pri pisnih 

ocenjevanjih znanja pomočnika bralca (prebere navodila, opozori na nepravilno prebrane 

besede). Pri prvi od teh trditev je srednja vrednost 4,26, kar nakazuje na to, da se večina 

učiteljev (58 %) vedno posvetuje s šolsko svetovalno službo, 8 učiteljev (26 %) pa se po 

navadi posvetuje s šolsko svetovalno službo, kar avtorji (Jereb, 2011; Kormos in Kontra 

2008; Reid, 2007) tudi priporočajo. Le eden izmed anketirancev je odgovoril, da se nikoli ne 

posvetuje s šolsko svetovalno službo. Timsko delo in sodelovanje s specialnim ter 
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rehabilitacijskim pedagogom je zelo pomembno za nudenje pomoči učencem z učnimi 

težavami. Poleg tega lahko specialni in rehabilitacijski pedagog učiteljem svetuje glede 

strategij ter metod dela z učenci, sodelujejo pa tudi pri izdelavi individualiziranega programa. 

Specialni in rehabilitacijski pedagog lahko od učitelja dobi pomembne informacije o 

učenčevem funkcioniranju pri pouku ter delu v skupini. Odgovor na drugo trditev, da ima 

učenec pri ocenjevanju znanja lahko pomočnika bralca, pa je odvisen od posameznega 

učenca, saj ta prilagoditev pripada le tistim učencem, ki imajo odločbo. Poleg tega vsi učenci 

z bralno-napisovalnimi težavami ne potrebujejo pomočnika bralca. 

 

Učitelji se najredkeje poslužujejo razvrščanja učencev v skupine glede na raven usvojene 

pismenosti. 6 učiteljev (19 %) je odgovorilo, da srednje pogosto upošteva to prilagoditev, 14 

(45 %) učiteljev isto prilagoditev izvaja po navadi, 11 (35 %) pa vedno.  

 

6.6.2 Učno okolje, v katerem učitelji angleščine najpogosteje izvajajo prilagoditve 

Kot drugo raziskovalno vprašanje nas je zanimalo, v katerem učnem okolju učitelji angleščine 

najpogosteje izvajajo prilagoditve za učence z bralno-napisovalnimi težavami oz. z disleksijo.  

Vsako trditev smo umestili v eno od štirih učnih okolij in na ta način dobili štiri nove 

spremenljivke, ki smo jih poimenovali »fizično«, »didaktično«, »socialno« ter »kurikularno«. 

In sicer smo 2 trditvi v fizičnem učnem okolju združili pod spremenljivko »fizično«, 28 

trditev v didaktičnem učnem okolju pod spremenljivko »didaktično«, 8 trditev v socialnem 

učnem okolju pod spremenljivko »socialno« in 8 trditev v kurikularnem učnem okolju pod 

spremenljivko »kurikularno«. Za vsako od štirih novih spremenljivk smo nato izračunali 

aritmetično sredino. 

 

Preglednica 10: Opisna statistika združenih trditev za posamezna učna okolja 

  N M SD Min Max 

Kurikularno 30 4,46 0,42 3,50 5,00 

Socialno 31 4,44 0,49 3,13 5,00 

Fizično 30 4,48 0,59 3,00 5,00 

Didaktično 30 3,80 0,44 2,86 4,50 
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Aritmetična sredina za prilagoditve kurikularnega učnega okolja znaša 4,46, za prilagoditve 

socialnega učnega okolja 4,44, za prilagoditve fizičnega učnega okolja 4,48 in za prilagoditve 

didaktičnega učnega okolja 3,80. Prilagoditve v fizičnem učnem okolju imajo najvišjo 

aritmetično sredino (4,48), kar pomeni, da so prilagoditve v tem učnem okolju učitelji najbolj 

pogosto izvajali. Prilagoditve v didaktičnem učnem okolju imajo najnižjo aritmetično sredino 

(3,80), kar pomeni, da so prilagoditve v tem učnem okolju učitelji izvajali najmanj pogosto. 

Ob podrobnem pregledu prilagoditev v didaktičnem učnem okolju smo ugotovili, da so na 

nižje povprečje vplivale 3 trditve, ki imajo nizko aritmetično sredino. Gre za trditve: besedilne 

vire podajam na barvnem papirju (pastelne barve) – ki ima aritmetično sredino 2,52; učenci z 

bralno-napisovalnimi težavami lahko pri delu v razredu uporabljajo računalnik – ki ima 

aritmetično sredino 2,58; učenci lahko uporabljajo alternativna sredstva beleženja snovi, npr. 

diktafon, računalnik – ki ima aritmetično sredino 2,90. V preostalih treh učnih okoljih pa so 

aritmetične sredine vedno nad 4, kar pomeni, da učitelji prilagoditve v teh učnih okoljih 

izvajajo pogosto.  

 

Za preverjanje statistične pomembnosti razlik v pogostosti izvajanja prilagoditev v 

posameznih učnih okolji smo uporabili t-test. Vsako učno okolje smo primerjali s preostalimi 

tremi in dobili šest t-vrednosti.  

 

Preglednica 11: Preizkus t-testa med prilagoditvami posameznih učnih okolij 

  Kurikularno Socialno Fizično Didaktično 

Kurikularno 
        

        

        

Socialno 
t = –0,413 

df = 29 
Sig.= 0,628 

      
      
      

Fizično 
t = –0,382 

df = 29 
Sig.= 0,705 

t = –0,640 
df = 29 

Sig.= 0,527 

    
    
    

Didaktično 
t = 8,700 
df = 29 

Sig.= 0,000 

t = 8,935 
df = 29 

Sig.= 0,000 

t = 7,097 
df = 29 

Sig.= 0,000 

  

  

  
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Urša Filipič; diplomsko delo 

 

57 
 

Ugotovili smo, da se samo pogostost izvajanja prilagoditev didaktičnega učnega okolja 

statistično pomembno razlikuje od pogostosti izvajanja prilagoditev v preostalih učnih 

okoljih. Razlike med kurikularnim in fizičnim, kurikularnim ter socialnim in med socialnim 

ter fizičnim učnim okoljem niso statistično pomembne. 

 

Iz Preglednice 11 je razvidno, da učitelji pogosteje izvajajo prilagoditve, ki smo jih uvrstili 

pod fizično, kurikularno in socialno učno okolje. Vendar je potrebno že na tem mestu 

opozoriti na zelo nizko število trditev, vključenih v fizično učno okolje, pa tudi v kurikularno 

in socialno učno okolje, kar zmanjšuje veljavnost dobljenih rezultatov. Ugotovitev, da učitelji 

najpogosteje izvajajo prilagoditve fizičnega učnega okolja, ni skladna z ugotovitvijo K. Pevec 

Semec (2015), ki je ugotovila, da so učitelji pri uvajanju angleškega jezika v 2. in 3. razredu 

osnovne šole v Sloveniji izvajali največ prilagoditev v didaktičnem učnem okolju, manj pa v 

fizičnem, socialnem ter kurikularnem. Možno je, da smo do take ugotovitve prišli zaradi 

razlik v načinu izvajanja raziskav. V raziskavi K. Pevec Semec so morali učitelji prilagoditve 

napisati sami, v naši raziskavi pa so imeli že podane prilagoditve, med katerimi so ocenjevali 

pogostost izvajanja. Pri ponujenih trditvah je pogosto tveganje, da dajejo anketiranci le 

odgovore, za katere menijo, da so socialno zaželeni. Če bi tudi v primeru raziskave K. Pevec 

Semec učitelji imeli ponujene prilagoditve, bi morda prišli do podobnega sklepa.  

 

Večina prilagoditev, ki smo jih uvrstili pod didaktično učno okolje, spada med »dobro 

poučevalno prakso«, kar pomeni, da so prilagoditve bolj splošne. V želji po čim 

kvalitetnejšem podajanju znanja učitelji te prilagoditve pogosteje izvajajo za pomoč vsem 

učencem. Prilagoditve, ki smo jih uvrstili pod fizično, socialno in kurikularno učno okolje, pa 

so bolj specifične ter namenjene predvsem učencem s SUT. Učitelji jih izvajajo, da bi tem 

učencem zagotovili ustrezno pomoč, do katere so upravičeni. Če npr. pogledamo prilagoditve 

v kurikularnem učnem okolju, se večina teh nanaša na prilagajanje ocenjevanja znanja in 

učnega načrta. Dotične prilagoditve so namenjene učencem z bralno-napisovalnimi težavami, 

ki imajo odločbo in so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem ter z 

dodatno strokovno pomočjo. Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in 

Konceptu dela za učence z učnimi težavami so učitelji zavezani, da tem učencem zagotavljajo 

določene prilagoditve. Morda so prav zaradi prepričanja, da se to od njih pričakuje, pogosteje 

navedli, da prilagoditve v tem učnem okolju vedno izvajajo. Možno je tudi, da so učitelji na 

področju dela z učenci z disleksijo bolj negotovi glede uporabe ustreznih metod in strategij ter 

načinov pomoči in zato pogosto poiščejo pomoč pri šolski svetovalni službi. Ker so imeli 
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učitelji v okviru posameznih učnih okolij že podane prilagoditve, so morda pogosteje navajali, 

da prilagoditve, na katere morda sicer sploh ne bi pomislili, izvajajo vedno. Če bi morali sami 

navesti, katere prilagoditve najpogosteje izvajajo, bi verjetno navedli največ prilagoditev za 

didaktično učno okolje, saj jim je to najbolj znano.  

 

6.6.3 Uporabnost ocenjevalne lestvice za ugotavljanje prijaznosti učilnice za učence z 

disleksijo 

V tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali se zdi učiteljem angleščine 

ocenjevalna lestvica Upoštevanje prilagoditev pri poučevanju otrok z bralno-napisovalnimi 

težavami oz. z disleksijo pri predmetu angleščina, ki smo jo povzeli iz ocenjevalne lestvice 

avtoric B. Pavey, M. Meehan in S. Davis (Pavey idr., 2013), koristna za ugotavljanje, če 

učencem z disleksijo nudijo podporno učno okolje. 

 

Preglednica 12: Frekvenčna porazdelitev odgovorov glede uporabnosti dane ocenjevalne 

lestvice za oceno ustreznosti učnega okolja 

Ali bi to ocenjevalno lestvico uporabili pri preverjanju, če otrokom z disleksijo oz. z 

bralno-napisovalnimi težavami nudite podporno učno okolje? 

Odgovori f f (%) 

Da 21 66  

Ne 2 6  

Veljavni odgovori skupaj 23 72  

 

V Preglednici 12 so zbrani rezultati 23 učiteljev, ki so odgovorili na to vprašanje. Od teh jih 

21 (91 %) meni, da je lestvica koristna in bi jo uporabili za evalvacijo učnega okolja. Le 2 

učitelja (9 %) lestvice za te namene ne bi uporabila, 8 učiteljev (25 %) pa na to vprašanje ni 

odgovorilo oz. je anketo predčasno prekinilo. Zaključimo lahko, da se zdi več kot polovici 

vprašanih učiteljev ocenjevalna lestvica koristna.  

 

6.6.4 Učiteljeva ocena stopnje motivacije učencev z disleksijo pri pouku angleščine 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako učitelji angleščine ocenjujejo stopnjo motivacije otrok z 

bralno-napisovalnimi težavami za učenje angleščine. 
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Preglednica 13: Ocena stopnje motivacije učencev z disleksijo pri pouku angleščine 

Kako ocenjujete stopnjo motivacije učencev z disleksijo oz. z bralno-

napisovalnimi težavami za učenje angleščine?  

  f f (%) 

Zelo nizka motivacija 1 3  

Nizka motivacija 12 39  

Srednje visoka motivacija 16 52  

Visoka motivacija 2 6  

Zelo visoka motivacija 0 0  

Skupaj 31 100  

 

Iz Preglednice 13 je razvidno, da več kot polovica učiteljev (52 %) ocenjuje, da je stopnja 

motivacije učencev z disleksijo oz. z bralno-napisovalnimi težavami za učenje angleščine 

srednje visoka. Le manjši odstotek vprašanih (3 %) ocenjuje, da je njihova motivacija zelo 

nizka, nobenemu od anketiranih učiteljev se ne zdi, da je stopnja motivacije teh učencev pri 

učenju angleščine zelo visoka. Ugotovitve raziskav nekaterih avtorjev (Kormos in Kontra, 

2008; Casserly, 2013) kažejo, da je pomanjkanje motivacije pri učencih z disleksijo velik 

problem, ki lahko vodi do nadaljnjih neuspehov. Večina učiteljev, vključenih v našo 

raziskavo, pa ocenjuje, da je stopnja motivacije učencev z bralno-napisovalnimi težavami za 

učenje angleščine srednje visoka. To sicer še ne pomeni, da je takšen nivo motivacije 

problematičen. Možno pa je, da so slovenski učenci pri pouku angleščine razmeroma visoko 

motivirani tudi zato, ker jim učitelji pouk prilagajajo na načine, ki smo jih razgrnili zgoraj. 

 

6.6.5 Pridobivanje informacij o poučevanju učencev z bralno-napisovalnimi težavami 

Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, na kakšen način učitelji angleščine 

pridobivajo informacije o poučevanju in delu z učenci z bralno-napisovalnimi težavami oz. z 

disleksijo. 
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Preglednica 14: Frekvenca in odstotek učiteljev, ki so se seznanili z metodami ter strategijami 
za delo z učenci z disleksijo tekom študija 
Ali ste v okviru študija spoznali metode in strategije dela z učenci z disleksijo oz. z 

bralno-napisovalnimi težavami? 

 f f (%) 

Da 13 42  

Ne 18 58  

Skupaj 31 100  

 

Preglednica 15: Frekvenca in odstotek učiteljev, ki so pridobili informacije na temo 
poučevanja otrok z disleksijo na dodatnih izobraževanjih 
Ali ste se udeležili kakšnega izobraževanja na temo poučevanja učencev z disleksijo 

oz. z bralno-napisovalnimi težavami?  

 f f (%) 

Da 19 61  

Ne 12 39  

Skupaj 31 100  

 

Preglednica 16: Frekvenca in odstotek učiteljev, ki so se s pomočjo literature samostojno 
izobraževali na temo poučevanja otrok z disleksijo  
Ali ste se samostojno oz. s pomočjo literature dodatno izobraževali za delo z učenci z 

disleksijo oz. z bralno-napisovalnimi težavami ?  

Odgovori f f (%) 

Da 21 68  

Ne 10 32  

Skupaj 31 100  

 

Če preverimo frekvenčno porazdelitev odgovorov, prikazanih v preglednicah 14, 15 in 16, je 

razvidno, da je več kot polovica vprašanih (58 %) odgovorila, da tekom študija ni spoznala 

metod in strategij dela z učenci z disleksijo oz. z bralno-napisovalnimi težavami. 

Več vprašanih učiteljev (19 % ali 61 %) je potrdilo, da so se udeležili izobraževanja na temo 

poučevanja učencev z disleksijo oz. z bralno-napisovalnimi težavami, največ učiteljev 

(21 % ali 68 %) pa je povedalo, da so se na temo poučevanja in dela z otroki z bralno-

napisovalnimi težavami oz. z disleksijo izobraževali samostojno.  
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Več kot polovica učiteljev angleščine je pridobila dodatna znanja o poučevanju učencev z 

disleksijo s pomočjo dodatnega ali samostojnega izobraževanja. Dodatna izobraževanja za 

delo z učenci z bralno-napisovalnimi težavami se po navadi izvajajo v obliki seminarjev v 

organizaciji različnih institucij, kot so Zavod RS za šolstvo, Pedagoška fakulteta Univerze v 

Ljubljani, društvo Bravo – društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi 

težavami itd. Učitelji pa se lahko samostojno izobražujejo s pomočjo ustrezne strokovne 

literature, z iskanjem podatkov na internetu in s timskih sodelovanjem s šolsko svetovalno 

službo ter z izvajalci dodatne strokovne pomoči.  

 

V člankih različnih tujih avtorjev prevladuje mnenje, da učitelji pogosto nimajo zadostnega 

znanja o naravi učnih težav svojih učencev in niso opremljeni z ustreznimi učnimi orodji za 

poučevanje jezika, kot so tehnike, strategije ter materiali, s katerimi bi lahko tem učencem 

pomagali (Hornstra idr., 2010; Lemperou idr., 2011; Nijakowska, 2010; Rontou, 2012; Smith, 

2008, v Kormos idr., 2009). Domnevamo lahko, da se to mnenje potrjuje z rezultati v naši 

raziskavi, saj je manj kot polovica vprašanih učiteljev metode in strategije za delo z učenci z 

bralno-napisovalnimi težavami oz. z disleksijo spoznala v okviru študija. Usposobljenost 

učiteljev za poučevanje učencev z disleksijo oz. z bralno-napisovalnimi težavami je tako 

pogosto odvisna od angažiranosti in truda učiteljev. 
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7 Sklep 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temeljita na načelih zagotavljanja 

največje koristi otroka ter enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok 

(»Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami«, 2011). Zaradi teh vzrokov je naloga 

učitelja in ostalih šolskih delavcev, da oblikujejo spodbudno, varno ter učinkovito učno 

okolje, ki tudi učencem s specifičnimi učnimi težavami omogoča optimalen razvoj njihovih 

potencialov.  

 

V diplomskem delu smo se osredotočili na poučevanje angleščine in prilagajanje učnega 

okolja za učence z bralno-napisovalnimi težavami. Dobro znanje tujega jezika pripomore k 

lažjemu pridobivanju podatkov tekom šolanja (predvsem na visokošolski ravni) in k boljšim 

možnostim za zaposlitev. V Sloveniji je v šolskem letu 2014/15 60 šol začelo z izvajanjem 

tujega jezika v 2. razredu osnovne šole, v šolskem letu 2015/16 se jim je pridružilo še 90 šol. 

V šolskem letu 2016/17 pa je predvideno izvajanje pouka tujega jezika v 2. razredu še na vseh 

preostalih šolah po Sloveniji (Pevec Semec, 2015). Starost, ko učenci začnejo z usvajanjem 

tujega jezika, se torej niža, zato je še pomembneje, da učitelji tujega jezika zgodaj prepoznajo 

probleme otrok z bralno-napisovalnimi težavami in jim omogočijo ustrezne prilagoditve.  

 

Na podlagi teoretičnih izhodišč smo oblikovali raziskovalna vprašanja, ki smo jih tudi 

empirično preverili. Raziskovali smo, katere prilagoditve izvajajo učitelji angleščine v okviru 

posameznih učnih okolij in v katerem učnem okolju najpogosteje izvajajo prilagoditve za 

učence z disleksijo. Zanimalo nas je tudi, kako učitelji ocenjujejo stopnjo motivacije učencev 

z disleksijo za učenje tujega jezika in na kakšen način so pridobili največ informacij o 

poučevanju otrok z bralno-napisovalnimi težavami. 

 

Raziskava je pokazala, da učitelji angleščine pogosteje izvajajo prilagoditve fizičnega, 

socialnega in kurikularnega učnega okolja. Ta ugotovitev se sicer ne sklada z raziskavo K. 

Pevec Semec (2015), ki je ugotovila, da učitelji pri uvajanju angleščine v 2. in 3. razredu 

osnovne šole največ prilagoditev izvajajo v didaktičnem učnem okolju. Eden od razlogov za 

razliko v rezultatih je morda tudi ta, da se kurikularno in didaktično okolje v praksi pogosto 

prepletata (Jereb, 2011). Prav tako je možno, da so učitelji angleščine podajali socialno 
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zaželene odgovore, tj. da po navadi oz. vedno izvajajo prilagoditve, ki so namenjene 

predvsem učencem s SUT.  

 

Fizično učno okolje se nanaša na raven hrupa v okolju, osvetlitev, kakovost zraka v zaprtih 

prostorih, temperaturo v učilnici itd. (Safe supportive learning, b. d.). Na te prilagoditve 

učitelji sami nimajo veliko vpliva. Naša raziskava je pokazala, da v fizičnem učnem okolju 

učitelji najbolj upoštevajo prilagoditev, da jih učenci vidijo in slišijo jasno. 

 

Pod didaktično učno okolje vključujemo vse učne pripomočke in materiale, ki jih učitelj 

uporablja pri pouku, učiteljev stil poučevanja, njegove strategije motiviranja učencev, dobro 

poučevalno prakso itd. (Jereb 2011). V naši raziskavi smo ugotovili, da učitelji v okviru 

didaktičnega učnega okolja najbolj upoštevajo prilagoditve, kot so povezovanje novih vsebin 

z že obravnavanimi temami, uporaba jasne in razločne pisave pri pisanju na tablo ter jasno 

podajanje količine nalog, ki jih morajo učenci rešiti. Iz tega je razvidno, da večina učiteljev 

upošteva načela poučevanja, ki jih priporočajo tuji avtorji (Crombie, 1997; Kormos idr., 2009; 

Nijakowska, 2008; Nijakowska, 2010), kot so jasno in strukturirano poučevanje ter pogoste 

možnosti za ponoven pregled snovi. V nadaljevanju si natančneje ogledamo prilagoditve pri 

poučevanju tujega jezika za otroke z disleksijo, ki jih predlagajo številni avtorji. Najbolj 

poudarjajo multisenzorno učenje (Crombie, 2000; Difino in Lombardino, 2004; Kormos, 

Csizér in Sarkadi, 2009; Nijakowska, 2008; Pfenninger, 2014; Reid in Green, 2012; Sarkadi, 

2008). V naši raziskavi je 37 % učiteljev povedalo, da pri poučevanju učencev z disleksijo 

vedno upoštevajo multisenzorno učenje, ki ga 12 % upošteva po navadi, 20 % srednje pogosto 

in 3 % včasih. Iz tega je sicer razvidno, da večina učiteljev pri svojem poučevanju upošteva 

multisenzornost, vendar je ta odstotek prenizek glede na pomembnost multisenzornega učenja 

za učence z disleksijo pri usvajanju tujega jezika. Pri poučevanju otrok z bralno-

napisovalnimi težavami je ključno tudi učiteljevo uresničevanje dobre poučevalne prakse 

(Magajna, 2008). Glede na odstotke pogostosti izvajanja prilagoditev večina učiteljev vedno 

ali po navadi uporablja še besedila, ki ustrezajo starosti in interesu otroka, poskrbi, da so 

naslovi jasno ločeni od preostalega besedila, pisna ter ustna navodila razdeli na manjše dele in 

sproti preveri njihovo razumevanje, spodbuja učence, da uporabljajo različne učne stile, 

razlago učne snovi ponovi na različne načine, omeji svoj govor (na največ 10 minut naenkrat), 

spodbuja uporabo barvnih označevalcev besedila, pisne preizkuse znanja oblikovno prilagaja 

ter jasno navede kriterije ocenjevanja. Naštete prilagoditve spadajo med primere dobre prakse, 

prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja ter oblikovne prilagoditve besedilnih virov, 
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ki jih kot prilagoditve v didaktičnem učnem okolju našteva tudi A. Jereb (2011). Pod 

didaktično učno okolje spada tudi uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (Jereb, 

2011; Grah, 2013). Naša raziskava je pokazala, da večina anketiranih učiteljev uporabe 

računalnika pri delu v razredu nikoli ne dovoljuje oz. jo dovoljuje le občasno, le malo 

učiteljev (20 %) pa vedno omogoča uporabo alternativnih sredstev beleženja snovi, kot sta 

diktafon in računalnik.  

Skoraj tretjina učiteljev (29 %) učencem z bralno-napisovalnimi težavami nikoli ne omogoči 

uporabe računalnika, enak odstotek pa jih to omogoči le občasno. Podobno je pri rabi 

alternativnih sredstev beleženja snovi: 7 učiteljev (23 %) rabe teh sredstev beleženja svojim 

učencem nikoli ne omogoči, le 20 % učiteljev pa takšno prilagajanje učencem omogoča 

vedno. Nekaj več učiteljev (35 %) učencem z bralno-napisovalnimi težavami vedno dovoljuje 

uporabo računalnika za opravljanje domačih nalog. Pri možnostih uporabe računalnika v 

razredu pa moramo upoštevati, da so do te prilagoditve upravičeni izključno učenci z bralno-

napisovalnimi težavami, ki imajo zaradi izrazitejših težav na področju branja in pisanja 

odločbo ter so usmerjeni v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo. Poleg tega mora biti uporaba didaktičnih pripomočkov smiselna 

glede na otrokovo starost, njegov interes in usposobljenost za delo z njimi.  

Socialno učno okolje sestavljajo vsi ključni odnosi v šoli, kot so odnosi med učitelji, med 

učenci in učitelji, med učitelji ter svetovalno službo, med učitelji in vodstvom šole, med 

samimi učenci, med učitelji ter starši itd. (Jereb, 2011). Podpora učiteljev zajema tako 

izobraževalno kot čustveno podporo. Učenec v šoli največ časa preživi v učilnici z učiteljem, 

zato je učiteljev odnos do njega še posebej pomemben. Prav tako so pomembni tudi odnosi 

med vrstniki samimi. Glede na raziskavo A. M. Ryan in H. Patrick (2001, v Alzubaidi, 

Aldridge in Swe Khine, 2016) lahko dobra povezanost med učenci vodi do povečane 

motivacije ter samokontrole učenja. V naši raziskavi se je izkazalo, da učitelji v okviru 

socialnega učnega okolja poskrbijo predvsem za to, da učenci zaradi svojih bralno-

napisovalnih težav niso tarča posmeha s strani drugih učencev, kar spodbuja prijateljske 

odnose med njimi. Ugotovili smo tudi, da večina učiteljev po navadi ali vedno upošteva 

prilagoditve v socialnem učnem okolju. Ugotovitev je spodbudna, saj inkluzivna šola od 

učitelja zahteva, da oblikuje pozitivna pričakovanja do vseh učencev in pozitivno razredno 

klimo, v kateri so sprejete ter upoštevane različnosti učencev (Pevec Semec, 2009). V okviru 

socialnega učnega okolja so pomembni tudi dobri odnosi s starši. Več kot polovica 

anketiranih učiteljev (52 %) je potrdila, da pri poučevanju upoštevajo skrbi staršev glede 
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otrokove pismenosti in temu primerno prilagodijo učno okolje. Le 3 učitelji (10 %) so 

odgovorili, da to počnejo včasih, nihče izmed anketiranih ni trdil, da tega nikoli ne upošteva. 

Učenci z učnimi težavami potrebujejo pozitivno socialno okolje, da so v šoli uspešni. Zato je 

zelo pomembno, da učitelj ustvari prijazno učno okolje, kjer si učenci med seboj pomagajo in 

v katerem učitelj upošteva skrbi učenca ali njegovih staršev glede posebnih vzgojno- 

izobraževalnih potreb, ki jih ima ta učenec pri pouku tujega jezika.  

Kurikularno učno okolje je kakovost in ustreznost šolskega kurikula (Jereb, 2011). V naši 

raziskavi učitelji v okviru kurikularnega učnega okolja upoštevajo predvsem prilagoditve pri 

ustnem in pisnem ocenjevanju znanja, in sicer učencem omogočijo dodaten čas, če ga 

potrebujejo. V kurikularnem učnem okolju opazimo največji standardni odklon (1,12) pri 

trditvi, da se glede načinov dela z učenci z bralno-napisovalnimi težavami učitelj posvetuje s 

šolsko svetovalno službo. Več kot polovica vprašanih (58 %) je pri tem vprašanju odgovorila, 

da se s šolsko svetovalno službo posvetujejo vedno, 8 % učiteljev pa se s šolsko svetovalno 

službo posvetuje po navadi. Presenetljivo je dejstvo, da je eden izmed sodelujočih odgovoril, 

da se s šolsko svetovalno službo ne posvetuje nikoli. Sodelovanje z ustreznimi strokovnjaki je 

ključnega pomena pri ustrezni in učinkoviti obravnavi ter nudenju pomoči otrokom s SUT, 

zato bi se morali vsi učitelji posvetovati z izvajalci dodatne strokovne pomoči glede posebnih 

potreb in dela z učenci s SUT (Jereb, 2011). Glede na srednje vrednosti, ki so pri vseh 

prilagoditvah v sklopu tega učnega okolja nad 4, lahko sklepamo, da večina učiteljev vedno 

ali po navadi izvaja različne prilagoditve didaktičnega učnega okolja. 

 

Motivacija je ključni vidik, ki prispeva k uspešnemu usvajanju tujega jezika, saj vpliva na 

trud in vztrajnost, ki ju posameznik vloži v učenje. Naša raziskava je pokazala, da več kot 

polovica učiteljev (52 %) ocenjuje, da je stopnja motivacije učencev z disleksijo oz. z bralno-

napisovalnimi težavami za učenje angleščine srednje visoka. Nikomur od anketiranih učiteljev 

se ne zdi, da je stopnja motivacije učencev pri učenju angleščine zelo visoka, le manjši 

odstotek vprašanih (3 %) pa ocenjuje, da je njihova motivacija zelo nizka. L. Ganschow, R. L. 

Spaks in J. Javorsky (1998) menijo, da je pomanjkanje motivacije rezultat, ne vzrok težav pri 

učenju tujega jezika. Zaradi tega je pomembno, da učitelji v svoje poučevanje vključujejo tudi 

razne motivacijske tehnike (Difino in Lombardino, 2004; Kormos, Csizér in Sarkadi, 2009; 

Sarkadi, 2008).  
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Raziskovali smo tudi, na kakšen način učitelji angleščine pridobivajo informacije o 

poučevanju učencev z bralno-napisovalnimi težavami. Ugotovili smo, da je največ učiteljev 

(68 %) informacije pridobilo s samostojnim dodatnim izobraževanjem, nekaj manj (61 %) jih 

je informacije o poučevanju otrok z disleksijo dobilo na raznih izobraževanjih. Manj kot 

polovica vprašanih (42 %) je ustrezne informacije pridobila v okviru študija. Tuje raziskave 

kažejo, da učitelji pogosto nimajo zadostnega znanja o specifičnih učnih težavah, zato 

učencem težko nudijo ustrezno pomoč (Smith, 2008, v Kormos, Csizer in Sarkadi, 2009). Za 

uspešno vključevanje otrok v inkluzivno šolo pa je pomembno ustrezno podporo nuditi tudi 

učiteljem. To pomeni, da je potrebno zagotoviti dodatna izobraževanja s področja disleksije in 

spodbujati samostojno raziskovanje na področju poučevanja otrok z disleksijo ter podporo s 

strani šolske svetovalne službe in vodstva šole. Predvsem pa bi bilo smiselno že v okviru 

študija več pozornosti nameniti tudi izobraževanju o otrocih s specifičnimi učnimi težavami, 

saj obstaja glede na obstoječe raziskave potreba po dodatnem strokovnem izobraževanju 

učiteljev na področju disleksije, ki jo izražajo tudi učitelji sami (Nijakowska, 2010). 

V empiričnem delu smo preverjali tudi, če se zdi učiteljem ocenjevalna lestvica, ki smo jo 

uporabili v raziskavi, uporabna za ugotavljanje, če sami nudijo podporno učno okolje otrokom 

z disleksijo. Od 31 sodelujočih v raziskavi smo prejeli 23 veljavnih odgovorov. Večina teh 

(91 %) je odgovorila, da bi ocenjevalno lestvico uporabila. 

 

Pri interpretaciji rezultatov je potrebno upoštevati dejstvo, da vprašani učitelji morda niso bili 

pri vseh vprašanjih enako samokritični. Možno pa je tudi, da so učitelji odgovarjali tako, kot 

so menili, da morajo oz. se od njih pričakuje.  

 

Uspešna inkluzivna vzgoja je v veliki meri odvisna od strokovnega znanja, izkušenj in 

pripravljenosti učitelja, da zadosti potrebam učencev (Lindsay, 2007, v Hornstra idr., 2010) z 

bralno-napisovalnimi težavami. Povzamemo lahko torej, da je uspeh učencev v veliki meri 

odvisen od učitelja – od njegovih motivacijskih strategij in njegovega ustreznega prilagajanja 

učnega okolja. Pri tem mora biti učitelj pozoren na vsa štiri učna okolja (fizično, didaktično, 

kurikularno in socialno). 

 

7.1.1 Predlogi 

Ocenjevalno lestvico bi lahko v prihodnje uporabljali učitelji, ki bi želeli preveriti, če so 

ustvarili podporno učno okolje za učence z disleksijo. Lestvica ni primerna samo za učitelje 
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angleščine, ampak bi jo lahko uporabljali tudi učitelji drugih predmetov (z izjemo posameznih 

trditev). Če želimo, da učitelji ustrezno prilagajajo posamezna učna okolja, morajo imeti na 

razpolago ustrezne materialne in fizične vire, podporo vodstva šole ter podporo s strani 

strokovnjakov, ki delajo z otrokom. V šolskem okolju je to po navadi specialni in 

rehabilitacijski pedagog, ki sodeluje pri izmenjavi informacij z učiteljem ter nudi usmerjanje 

in predloge za delo z učenci z bralno-napisovalnimi težavami. 

 

Včasih se je težko kritično oceniti in v veliko pomoč nam je lahko ocena nekoga zunanjega. 

Tako bi lahko učitelji za oceno svojega učnega okolja povratne informacije pridobili tudi od 

učencev. Trditve v ocenjevalni lestvici bi prilagodili tako, da bi učenci ocenjevali, katere 

prilagoditve upoštevajo njihovi učitelji. Učenci bi lahko dodali tudi svoje mnenje o tem, 

katere prilagoditve se jim zdijo najbolj koristne in katerih ne potrebujejo. Dobljene rezultate 

bi lahko preučili s pomočjo učenca in izvajalca dodatne strokovne pomoči ter tako zagotovili 

najbolj ustrezno in učinkovito učno okolje za dotičnega učenca, saj je potrebno poslušati ter 

upoštevati tudi njegove individualne potrebe. Tudi Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2011) določa vključevanje otroka v pripravo in spremljanje individualiziranega 

programa (z upoštevanjem učenčeve starosti ter zrelosti). Del strokovne dokumentacije mora 

biti tudi zapis pogovora z učencem o postopku usmerjanja (razen, če tega zaradi njegove 

starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti).  

 

Za nadaljnje raziskave na področju poučevanja angleščine in prilagajanja učnega okolja 

predlagamo bolj celostno zasnovano raziskavo, ki bi podrobneje ugotavljala, v katerem učnem 

okolju učitelji angleščine najpogosteje izvajajo prilagoditve za učence z bralno-napisovalnimi 

težavami. Za ta namen bi bilo potrebno prilagoditi ocenjevalno lestvico in enakomerneje 

porazdeliti trditve pri posameznih učnih okoljih. Predvsem bi bilo raziskavo smiselno izvesti 

na večjem vzorcu. 

 

Ocenjevalna lestvica je lahko v pomoč učiteljem angleškega jezika in specialnim pedagogom, 

da pri poučevanju ter preverjanju znanja učencev z disleksijo upoštevajo prilagoditve vseh 

štirih učnih okolij in ne le enega.  
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9 Priloge  

Priloga 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

POUČEVANJE OTROK Z BRALNO-NAPISOVALNIMI TEŽAVAMI OZ. 

DISLEKSIJO PRI PREDMETU TUJI JEZIK – ANGLEŠČINA 

 

Spoštovani! 
Pred Vami sta anketni vprašalnik in ocenjevalna lestvica, ki sta nastala z namenom obravnave 
problematike poučevanja otrok z bralno-napisovalnimi težavami oz. z disleksijo pri učenju 
tujega jezika – angleščine. Na Vas se obračam z željo, da odgovorite na nekaj vprašanj. 
Anketni vprašalnik in ocenjevalna lestvica sta zaradi širine področja, ki ga raziskujem, 
nekoliko daljša, zato bom Vaše iskrene odgovore toliko bolj cenila. Vse Vaše navedbe so 
seveda anonimne in namenjene raziskavi v diplomski nalogi.  
 
Za Vaše sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem.  
 
Urša Filipič  
 

1. Spol (ustrezno obkrožite): 

• M  

• Ž 
 

2. Dosežena stopnja izobrazbe: 
• Višje- ali visokošolska izobrazba 

• Univerzitetna izobrazba 

• Magisterij, doktorat 
 

3. Koliko let že delate kot učitelj/-ica tujega jezika angleščine?  
• 1–5 let 

• 6–10 let 

• 11 ali več let  
 

4. Ali ste v okviru študija spoznali metode in strategije dela za učence z disleksijo 
oz. z bralno-napisovalnimi težavami?  

• DA 

• NE  
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5. Ali ste se udeležili kakšnega izobraževanja na temo poučevanja učencev z 
disleksijo oz. z bralno-napisovalnimi težavami? 

• DA 

• NE  
 

6. Ali ste se samostojno s pomočjo literature dodatno izobraževali za delo z učenci z 
disleksijo oz. z bralno-napisovalnimi težavami? 

• DA 

• NE  
 

7. Kako ocenjujete stopnjo motivacije učencev z disleksijo oz. z bralno-
napisovalnimi težavami za učenje angleščine?  

 
• Zelo nizka motivacija 

• Nizka motivacija 

• Srednje visoka motivacija 

• Visoka motivacija 

• Zelo visoka motivacija 
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Priloga 2 

OCENJEVALNA LESTVICA 

UPOŠTEVANJE PRILAGODITEV PRI POUČEVANJU OTROK Z BRALNO-

NAPISOVALNIMI TEŽAVAMI OZ. Z DISLEKSIJO PRI PREDMETU 

ANGLEŠČINA 

Svoje mnenje izrazite na ocenjevalni lestvici. Za vsako trditev označite tisto oceno, ki najbolj 

izraža vaše mnenje.  

 

Besedilni viri na razpolago v učilnici 
(besedila ali učni listi, ki jih sami 
pripravljate za delo pri pouku za 
učence z bralno-napisovalnimi 
težavami oz. z disleksijo) 

Nikoli 
Včasih 

(manj kot 
50 %) 

Srednje 
(približno 

50 %) 

Po navadi 
(več kot 
50 %) 

Vedno 

1. Uporabljam besedila, ki ustrezajo 
starosti in interesu otroka. 

     

2. Pisava v besedilnih virih je 
razločna, z zaokroženimi linijami, 
velikost črk je 14. 

     

3. Deli besedila so razdeljeni v 
majhne skupine (največ pet vrstic) 
in so med seboj jasno ločeni. 

     

4. Naslovi/podnaslovi so odebeljeni in 
jasno ločeni od preostalega 
besedila.  

     

5. Besedilne vire podajam na barvnem 
papirju (pastelne barve). 

     

6. Na besedilnih virih so prisotni 
diagrami in ilustracije, ki se 
navezujejo na te vire. 

     

 

Disleksiji prijazno poučevanje za 
podporo pismenosti Nikoli 

Včasih 
(manj kot 

50 %) 

Srednje 
(približno 

50 %) 

Po navadi 
(več kot 
50 %) 

Vedno 

1. Preizkusi črkovanja (ang. 
»spelling«) so kratki in raznoliki. 

     

2. Spodbujam uporabo mnemotehnik 
za pomoč pri pomnjenju črkovanja 
besed. 

     

3. Pri pisnih nalogah uporabljam tudi 
naloge dopolnjevanja (ang. »cloze 
tests«). 

     

4. Pisna in ustna navodila razdelim na 
manjše enote in sproti preverim 
razumevanje navodil. 

     

5. Pri poučevanju pismenosti 
uporabljam konkretne cilje (npr. 
učenci znajo odgovoriti na pismo 
prijatelja). 

     

6. Na tablo pišem z jasno in razločno      
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pisavo. 
7. Poskrbim, da učenci z bralno-

napisovalnimi težavami jasno vidijo 
in slišijo učitelja. 

     

8. Učenci z bralno-napisovalnimi 
težavami imajo možnost prikazati 
svoje razumevanje in prositi za 
dodatno razlago. 

     

9. Učenci z bralno-napisovalnimi 
težavami lahko pri delu v razredu 
uporabljajo računalnik. 

     

10. Učenci z bralno-napisovalnimi 
težavami lahko za domače naloge 
uporabijo računalnik. 

     

11. Učenec ima na razpolago barvne 
folije/bralna ravnilca ali barvni 
papir, če ga potrebuje. 

     

 

Čustveni vidik 
Nikoli 

Včasih 
(manj kot 

50 %) 

Srednje 
(približno 

50 %) 

Po navadi 
(več kot 
50 %) 

Vedno 

1. Spodbujam učence, da uporabljajo 
različne učne stile. 

     

2. Izogibam se sodbam o lenobi 
učencev z bralno-napisovalnimi 
težavami. 

     

3. Učencev z bralno-napisovalnimi 
težavami ne kaznujem za manjšo 
količino opravljenih nalog pri 
pouku ali domačih nalogah. 

     

4. Učence z bralno-napisovalnimi 
težavami pohvalim tudi za manjšo 
količino narejenega dela. 

     

5. Glasno branje in črkovanje pred 
razredom je prostovoljno. 

     

6. Pisanje na tablo pred razredom je 
prostovoljno. 

     

7. Pri poučevanju upoštevam 
morebitne čustvene težave ali 
stiske učencev z bralno-
napisovalnimi težavami. 

     

8. Poskrbim, da učenci zaradi bralno-
napisovalnih težav niso tarča 
posmeha s strani drugih učencev. 

     

9. Poskrbim, da dodaten čas, ki je 
namenjen prepisovanju in branju, 
ne posega v čas dejavnosti, v 
katerih otroci uživajo (odmor, 
malica). 
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Interakcije v razredu 
Nikoli 

Včasih 
(manj kot 

50 %) 

Srednje 
(približno 

50 %) 

Po navadi 
(več kot 
50 %) 

Vedno 

1. Pri poučevanju upoštevam skrbi 
staršev glede otrokove pismenosti 
in temu primerno prilagodim učno 
okolje. 

     

2. Pri poučevanju upoštevam 
učenčeve skrbi glede lastne 
pismenosti in upoštevam 
prilagoditve, ki so primerne zanj. 

     

3. Glede načinov dela z učenci z 
bralno-napisovalnimi težavami se 
posvetujem s šolsko svetovalno 
službo. 

     

4. Izogibam se razvrščanju učencev 
glede na raven usvojene 
pismenosti. 

     

 

Disleksiji prijazno poučevanje in 
učenje na splošno Nikoli 

Včasih 
(manj kot 

50 %) 

Srednje 
(približno 

50 %) 

Po navadi 
(več kot 
50 %) 

Vedno 

1. Razlago učne snovi ponovim na 
različne načine glede na potrebe 
učencev. 

     

2. Jasno podam količino nalog, za 
katero želim, da jo učenci naredijo.  

     

3. Pri obsegu in količini nalog 
upoštevam probleme učencev z 
bralno-napisovalnimi težavami.  

     

4. Moj govor kot govor učitelja je 
omejen (na največ 10 minut 
naenkrat). 

     

5. Omejim prepisovanje s table 
(največ pet vrstic). 

     

6. Učencem zagotovim izročke z 
namenom zmanjšanja prepisovanja 
s table (izročki sledijo smernicam v 
1. tabeli). 

     

7. Pri poučevanju upoštevam 
multisenzorno učenje – vizualno, 
slušno, kinestetično. 

     

8. Spodbujam uporabo barvnih 
označevalcev besedila za 
označevanje in poudarjanje ključnih 
podatkov.  

     

9. Nove vsebine povezujem z že 
obravnavanimi vsebinami. 

     

10. Učenci lahko uporabljajo 
alternativna sredstva beleženja 
snovi, npr. diktafon, računalnik.  

     

11. Pisne preizkuse znanja oblikovno 
prilagajam glede na smernice v 1. 
tabeli. 
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12. Pri ustnem in pisnem ocenjevanju 
znanja omogočim dodaten čas 
pisanja, če ga učenec potrebuje. 

     

13. Pri pisnem ocenjevanju znanja 
omogočim individualno pisanje 
preizkusa (izven razreda, ob 
nadzoru drugega učitelja/spec. 
pedagoga). 

     

14. Kriterije ocenjevanja jasno 
navedem – tudi za prilagojene 
preizkuse znanja. 

     

15. Učenec ima lahko pri pisnih 
ocenjevanjih znanja pomočnika 
bralca (prebere navodila, opozori na 
nepravilno prebrane besede). 

     

16. Učenčeve izdelke ocenjujem glede 
na kakovost in vsebino, pri tem 
upoštevam toleranco specifičnih 
napak, ki izhajajo iz motnje 
(zamenjava, izpuščanje ali 
dodajanje črk itd.).  

     

 

 

Ali vam je bila ocenjevalna lestvica v pomoč pri preverjanju, če nudite podporno učno okolje 

za učence z disleksijo oz. z bralno napisovalnimi težavami (ustrezno obkrožite)? 

 

• DA 

• NE 

 

 

 


