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Povzetek 
 

Diplomsko delo obravnava postopke prepoznavanja in odkrivanja disleksije pri 

odraslih. Disleksija je dobro poznana specifična učna težava, ki se navezuje na branje 

in pisanje, s spremljajočimi kognitivnimi primanjkljaji in močnimi področji.  

Ker je disleksija vseživljenjska motnja oziroma različnost, je prepoznavanje in 

odkrivanje disleksije pri odraslih, pri katerih prej še ni bila prepoznana, zahtevna 

naloga. Tekom odraščanja namreč posamezniki razvijejo kompenzacijske strategije, s 

katerimi bolj ali manj uspešno premagujejo primanjkljaje. 

Pred leti so se strokovnjaki s Pedagoške fakultete v Ljubljani pridružili mednarodni 

raziskavi TEMPUS – iSHEDS 2009-2010 Prepoznavanje in podpora študentom z 

disleksijo v visokošolskem izobraževanju. Projekt je bil namenjen spodbujanju razvoja 

identifikacije in podpore na področju univerzitetnega študija oseb z disleksijo. 

Temeljno je bil usmerjen na oblikovanje podporne mreže in na razvoj samopomoči in 

samopodpore za študente z disleksijo. V okviru projekta je bil za ocenjevanje šibkih in 

močnih področij razvit diagnostični pripomoček Profiler – test za samoocenjevanje, s 

katerim določimo profil področij rizičnih za disleksijo. Test Profiler je bil preveden ter 

jezikovno prirejen v slovenščino. Sestavljen je iz dveh delov – prvi del je Vprašalnik za 

identifikacijo disleksije, v drugem delu pa sledi še šest preizkusov.  

Namen diplomskega dela je bil na vzorcu študentov preizkusiti v slovenski jezik 

preveden in prirejen diagnostični pripomoček Profiler. Vzorec je sestavljalo 186 

študentov različnih fakultet iz ljubljanske, mariborske univerze ter enega zasebnega 

višješolskega zavoda. Študentje celotnega vzorca so reševali prvi del testa Profiler - 

Vprašalnik za identifikacijo disleksije. Iz celotnega vzorca študentov smo oblikovali 

prvi in drugo skupino. V prvo skupino so bili vključeni študentje, ki so na Vprašalniku 

za identifikacijo disleksije pokazali največ tveganja za disleksijo. V drugo skupino pa so 

bili vključeni študentje, ki na Vprašalniku za identifikacijo disleksije niso dosegli 

rizičnega števila točk. Obe skupini študentov sta reševali še ostalih šest preizkusov 

(drugi del testa Profiler). V vsaki skupini je bilo po 17 študentov, ki smo jih izenačili 

glede na smer študija.  

Za ugotavljanje seznanjenosti študentov z možnostmi prepoznavanja in odkrivanja 

disleksije ter pridobitvijo statusa študenta s posebnimi potrebami smo uporabili 

nestrukturiran intervju.  
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Raziskava je pokazala nizek odstotek študentov, ki kažejo rizične znake za disleksijo. 

Tisti, ki poročajo o težavah, ki so jim imeli tekom izobraževanja, pa se zaradi 

učinkovitih kompenzacijskih strategij ne poslužujejo ponujene pomoči in podpore, 

oziroma sploh ne vedo, da jim je na voljo. V raziskavi smo ugotovili, da v bistvu ni razlik 

pri oceni tveganja za disleksijo med študenti družboslovnih in naravoslovnih smeri 

študija. 

Dostopnost informacij, gradiv in tudi samoocenjevalnih pripomočkov, kot je test 

Profiler je korak k pomoči študentom z disleksijo. Seveda pa slabša občutljivost testa 

in dejstvo, da je bil test prvotno razvit v angleškem jeziku teži tudi k nadaljnjim 

raziskavam in izboljšavam na področju odkrivanja in razvoja ustreznih diagnostičnih 

pripomočkov za slovensko govoreče področje. 

 

 

Ključne besede: specifične učne težave, disleksija, prepoznavanje in odkrivanje 

disleksije, diagnostični pripomoček, študentje z disleksijo  
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Abstract 
 

This diploma paper touches different types of identification, screening and assessment 

of dyslexia in adults. Dyslexia is a well-known specific learning difficulty, manifesting 

itself in language-specific errors, associated with many different skills and deficits. 

Identification of dyslexia is mainly happening during primary education.  

Since dyslexia is a lifelong learning difficulty or diversity, identification of dyslexia in 

adults, who has not been previously diagnosed, is a challenging task. During 

adolescence, individuals often develop many compensatory skills, which help them to 

more or less successfully overcome the deficits. 

A few years ago, experts from Faculty of Education Ljubljana joined the international 

research TEMPUS - iSHEDS 2009-2010 Identification and Support in Higher Education 

for Dyslexic Students. The project was designed to promote the development of 

assessment and support for university students with dyslexia. Basically the project has 

been focused on creating support networks and the development of self-help and self-

support for students with dyslexia. Within the project they developed a diagnostic tool 

to assess the weaknesses and strengths of dyslexic adults named Profiler - test or tool 

for self-evaluation, which sets out the profile of risky areas for dyslexia. Screening 

consists of two parts (Checklist for the identification of dyslexia in adults and six 

subsequent tests) and has been translated and adapted into Slovenian language.  

The purpose of our research was to use the Slovene version of Profiler on a sample of 

university students. The sample consisted of 186 students of different faculties of the 

Slovenian universities. 

Total sample of students was included in testing with the first part of Profiler -  

Checklist for the identification of dyslexia in adults. Furthermore, first and second 

group of students from the total sample was formed. The first group included students 

who showed the highest risk for developing dyslexia when answering the questions at 

Checklist for the identification of dyslexia in adults. The second group included 

students who did not show any risk. Both groups were further tested with the second 

part of Profiler – six subsequent tests. There were 17 students in each group equalized 

also to the course of study. We used an unstructured interview to determine students’ 

familiarity with options to identify and assess dyslexia and how they can be recognized 

as students with special needs.  
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The results showed low percentage of students who have signs of risk for dyslexia. 

Those who report having problems during their upbringing and education, however, 

due to the effective compensatory skills did not make use of the assistance and support, 

or did not even know that it is available. 

The results of the research also show that in fact there is no difference in the presence 

of signs of risk for dyslexia among students of social and natural sciences courses of 

study. 

Accessibility of information materials and self-assessment tools, such as the Profiler, is 

a step towards helping students with dyslexia. However, poorer sensitivity of the test 

and the fact that the test was originally developed in English are suggesting to carry 

out further research and make improvements in the process of identification and 

development of adequate diagnostic tools for the Slovenian-speaking area. 

 

 

Key words: specific learning difficulty, dyslexia, assessment of dyslexia, diagnostic 

tool, students with dyslexia 
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1 UVOD 
 

Disleksija velja za dobro poznano, vendar slabo razumljeno specifično učno težavo, ki 

se navezuje na branje in pisanje, z mnogimi pridruženimi spretnostmi in primanjkljaji 

(Kavkler idr., 2008). Odkrivanje in diagnosticiranje disleksije je zahtevno, saj imajo 

njeni simptomi lahko zelo različen izvor in se pojavljajo na različnih področjih. 

Večinoma disleksijo povezujemo s slabšo učinkovitostjo in slabšo učno uspešnostjo v 

času osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, a se posameznik s težavami 

srečuje tudi v kasnejših letih šolanja, študija, pri delu ter v socialnem okolju (Davis in 

Braun, 2008). 

 

Učenje je vseživljenjski proces, ki vključuje različne priložnosti, okoliščine, vsebine in 

udeležence. Zato v povezavi z učnimi težavami ne govorimo zgolj o otrocih, ki so 

vključeni v osnovnošolsko izobraževanje, pač pa tudi o dijakih, ki se šolajo na 

srednješolskih programih, o mladostnikih, ki so formalno izobraževanje morda že 

zapustili, o študentih in vseh ostalih odraslih posameznikih. 

 

Študij je korak k samostojnosti in odraslosti, temu pa se pridružita še večja 

odgovornost in večje socialne zahteve okolja, zato se v tem obdobju težave in 

primanjkljaji posameznikov z disleksijo, ki mogoče v zgodnjih letih sploh niso bili tako 

opazni, bolj izrazijo (Magajna, 2004). 

 

Prepoznavanje in odkrivanje disleksije in drugih specifičnih učnih težav dandanes 

večinoma poteka že v zgodnjih obdobjih šolanja. O prednostih in težavah oseb z 

disleksijo so dobro poučeni učitelji, svetovalni delavci in tudi starši (Magajna, Kavkler, 

Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). Slabše pa se jo prepoznava in 

odkriva v kasnejših obdobjih, npr. pri dijakih, študentih in ostalih odraslih 

posameznikih. Zaradi dobrih načinov kompenzacije se težave pri osebah z disleksijo 

težje opazi ali pa se jih prepozna šele ob pomembnih prelomnicah - na prehodu iz 

osnovne v srednjo šolo, pri maturi, tekom študija, itd. (Magajna, 2004). Zavedati se 

moramo, da posameznik z disleksijo ni zgolj obremenjen s težavami, pač pa je 

opremljen tudi z močnimi področji funkcioniranja, ki mu omogočajo uspehe in 

pozitivno vplivajo na motivacijo ter samopodobo (Tancig, 2003). V svojem 
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vsakodnevnem življenju posamezniki z disleksijo razvijajo kompenzacijske strategije, 

ki jim omogočajo lažje spopadanje s težavami in ovirami, s katerimi se srečujejo ob 

branju, pisanju, računanju itd. V Evropi in po svetu obstaja več različnih načinov 

prepoznavanja in odkrivanja disleksije pri študentih in odraslih, medtem ko je v 

Sloveniji na voljo malo enotnih preizkusov (Magajna, 2004; Košak Babuder, 2010). 

Področje, ki so ga nekatere države že uspešno razrešile, v Sloveniji pa je le-to še v 

razvoju, je tudi zagotavljanje ustreznega statusa oseb z diagnosticirano disleksijo, na 

primer pridobitev ustreznega statusa s pripadajočimi prilagoditvami tekom študija. V 

ta namen so se strokovnjaki s Pedagoške fakultete v Ljubljani pred leti vključili v 

mednarodni projekt TEMPUS – iSHEDS 2009-2010 Prepoznavanje in podpora 

študentom z disleksijo v visokošolskem izobraževanju. Projekt je bil namenjen 

spodbujanju razvoja identifikacije in podpore na področju univerzitetnega študija oseb 

z disleksijo. Temeljno je bil usmerjen na oblikovanje podporne mreže kot tudi na razvoj 

samopomoči in samopodpore za študente z disleksijo. V okviru projekta je bil za 

ocenjevanje šibkih in močnih področij razvit diagnostični pripomoček Profiler – test za 

samoocenjevanje, s katerim določimo profil področij rizičnih za disleksijo (Košak 

Babuder, 2010). Omenjen diagnostični pripomoček sem uporabila v raziskavi 

diplomskega dela, in sicer na vzorcu 186 študentov, ki obiskujejo različne 

družboslovne in naravoslovne študijske smeri, in rezultate prikazala in analizirala v 

empiričnem delu. 
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2 UČNE TEŽAVE 
 

Učna uspešnost je odvisna od vseh članov sodelujočih v učnem procesu (učeči se, 

družina, šola, fakulteta, družbena skupnost, kultura) in ne zgolj od osebe same (Grašič, 

2010). Na proces učenja pa vedno vpliva tudi posameznik s težavami sam, saj s svojimi 

značilnostmi oblikuje interakcije z drugimi udeleženci procesa učenja.  

 

S problemi prepoznavanja in razločevanja splošnih in specifičnih učnih težav se pri 

svojem delu vsakodnevno srečujejo pedagoški in svetovalni delavci ter drugi 

strokovnjaki  s področja izobraževanja in medicine, pa tudi otroci, mladostniki, njihovi 

starši in drugi odrasli posamezniki (Magajna, 2009). 

 

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

do kompleksnih. Pojavljajo se lahko kratek čas oziroma so prehodne narave, lahko so 

vezane na obdobje šolanja ali pa trajajo celo življenje. Skupina oseb z učnimi težavami 

je prav zato zelo raznolika. Nekateri osnovnošolci in dijaki imajo težave le pri enem ali 

dveh predmetih, drugi so neuspešni pri veliki večini predmetov (Kavkler in Magajna, 

2008). Težave lahko opazimo že zelo zgodaj. Nekateri otroci že v predšolskem obdobju 

izkazujejo določene posebnosti, ki se lahko kažejo kot pretirana nemirnost, beganje 

med dejavnostmi, imajo manjši interes za poslušanje zgodb, pravljic itd. Težave lahko 

nastajajo postopoma ali pa se pojavijo nenadoma. Nekatere vrste učnih težav so 

prehodne (znižanje storilnosti po kratkotrajnem, intenzivnem stresu ali prilagajanju 

na novo situacijo), druge pa posameznika ovirajo dlje časa (to so npr. nekatere težje 

oblike specifičnih učnih težav). Učna neuspešnost kot kriterij je lahko le relativna. 

Dosežki učenca ali dijaka zadoščajo za napredovanje, vendar so, glede na njegove 

sposobnosti, nižji od pričakovanih (Magajna, 2005). O absolutnem učnem neuspehu pa 

govorimo, ko so učne težave vzrok za negativne ocene ali ponavljanje razreda (Kavkler 

in Magajna, 2008). 

 

Pri opredeljevanju učnih težav ločujemo med splošnimi in specifičnimi učnimi 

težavami. Nekatere osebe imajo lahko celo težave obeh vrst. Med obema vrstama pa 

vseeno obstajajo pomembne razlike. 
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Različne definicije in razlage splošnih in specifičnih učnih težav so bile v naši strokovni 

literaturi že večkrat precej podrobno proučevane in obravnavane (Magajna, 2000; 

Magajna in Kavkler, 2002; Magajna, 2005; 2008a; 2008b, v Magajna, 2009). 

 

2.1 Vzroki za nastanek učnih težav 

 

Sodobne raziskave upoštevajo medsebojen vpliv različnih dejavnikov pri nastanku 

učne neuspešnosti in različen vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov pri posameznih 

vrstah težav ali motenj. 

 

Glede na vzrok nastanka lahko učne težave razdelimo na tri podskupine (Magajna, 

2008): 

- Prvi tip predstavljajo tiste težave, pri katerih so vzroki prvotno v 

posameznikovem okolju. V to skupino uvrščamo težave pri učenju, ki nastanejo 

kot posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali 

neustreznega poučevanja, problemov, povezanih z večjezičnostjo in 

multikulturnostjo ali prisotnosti določenih kroničnih stresnih vplivov iz okolja. 

- Pri drugem tipu težav gre za preplet dejavnikov med posameznikom in 

okoljem. V posamezniku najdemo določene notranje dejavnike, ki povzročajo 

večjo ranljivost oziroma večjo nagnjenost k razvoju splošnih ali specifičnih 

učnih težav. Težave in neuspešnost se odkrito pokažejo le v primeru, ko okolje 

(metode, materiali, šolska klima) ni načrtovano in usposobljeno za ustrezno 

ukrepanje in ukvarjanje s temi posebnostmi. V to skupino sodijo npr. otroci z 

lažjimi specifičnimi učnimi težavami, ki lahko ob primernem pristopu težave 

dobro premagujejo. Če bo pristop neustrezen in se bo pretirano navezoval na 

njihova šibka področja ali posledično celo oviral učenje, pa se pri posamezniku 

lahko začne razvijati učna neuspešnost s posledicami tudi na čustvenem in/ali 

socialnem področju.  

- Tretji tip predstavljajo tiste težave, za katere so vzroki prvotno v posamezniku, 

npr. razvojne posebnosti, posebnosti na področju motivacije, nevrološke 

motnje, zmerne do težje specifične učne težave itd.  
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2.2 Splošne učne težave  

 
O splošnih učnih težavah ali nespecifičnih učnih težavah lahko govorimo v primerih, ko 

je pri osebi ovirano pridobivanje, usvajanje in izkazovanje znanja ali spretnosti. Vzroke 

za to lahko iščemo v različnih neugodnih vplivih iz okolja, kot so kulturna prikrajšanost, 

šibek socialno-ekonomski status, problem večjezičnosti in multikulturnosti, 

pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje ipd. Lahko je to tudi posledica različnih motenj 

oziroma posebnosti v posamezniku samem (notranji dejavniki) ali posledica 

neustreznih vzgojno-izobraževalnih povezav med posameznikom in okoljem (strah 

pred neuspehom, potrtost, nizek nivo motivacije ali slabe učne navade, nezrelost itd.) 

(Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

 

Gre za zelo raznoliko skupino oseb, ki imajo različne kognitivne, izobraževalne, 

emocionalne, socialne in druge značilnosti. V procesu učenja imajo pomembno večje 

težave kot večina oseb primerljive starosti. Če govorimo o učencih, so le-ti manj uspešni 

ali celo neuspešni pri enem ali več predmetih (Kavkler in Magajna, 2008). 

 

Narava in intenzivnost pojavljanja splošnih učnih težav sta odvisni od povezanih 

vplivov tako zunanjih kot tudi notranjih dejavnikov. Vzroki težav pa niso specifične 

(nevrofiziološke, nevropsihološke) narave (Magajna idr., 2011). Omenjenim notranjim 

in zunanjim dejavnikom se lahko pridruži tudi neustrezno in neprilagojeno 

poučevanje, ki lahko vsebuje znake prikritega kurikula (prikrito institucionalno učenje, 

vdanost v usodo, nekritičnost, pasivnost osebe, ki se uči) (Magajna, Kavkler, Čačinovič 

Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). 

 

Značilni znaki se lahko pojavijo že v predšolskem obdobju, splošne učne težave pa že 

takoj ob všolanju otroka. Težave so potem opazne na vseh področjih učenja. Tak otrok 

je telesno okoren, težko se uči, ne razume običajne razlage, učenje celo odklanja. Slabo 

logično sklepa, ima šibek besedni zaklad in slabo številsko predstavljivost. Otrok s 

takimi težavami se rad igra, čeprav se največkrat drži bolj zase. Pouk in učenje ga vidno 

utrujata. Učitelji kmalu opazijo, da vedenjsko odstopa, da zaostaja za vrstniki, se skuša 

uveljaviti na neprimeren način. Pogosto moti pouk ali se popolnoma zapre vase, slabo 

skrbi za šolske potrebščine in za osebno higieno, med sošolci postaja manj priljubljen. 
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Njegov uspeh je v celoti zelo slab, lahko celo ponavlja razrede (Magajna idr., 2008). 

Seveda se pri posameznem otroku ne pojavljajo vse naštete težave. Lahko se pojavijo 

le nekatere ali pa so nekatere bolj izražene od drugih. Prav tako se lahko take ali 

podobne težave pojavijo pri otroku s specifičnimi učnimi težavami, a je potrebna 

ustrezna diagnostika, da se splošne učne težave loči od specifičnih. 

 

2.3 Specifične učne težave in primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja 

   
Izraz specifične učne težave (SUT) pokriva širok spekter in vrsto težav. Le-te so izrazite 

pri branju, pisanju, pravopisu in računanju, pojavljajo pa se tudi zaostanki v razvoju 

in/ali primanjkljaji na področju pomnjenja, pozornosti, komunikacije, koordinacije, 

socialnih spretnosti in čustvenega razvoja (Magajna idr., 2011). Mnogo ljudi enači izraz 

specifične učne težave s pojmom disleksija, danes pa je znano, da je disleksija le ena od 

specifičnih učnih težav.  

 

Po mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (ang. 

International Classification of Diseases – ICD, 2016) so specifične razvojne motnje pri 

šolskih veščinah opredeljene kot motnje, pri katerih so normalni vzorci pridobivanja 

spretnosti in znanj moteni od zgodnjih razvojnih stopenj. Kot je še navedeno, te motnje 

niso posledica pomanjkanja priložnosti za učenje, niti ne zgolj posledica zaostanka v 

duševnem razvoju ali posledica kakršne koli pridobljene možganske poškodbe ali 

bolezni. Omenjena klasifikacija specifične razvojne motnje pri šolskih veščinah razdeli 

na šest podskupin (ICD, 2016): 

F81.0 Specifična motnja branja 

F81.1 Specifična motnja pisanja 

F81.2 Specifična motnja računanja 

F81.3 Mešana motnja pri šolskih veščinah 

F81.8 Druge razvojne motnje pri šolskih veščinah 

F81.9 Razvojna motnja pri šolskih veščinah, neopredeljena 

 

Z izrazom specifične učne težave torej opisujemo zelo raznovrstno skupino motenj, ki 

se razlikujejo po obliki, težavnosti in trajanju. Pojavljajo se lahko v blažji, zmerni ali 
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izraziti oziroma težji obliki. Nekatere ovirajo posameznika samo v določenih obdobjih 

izobraževanja in pri določenih dejavnostih (npr. na začetku usvajanja spretnosti branja 

in pisanja), druge pa preko celega življenja ovirajo uresničevanje izobrazbenih, 

poklicnih in življenjskih ciljev (Magajna, 2009). 

 

Skupna lastnost teh težav je, da so nevrološko pogojene. Domnevno so posledica znanih 

in neznanih motenj ali razlik v delovanju osrednjega živčnega sistema. Vpliv težav se 

kaže na načinu predelovanja različnih vrst informacij v možganih. Posledica specifične 

motnje v predelovanju informacij oziroma specifičnih primanjkljajev je neskladje med 

dejanskimi dosežki in rezultati posameznika na določenem področju učenja in njegovo 

siceršnjo zmožnostjo učenja ter dosežki na drugih področjih tudi v primerih, ko je 

oseba motivirana in so ji na voljo ustrezne priložnosti za učenje (Magajna, 2005). 

 

Izraz specifične učne težave se dandanes še vedno večinoma uporablja v povezavi z 

otroki in z obdobjem osnovnošolskega izobraževanja, redkeje pa zasledimo uporabo 

izraza pri dijakih, študentih in odraslih. V zadnjem času pa se tudi na tem področju 

stvari hitro spreminjajo in se specifičnim učnim težavam pripisuje čedalje večji pomen 

in vpliv, ki ga imajo na nadaljnje življenje posameznika. 

 

Specifične učne težave prepoznamo prek zaostanka v zgodnjem razvoju in/ali preko 

izrazitih težav oziroma primanjkljajev na enem ali več od omenjenih področjih: 

pomnjenje, mišljenje, pozornost, komunikacija, koordinacija, socialno-čustveni razvoj. 

Vpliv primanjkljajev ni prehodne narave, saj ovirajo učenje in funkcioniranje 

posameznika skozi celo življenje. Kažejo se težave na kognitivnem predelovanju 

informacij (besednih in nebesednih). Zaradi primanjkljajev je ovirano tudi usvajanje in 

avtomatizacija šolskih veščin (Magajna idr., 2011). 

 

Domnevajo, da so težave posledica nepravilnega delovanja nekaterih procesov v 

centralnem živčnem sistemu (kot posledica genetske različnosti, različnih biokemičnih 

faktorjev, dogodkov pred in po rojstvu ali katerih koli drugih sprememb, katerih  

posledica je nevrološka okvara ali oviranost) in pomembno vplivajo na zmožnost 

interpretiranja že znanih informacij in integracije informacij. Težave (npr. težave s 

prepoznavanjem in razločevanjem likov od ozadja, težave s sintezo glasov v zaporedja, 
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težave z zaznavanjem skupine črk kot vizualne celote) lahko predstavljajo veliko oviro 

pri usvajanju in avtomatizaciji šolskih veščin – branja, pisanja, računanja – in to kljub 

ustreznim kognitivnim sposobnostim in delovnim navadam, ki jih ima posameznik, 

kljub pozitivnim spodbudam v okolju, kljub odsotnosti težav s sluhom, vidom in 

motoriko ter odsotnosti čustvenih motenj (Magajna, 2002). Specifične učne težave se 

sicer lahko pojavljajo skupaj z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, motnjami v 

duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi dejavniki iz okolja, vendar 

pa z njimi niso primarno pogojene (Magajna, Kavkler, Košak Babuder, Zupančič Danko, 

Seršen Fras in Rošer Obretan, 2015). 

 

Izraz specifične učne težave pogosto nadomeščajo ožji izrazi, ki jih srečujemo v 

literaturi in v praksi: motnje branja, pisanja in računanja, legastenija, disleksija, 

disgrafija, diskalkulija, disortografija, dispraksija, motnje pozornosti s hiperaktivnostjo 

idr. 

 

Specifične učne težave pa sicer lahko razdelimo na dve glavni skupini, ki obsegata 

(Magajna idr., 2008): 

- specifične primanjkljaje na področju slušno-vidnih procesov, ki so vzrok za 

nastanek motenj branja (disleksija), pravopisnih težav (disortografija) in 

drugih učnih težav, povezanih s področjem jezika (npr. določene oblike 

specifičnih motenj pri aritmetiki); 

- specifične primanjkljaje na področju vidno-motoričnih procesov, ki so vzrok za 

nastanek težav pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), 

načrtovanju in izvajanju motoričnih dejavnosti (dispraksija) pa tudi na 

področju socialnih spretnosti.  

 

Specifične učne težave niso primarno odvisne od posameznikovega nivoja 

inteligentnosti, vloženega truda in socialno-ekonomskega statusa. S specifičnimi 

učnimi težavami se torej lahko soočajo učenci, ki so identificirani kot nadarjeni, in 

vztrajajo tudi kljub veliki količini vloženega truda in sprotnemu utrjevanju ter na 

specifičnih področjih ovirajo učenje tako učencev, mladostnikov in odraslih iz socialno 

in kulturno manj spodbudnega okolja kot tudi tistih, ki živijo v ugodnih razmerah in so 

deležni veliko spodbud, podpore in razumevanja (Magajna idr., 2011). 
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Specifične učne težave se lahko pojavljajo v lažji, zmerni ali težji obliki. Učenci z lažjimi 

do zmernimi specifičnimi učnimi težavami so skupaj z učenci, ki jih uvrščamo v različne 

podskupine splošnih učnih težav, v Zakonu o osnovni šoli (2006) opredeljeni kot 

učenci z učnimi težavami. V skladu s tem zakonom jim mora šola zagotavljati 

prilagajanje metod in oblik dela ter jim omogočiti vključevanje v dopolnilni pouk in 

druge oblike individualne in skupinske pomoči. 

 

Težjo obliko SUT pa poimenujemo tudi primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

(PPPU). Učenci s težjo obliko specifičnih motenj učenja so po Zakonu o usmerjanju 

(2011) upravičeni do usmerjanja v program prilagojenega izvajanja z dodatno 

strokovno pomočjo. Učenci so torej deležni intenzivnejše pomoči in prilagojenega 

poučevanja (Magajna idr., 2011). 

 

Za odkrivanje in identifikacijo učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

je potrebno slediti in izpolnjevati vseh pet kriterijev, ki jih bomo natančneje predstavili 

v nadaljevanju (v poglavju Diagnostika specifičnih učnih težav).  

 

Pri opredelitvi je pomembno upoštevati, da primanjkljaji vztrajajo kljub izvajanju prvih 

treh korakov modela odziv na obravnavo, kar traja vsaj pol leta (Magajna idr., 2011) – 

v skladu z Zakonom o osnovni šoli (2006): prilagoditve učnih metod in oblik dela 

(notranja diferenciacija in individualizacija), vključevanje v ure dopolnilnega pouka in 

v druge oblike individualne in skupinske učne pomoči. Učenec za premagovanje 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja in učni napredek nujno potrebuje 

empirično dokazano učinkovite oblike specialnopedagoške pomoči, psihološke in/ali 

druge oblike pomoči in podpore. Nujen pa je tudi trud, ki ga v sam proces vloži učenec 

sam (Magajna idr., 2015). 

 

PPPU so heterogena skupina motenj in vključujejo specifične motnje branja 

(disleksijo), težave na področju pravopisa (disortografijo), specifične motnje računanja 

(specifične aritmetične učne težave in diskalkulijo), motnje pisanja (disgrafijo) ter 

primanjkljaje na področju motoričnih, praktičnih in socialnih veščin (neverbalne 

motnje učenja, dispraksijo) (Magajna idr., 2015). 
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SUT/PPPU se v procesu izobraževanja kažejo na veliko različnih načinov in vplivajo na 

mnoge vidike posameznikovega življenja in funkcioniranja (ne vplivajo le na področje 

učenja, ampak tudi na odnose v ožjem in širšem socialnem okolju). Pri posameznem 

učencu lahko poleg močnih področij diagnosticiramo več primanjkljajev, ki se med 

seboj prekrivajo, pri nekaterih učencih pa so ti primanjkljaji precej osamljeni in v dokaj 

majhni meri vplivajo na druga področja funkcioniranja. Učenci s PPPU zaradi 

neuspehov pogosto doživljajo različne frustracije in upad samospoštovanja. Neuspehi 

so neredko tudi povod za izogibanje zadolžitvam in nalogam, pri katerih mora 

posameznik uporabiti svoja šibka področja. Primanjkljaji lahko ovirajo posameznikovo 

učinkovitost vse življenje (Kavkler idr., 2008).  

 

Poleg posledic na učnem področju je potrebno pravočasno zaznati tudi posledice na 

čustveno–vedenjskem in socialnem področju ter učencu zagotoviti kontinuirano 

obravnavo in spremljanje. 

 

2.3.1 Pogostost specifičnih učnih težav 

 

Določanje pogostosti specifičnih učnih težav v populaciji je odvisno od različnih 

dejavnikov: kriterijev in postopkov odkrivanja in diagnostičnega ocenjevanja, 

specifičnih značilnosti posameznega jezika in pisave, razvoja tehnologije, zahtev po 

doseganju določene ravni pismenosti itd. Ocene pogostosti posameznih vrst motenj se 

zato pri specifičnih učnih težavah gibljejo med 2  in 10 % (Magajna idr., 2004). Težjo 

obliko specifičnih učnih težav (SUT) oz. primanjkljaje na posameznih področjih učenja 

(PPPU) pa ima približno od 2  do 3 % otrok v šolski populaciji (Magajna idr., 2011). Kot 

navaja Lidija Magajna (2002), se ocene pogostosti SUT pri matematiki gibljejo od 1 do 

6 %. 

 

2.3.2 Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje specifičnih učnih težav 

 

V zadnjih desetletjih se je področje obravnavanja učnih težav pospešeno razvijalo. 

Pomemben vpliv na usmeritve in razvoj pristopov in metod odkrivanja, prepoznavanja 

in diagnostičnega ocenjevanja učnih težav imajo poleg sprememb na področju 
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pojmovanja učenja, poučevanja in pomoči prav gotovo tudi številne nove teoretične 

podlage in ugotovitve raziskav. Nekatere pomembnejše spremembe in usmeritve 

vključujejo: celostni pristop in prehod od modela deficitov k modelu rizičnost – 

rezilientnost in perspektivi moči; fenomenološki pristop, ki izpostavlja razumevanje 

posameznika v konkretni situaciji; upoštevanje koncepta nevrorazličnosti in uporabo 

teoretičnih podlag, ki omogočajo razumevanje in razlago težav, pa tudi informiranje 

poučevanja in načrtovanje pomoči (Magajna, 2013). Sodobno diagnostično ocenjevanje 

specifičnih učnih težav je večnivojsko in temelji na upoštevanju ključnih kriterijev. 

 

Strokovnjaki z različnih področij se strinjajo, da kažejo osebe s specifičnimi učnimi 

težavami presenetljivo nizke dosežke kljub primernim intelektualnim sposobnostim in 

ustreznemu poteku procesa izobraževanja (Fletcher, Denton in Francis, 2005, v 

Magajna, 2009). Mnenja strokovnjakov pa se ne ujemajo pri načinu diagnostike te 

skupine oseb z nizkimi dosežki. Lidija Magajna (2009) navaja štiri glavne modele, ki so 

bili v strokovni literaturi predlagani za identifikacijo oseb s specifičnimi motnjami 

učenja:  

- model razhajanja med sposobnostmi in dosežki, 

- model nizkih dosežkov, 

- model intra-individualnih razlik, 

- model odzivanja na intervencijo (obravnavo). 

Prvi trije modeli spadajo med tradicionalne modele prepoznavanja in diagnostičnega 

ocenjevanja specifičnih učnih težav in primanjkljajev na posameznih področjih učenja, 

medtem ko model odzivanja na obravnavo skupaj s hibridnim modelom in 

petstopenjsko hierarhično metodo sodijo med novejše, večnivojske in integrirane 

modele diagnosticiranja (Magajna, 2011). 

 

Tudi v Sloveniji so strokovnjaki ob upoštevanju novejših spoznanj, raziskovalnih in 

empiričnih ugotovitev aktualne prakse, v okviru Koncepta dela Učne težave v osnovni 

šoli (Magajna idr., 2008), izdelali petstopenjski hierarhični model sistematične 

podpore učencem z učnimi težavami, ki vključuje celoten kontinuum težav. V Kriterijih 

za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami (Magajna idr., 2015) avtorice navajajo, da mora za identifikacijo 
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primanjkljajev na posameznih področjih učenja učenec izpolnjevati vseh omenjenih 

pet kriterijev: 

1. kriterij: dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi pokazatelji 

globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko izkazano uspešnostjo na določenih 

področjih učenja (branje, pisanje, računanje in pravopis);  

2. kriterij: prisotnost obsežnih, izrazitih težav na enem ali več področij šolskih veščin 

(branje, pisanje, pravopis, računanje), ki vztrajajo in so izražene v taki obliki, da otroku 

izrazito otežujejo napredovanje v učnem procesu; 

3. kriterij: slabša učinkovitost učenja kot posledica pomanjkljivih in/ali motenih 

kognitivnih in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja 

učnih nalog) in/ali motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij); 

4. kriterij: dokaz, da je moten en ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, 

spomin, jezikovno procesiranje, zaznavanje, koordinacija, socialna kognicija, časovna 

in prostorska orientacija, organizacija informacij itd.; 

 5. kriterij: izključenost senzornih okvar, motenj v duševnem razvoju, drugih duševnih 

in nevroloških motenj, čustvenih in vedenjskih motenj, kulturnih in jezikovnih 

različnosti ter psihosocialno neugodnih okoliščin in neustreznega poučevanja kot 

glavnih povzročiteljev primanjkljajev na posameznih področjih učenja, čeprav se lahko 

pojavljajo tudi skupaj z njimi. 

 

Primanjkljaji na posameznih področjih učenja se pogosto pojavljajo v kombinaciji z 

različnimi nevrološkimi razvojnimi motnjami (ADHD – ang. attention deficit 

hyperactivity disorder oziroma motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, ADD – ang. 

attention deficit disorder oziroma motnja pozornosti, motnje komunikacije, razvojna 

motnja koordinacije, motnje avtističnega spektra) in drugimi duševnimi motnjami, kot 

so npr. anksioznost, depresivne in bipolarne motnje. Sočasno pojavljanje ADHD in 

primanjkljajev na posameznih področjih učenja pomembno zveča odstotek tveganja za 

slabše delovanje na kognitivnem in šolskem področju (Magajna idr., 2015). 

 

Na podlagi ugotovitev raziskav in analiz tujih in naših avtorjev (Magajna, 2011) spada 

med pomembnejše strokovne probleme na področju prepoznavanja in diagnostičnega 

ocenjevanja specifičnih učnih težav vprašanje, kako razločevati med učnimi težavami 

splošne in specifične narave ter kako razločevati med blažjo, zmerno in težjo obliko 
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specifičnih učnih težav (PPPU). Pogosto se dogaja, da so specifične učne težave 

prepoznane v preveliki meri ali pa se napačno prepozna »učne razlike« kot motnje 

učenja (Magajna, 2013). 

 

SUT/PPPU lahko odkrivamo in diagnostično ocenjujemo šele potem, ko je bil 

posameznik že deležen formalnega poučevanja spretnosti pisanja, branja, pravopisa in 

računanja. Identificiramo jih lahko tudi kasneje, v poznejših obdobjih šolanja in 

življenja. To lahko storimo, če obstajajo dokazi o tem, da so se pojavljali že zgodaj. 

Diagnostično ocenjevanje mora temeljiti na načelih multidisciplinarnosti. Za postavitev 

diagnoze potrebujemo klinično diagnostično oceno, ki vključuje skupek ugotovitev 

posameznikove zdravstvene, razvojne, šolske in družinske anamneze ter različne 

formalne in neformalne mere šolskih spretnosti in kognitivnih primanjkljajev 

(Magajna idr., 2015). 

 

Opise specifičnih učnih težav ali primanjkljajev prepogosto uporabljamo kot diagnoze. 

Opisi niso dokončne diagnoze, temveč nam služijo kot izhodišče za nadaljnje 

raziskovanje in dialog. V preteklosti so se opredelitve primanjkljajev, posebnih potreb 

ali učnih težav praviloma oblikovale brez soudeležbe učenca s SUT. Ob prepoznavanju 

in diagnostičnem ocenjevanju značilnosti učnih težav morata hkrati potekati dva 

procesa: prvi je raziskovalni pogovor z vsemi udeleženimi (vključimo tudi učenca in 

starše) na temo učnih težav in oblik pomoči; drugi, ki ga pogosto spregledamo, a je prav 

tako pomemben, pa je pogovor z učencem. Ta bi moral tekom procesa pomoči pridobiti 

nove spretnosti za prepoznavanje in premagovanje težav. V proces načrtovanja pomoči 

moramo vključiti učenčevo zaznavanje in opis težav ter skupaj z njim oblikovati njegov 

prispevek (Čačinovič Vogrinčič, 2008). In prav ta vidik diagnosticiranja je v Sloveniji 

od leta 2011 tudi uveden in zakonsko določen pri samem začetku postopka usmerjanja 

otroka, kjer je del strokovne dokumentacije kot obvezna priloga tudi zapis pogovora z 

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

 
Pomembno vlogo pri prepoznavanju SUT ima pravočasno oziroma zgodnje 

prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje težav in zgodnjih znakov kot možnih 

napovednikov za kasnejši razvoj težav pri usvajanju šolskih spretnosti. Lidija Magajna 

(2002) opozarja, da lahko posamezniku prihranimo mnoga razočaranja in čustvene 
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stiske, če uspemo preprečiti, da bi določena izolirana težava postala splošna in ovirala 

delovanje posameznika na več področjih. Občutek manjvrednosti, nizko 

samospoštovanje in slaba samopodoba lahko otroke s primanjkljaji oziroma težavami 

ovirajo tudi v dobi mladostništva in odraslosti.  

 

2.3.3 Dijaki s specifičnimi učnimi težavami 

 

SUT pomembno vplivajo na funkcioniranje posameznika tudi po koncu 

osnovnošolskega izobraževanja. Pogosto se celo zgodi, da so srednješolski učitelji prvi, 

ki pri dijaku zaznajo težave, ki izvirajo iz disleksije. Za določene težave povezane z 

disleksijo, je značilno, da se pojavijo šele, ko dijak s kompenzacijskimi strategijami ne 

uspe več premagovati zahtev učnega kurikula (Košak Babuder, 2013). Mladostniki se 

v obdobju adolescence poleg vseh drugih (telesnih, kognitivnih, čustvenih) sprememb, 

soočajo tudi s spremembami na področju šolskih zahtev. Ob prehodu iz osnovne šole v 

srednjo se predvideva, da mladostnik osnovne šolske spretnosti tekoče obvlada in jih 

učinkovito uporablja za pridobivanje novega znanja, nove učne snovi. Okolje od njega 

kar naenkrat zahteva več samostojnosti in odgovornosti na vseh področjih, med 

katerimi je tudi področje samostojnega in učinkovitega upravljanja lastnega učenja in 

vedenja. Prehodi in zahteve so naporni in stresni za vse učence, tudi tiste, ki posebnih 

učnih težav nimajo in so v obdobju osnovnošolskega izobraževanja zlahka obvladovali 

zahteve, v novih okoliščinah pa se mnoge sicer uspešne strategije izkažejo za 

neučinkovite oziroma ne dajejo enakih rezultatov (Magajna, 2004). 

 

Posebno oviro mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami predstavlja njihov prehod 

na srednješolsko raven izobraževanja. Ta prehod zanje prinaša spremembo okolja, 

soočanje z novimi, neznanimi situacijami, spoznavanje novih vrstnikov in učiteljev, 

nove, po navadi tudi večje učne zahteve in večje časovne omejitve ter več šolskih 

obveznosti, zadolžitev in domačega dela za šolo. V svoje sposobnosti in močna področja 

težje zaupajo, ker imajo pogosto nižje samospoštovanje. Posledično jim tudi večje 

spremembe vsakodnevne rutine predstavljajo dodatne težave. Izkušnje, ki jih imajo, so 

pogosto povezane z nižjimi šolskimi dosežki in manjšim številom socialnih stikov, 
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težavami s kontrolo negativnih čustev in vedenj, slabo samopodobo, nižjo 

samozavestjo in samoučinkovitostjo (Lord idr., 1994, v Jereb 2011). 

 

Vzrok za slabšo pripravljenost mladostnikov z učnimi težavami na prehod je prav 

gotovo potrebno iskati tudi v navajenosti na odvisnost od drugih. V veliki meri se 

zanašajo na pomoč drugih, tako da so sami bolj pasivni. Imajo premalo vpogleda v vire 

lastne moči, ki bi jih lahko uporabili za večjo samostojnost pri učenju in kasneje v 

življenju (Jereb, 2011). 

 

Dijakom s SUT pa v tem razvojnem obdobju njihove težave predstavljajo še dodatno 

oviro in izziv za prilagajanje. Če jim želimo kar se da učinkovito pomagati, je potrebno, 

da poznamo in razumemo vpliv specifičnih primanjkljajev na funkcioniranje na učnem, 

socialnem, čustvenem, motivacijskem in kognitivnem področju. 

 

Na področju šolskega učenja in šolskega znanja se izpostavljajo naslednje 

značilnosti dijakov s specifičnimi učnimi težavami:  

- osnovne spretnosti branja, pravilnega pisanja in računanja so pomanjkljivo 

usvojene; določeni posamezniki sicer obvladajo nekatere spretnosti na teh 

področjih, a jih niso zmožni uporabljati sistematično, dosledno ali jih uporabiti 

v neki problemski situaciji (npr. pri pisanju spisov, esejev, odgovorov na 

vprašanja v testu, reševanju besedilnih nalog); 

- nezadovoljiv nivo predznanja; težko sledijo pouku in novim vsebinam; 

- manjša učinkovitost pri izkazovanju znanja; ne poznajo strategij izkazovanja 

znanja ali ne analizirajo problemske situacije in tako ne prepoznajo ustreznih 

priložnosti za rabo strategij, ki jih sicer obvladajo; 

- pogosto izogibanje učenju in soočanju z realnimi problemi (Magajna, 2010a). 

 

Med pomembne kognitivne težave, ki ovirajo uspešno učenje in izkazovanje znanja v 

obdobju adolescence, sodijo: 

- primanjkljaji na jezikovnem področju, ki lahko otežujejo razumevanje 

abstraktnih pojmov ali reševanje problemskih situacij na socialnem področju;  

- problemi pomnjenja, predvsem težave s kratkotrajnim in dolgotrajnim 

pomnjenjem (za dijake zelo neprijetne izkušnje predstavljajo težave s priklicem 
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in pravilnim poimenovanjem, ki so neodvisne od motivacije in so prisotne kljub 

ponavljanju, utrjevanju in vajam, navadno pa se povečajo ob dodatnem 

pritisku);  

- težave na področju višjih metakognitivnih in izvršilnih procesov, potrebnih za 

samostojno učenje ali izkazovanje znanja, ki jih dijaki s specifičnimi učnimi 

težavami ne obvladujejo in je zato njihov odnos do učenja pogosto pasiven - sem 

sodijo slabše razvite veščine predvidevanja, načrtovanja, časovne organizacije, 

spremljanja lastnega dela in samokritičnosti. Prav tako imajo osebe v tem 

obdobju težave tudi s presojanjem težavnosti posamezne naloge in 

prilagajanjem svojih načrtov aktualnim okoliščinam; 

- nepoznavanje in slabo obvladovanje različnih kognitivnih strategij, ki so pri 

učenju ključnega pomena – dijaki s specifičnimi učnimi težavami teh strategij 

ne usvojijo preko opazovanja odraslih, marveč se jih morajo eksplicitno naučiti 

ter jih tudi trenirati (Magajna, 2010a). 

 

Na področju motivacije se s težavami pri učenju posledično poveže tudi doživljanje 

stresa in opazen razkorak med vloženim naporom in doseženimi uspehi, med 

pričakovanji in cilji. Vse to vpliva na motivacijo mladostnikov in posledično na 

zavzetost za šolsko delo, učenje ter odločitve glede nadaljevanja šolanja. Težave se 

kopičijo in tako pride do izostajanja od pouka in ponavljanja letnikov. V procesu učenja 

so manj uspešni in učinkoviti, ker ne uvidijo pomembnosti vloženega truda in 

zavzetosti, hitro odnehajo in se zahtevnejšim nalogam izogibajo. Pogosto se 

osredotočajo le na zunanjo motivacijo za učenje. Do učenja imajo pasiven pristop, težko 

si postavljajo vmesne cilje in sprotno evalvirajo svoje delo (Magajna, 2004). 

 

Dijaki s specifičnimi učnimi težavami se srečujejo s primanjkljaji tudi na socialno – 

čustvenem področju. Težje se vključijo in kasneje tudi ohranjajo konstruktivne 

medsebojne odnose, saj težje zadostijo pričakovanjem in zahtevam srednješolskega 

okolja. Nekateri osnovne socialne veščine dobro obvladajo, spet drugi pa imajo težave 

z integrirano uporabo le-teh v ustreznih socialnih situacijah ali pa jih uporabljajo precej 

posplošeno v neustreznih okoliščinah. Oviro jim predstavlja tudi pravilno razumevanje 

socialnih situacij, saj imajo pogosto težave pri interpretiranju nebesedne komunikacije 

in integraciji besednega sporočila z nebesednimi znaki. Posledično lahko to vodi do 
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konfliktov, nesporazumov, neustreznega odzivanja, kar posameznika še bolj oddalji od 

vrstnikov in drugih pomembnih odraslih. Pogosto je vzrok tudi slabše moralno 

presojanje, v odnosih so neiznajdljivi, ne razjasnijo problemov. Socialna aktivnost je 

nižja kot pri vrstnikih, prostočasnih in obšolskih dejavnosti se redkeje udeležujejo in 

so pri pouku manj aktivni (Magajna, 2004). Pogosto se pri dijakih s SUT kot posledica 

soočanja z različnimi ovirami pri učenju kažejo tudi čustvene težave. Redko dosegajo 

uspehe in zato imajo pogosto manj samozaupanja in slabšo samopodobo, so slabo 

organizirani, niso vztrajni in težje sledijo pisnim in ustnim navodilom pri pouku, zato 

pogosto dajejo vtis, kot da se izogibajo nalogam in zadolžitvam (Thomson, 2007, v 

Košak Babuder, 2013). 

 

Pri dijakih opažamo, da so pogosto naučeni biti nebogljeni in pripisujejo uspehe sreči, 

neuspehe pa lastni nezmožnosti. Pasivno čakajo na pobudo s strani drugih in ob 

neuspehih opuščajo napore (Magajna, 2010a). 

 

2.3.4 Odrasli s specifičnimi učnimi težavami in primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja 

 

Zaradi heterogenosti in različne izraženosti same motnje, je tudi skupina odraslih s 

specifičnimi učnimi težavami zelo raznolika. Problemi in izkušnje oseb z blažjo obliko 

specifičnih učnih težav, ki imajo primanjkljaje na relativno izoliranih področjih se lahko 

zelo razlikujejo od izkušenj oseb, ki se srečujejo s težjimi oblikami specifičnih učnih 

težav. Ob podpori sodobne tehnologije lahko oseba z blažjimi do zmernimi specifičnimi 

težavami dovolj dobro funkcionira, kljub prisotnosti primanjkljajev, še posebej, če ti 

primanjkljaji pomembno ne znižujejo poklicne uspešnosti. Veliko več težav ima lahko 

oseba, pri kateri specifične učne težave segajo na različna širša področja 

funkcioniranja, kot na primer primanjkljaji na področju jezika in spominskega priklica, 

ki jih spremljajo motnje pozornosti in impulzivnost. Vse te lahko odraslemu zelo otežijo 

življenje na delovnem mestu, doma in v skupnosti (Magajna, 2004).  

 

Različne izkušnje in težave imajo osebe s specifičnimi učnimi težavami tudi zaradi 

različnih globalnih intelektualnih zmožnosti, ki se razprostirajo od podpovprečja pa 
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vse do nadpovprečnih zmožnosti. Vsem pa je skupen razkorak med potenciali in 

izkazanimi dosežki. Lidija Magajna (2004) navaja nekaj glavnih značilnosti teh oseb: 

- Vsaka aktivnost, ki zahteva rabo jezika je za odrasle s specifičnimi učnimi 

težavami lahko velika ovira, saj imajo pomanjkljivo usvojeno šolsko znanje in 

slabo avtomatizirane osnovne spretnosti. Zaradi pomanjkljive tehnike branja je 

oslabljeno razumevanje prebranega, zato se izogibajo obsežnejšim besedilom. 

Posledično pomanjkanje aktivne rabe branja vodi k nadaljnjemu upadanju te 

spretnosti. Slabo usvojene osnovne spretnosti pa pogosto ovirajo osebe s SUT 

pri napredovanju ali nadaljnjem izobraževanju. 

- Primanjkljaji na področju kognitivnega funkcioniranja (na področju 

spoznavanja, zaznavanja, jezika, motoričnih spretnosti, socialnih veščin), ki so 

se pojavljali že v obdobju adolescence, vztrajajo tudi v odrasli dobi. Določene 

osebe razvijejo kompenzacijske strategije, s pomočjo katerih uspešno dosegajo 

zastavljene cilje. Drugi se ne zavedajo pomembnosti dobrega poznavanja lastnih 

primanjkljajev in močnih področij, zato ponavljajoče neuspehe pripisujejo 

različnim dejavnikom, na katere sami nimajo vpliva. Čeprav so tudi oni sposobni 

razviti različne kompenzacijske strategije, na to ne pomislijo in iščejo razloge za 

težave v zunanjih dejavnikih, kar pa zmanjšuje občutke lastne odgovornosti. 

- Na področju socialnega in čustvenega funkcioniranja se pojavljajo naslednji 

problemi: nizko samospoštovanje, občutek manjvrednosti in slaba 

samopodoba. Zaradi slabih izkušenj iz obdobja šolanja, odrasle tudi v tem 

obdobju spremljata občutek nezmožnosti in nekompetentnosti.  

- Motivacija je odvisna od specifične situacije in jo je težko posploševati. Nekateri 

menijo, da imajo zaradi slabih izkušenj in neuspehov iz preteklosti, odrasli s SUT 

nizko motivacijo za učenje. Nasprotno pa lahko različne življenjske izkušnje in 

okoliščine sprožijo pri teh osebah veliko pripravljenost za obvladanje neke 

veščine, s čimer se poveča njihova predanost in vztrajanje.  

 

Obstajajo zmožnosti oziroma lastnosti posameznika, ki pripomorejo k razvoju močnih 

področij in potencialov osebe s primanjkljaji. Dejavniki, ki so močno povezani z 

učinkovitim učenjem in uspešno adaptacijo odraslih s specifičnimi učnimi težavami so: 

- sprejemanje motnje, razvijanje močnih področij in prevzemanje kontrole nad 

lastnim življenjem; 
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- psihična odpornost in zaupanje vase; 

- zmožnost preoblikovanja problemov v pozitivne in konstruktivne izkušnje; 

- usmerjenost v iskanje rešitev in aktiven pristop k realizaciji načrtov; 

- aktivno iskanje in uporaba različnih virov podpore in pomoči; 

- pozitivno okolje, ki zmanjšuje morebitno antisocialno vedenje; 

- zmožnost samozagovorništva (Magajna, 2010a). 

 

Prehod oseb s specifičnimi učnimi težavami iz šolskega okolja v zaposlitveno je v 

začetni fazi zaposlovanja lahko uspešen le, če gre za interaktiven in dinamičen proces 

med zaposlenim, delodajalcem in sodelavci. V tem procesu velik del odgovornosti nosi 

odrasli s SUT, za enega ključnih elementov uspešnega prehoda pa velja prav 

spoprijemanje z učnimi težavami izven izobraževalnega okolja. V prvi fazi mora 

posameznik razumeti, da so SUT resnične in ne izzvenijo z zaključkom šolanja. V drugi 

fazi je pomembno, da se posameznik s SUT zaveda svojih močnih področij in jih 

poudari, šibkosti pa ozavesti in razvije ustrezne kompenzacijske strategije. V tretji fazi 

odrasli s SUT zares sprejme dejstvo, da ima SUT in zna svoje težave tudi natančno 

pojasniti. Posledično lahko v četrti fazi uspešnega spoprijemanja s SUT posameznik 

poišče tako zaposlitev, ki mu omogoča uporabo močnih področij in vključuje 

značilnosti prijaznega delovnega okolja do osebe s SUT. V peti fazi pa je pomembno, da 

ima odrasli s SUT ustrezen nabor socialnih veščin za uspešno delo (Gerber, 2014). 
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3 DISLEKSIJA  
 

Disleksija prav gotovo spada med najbolj poznane specifične učne težave. Dandanes 

marsikdo zna odgovoriti na vprašanje kaj disleksija je, a so odgovori pogosto 

nenatančni in pomanjkljivi.  

 

Disleksija je nevrofiziološko pogojena specifična motnja branja in pisanja. Pri 

posamezniku z disleksijo se težave kažejo na področju predelovanja glasov, hitrega 

poimenovanja, delovnega pomnjenja, hitrosti procesiranja in razvoja avtomatizacije 

veščin (Kavkler idr., 2010). Disleksija se, tako kot ostale specifične učne težave, 

razprostira na kontinuumu od blage do izrazite oblike in vključuje heterogeno skupino 

medsebojno povezanih dejavnikov, ki vplivajo na posameznika in njegovo delovanje 

skozi celo življenje. V zakonodaji disleksija ni posebej opredeljena – glede na stopnjo 

izraženosti in specifiko težav jo uvršamo k specifičnim učnim težavam oziroma k 

primanjkljajem na posameznih področjih učenja, če gre za izrazito obliko. 

 

V prvi vrsti disleksijo povezujemo s posameznikovo učinkovitostjo predvsem v času 

šolanja, a nanj vpliva skozi vse življenje – v procesu vseživljenjskega učenja, na 

delovnem mestu in v socialnem okolju (Košak Babuder, 2010). 

 

Pri začetnih bralcih so najpogosteje znaki disleksije težave na področju fonološkega in 

fonemskega zavedanja. Za bralce vseh starosti pa so značilne težave na področju 

avtomatizacije branja ter razumevanja prebranega. Težave se kažejo pri upoštevanju 

pravopisnih pravil in pri hitrosti branja pa tudi pri ortografskem kodiranju, sledenju 

zaporedjem, na področju delovnega spomina, hitrosti pisanja in pisnega izražanja. 

Pojavljajo se tudi težave na področju časovne in prostorske orientacije in težave z 

vizualnim prostorskim zaznavanjem in procesiranjem simbolov (Magajna idr., 2015). 

 

Kot smo že omenili, se lahko primanjkljaji na posameznih področjih učenja, torej tudi 

disleksija, pojavljajo skupaj z nevrološkimi razvojnimi motnjami in drugimi duševnimi 

motnjami. Disleksija se pogosto pojavlja skupaj s specifično jezikovno motnjo 

(specifičnim govorno-jezikovnim primanjkljajem), pogosto jo spremljajo specifični 
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primanjkljaji na področju matematike, opažajo pa tudi pojavljanje disleksije skupaj s 

specifično razvojno motnjo koordinacije (dispraksijo) (Magajna idr., 2015).  

 

3.1 Definicija disleksije  
 

Disleksijo lahko definiramo na več različnih načinov, najpogosteje se definicije 

razlikujejo glede na namen, kontekst in uporabnike, a vse vsebujejo podobne 

komponente. 

 

»Oče« disleksije, Pringle Morgan (1896, v Vali, 2015), je disleksijo definiral kot 

specifični primanjkljaj v razvoju branja in pravopisa, ki ni posledica neprimernega 

šolanja, motnje v duševnem razvoju ali čutnih težav. 

 

Če bi v grobem povzeli najrazličnejše definicije, bi lahko rekli, da je disleksija specifična 

učna težava, pri kateri ima posameznik kljub vsaj povprečnim intelektualnim 

sposobnostim težave z branjem, pisanjem in črkovanjem. Težave so nevrološko 

pogojene. Disleksija ni posledica znižane ravni motivacije, različnih senzornih okvar ali 

nespodbudnih vplivov iz okolja, lahko pa se pojavlja skupaj z naštetimi dejavniki. 

Težava traja vse življenje, a se posamezniki lahko zelo uspešno spopadajo z njo, če jo le 

dovolj zgodaj odkrijemo in obravnavamo ter osebam nudimo potrebno pomoč in 

podporo.  

 

Britansko združenje za disleksijo (ang. British Dyslexia Association - BDA) je definicijo 

oblikovalo na podlagi razpona težav oseb z disleksijo. Navajajo, da »je disleksija 

specifična učna težava, ki predvsem prizadene razvoj pismenosti ter veščin, povezanih 

z jezikom. Verjetno je prisotna že ob rojstvu in vpliva na posameznika vse življenje. 

Označujejo jo težave na področju predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, 

delovnega pomnjenja, hitrosti procesiranja in razvoja avtomatizacije veščin. Omenjene 

težave ovirajo posameznikovo izvajanje na področju prizadetih veščin, zaradi česar je 

to zato slabše, kot so njegove siceršnje sposobnosti. Pri tej specifični učni težavi so 

običajne metode poučevanja neučinkovite, vendar lahko s specifičnimi oblikami 

obravnave oziroma ukrepi, ki vključujejo tudi rabo informacijske tehnologije, učne 
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podpore in svetovanja, ublažimo neugodne učinke prisotnih težav.« (BDA, v Raduly-

Zorgo, Smythe in Gyarmathy, 2010, str. 13) 

 

Definicija Evropske zveze za disleksijo (ang. European Dyslexia Association – EDA) 

pravi, da je »disleksija različnost, ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa 

in pisanja. Ta različnost je nevrološkega izvora. Kognitivne težave, ki spremljajo to 

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

sposobnost računanja ter druge spoznavne in čustvene sposobnosti. Disleksijo lahko 

povzroči kombinacija težav na področju fonološkega procesiranja, delovnega 

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

avtomatizacije osnovnih veščin. Raziskovalci priznavajo, da obstajajo številni možni 

vzroki disleksije, vključno z dednimi dejavniki. Disleksija ni odvisna od posameznikove 

ravni inteligentnosti, vlaganja truda in socialno-ekonomskega statusa. Poleg tega pa 

imajo pomemben vpliv na življenjske priložnosti oseb z disleksijo tudi raznolikost 

jezikov, potrebe po večjezičnosti, socialno-kulturno ozadje in izobraževalne možnosti.« 

(EDA, v Raduly-Zorgo, Smythe in Gyarmathy, 2010, str. 13) 

 

Definicija Organizacije za disleksijo odraslih (ang. Adult Dyslexia Organisation – ADO) 

pa pravi, da »povzroča disleksijo kombinacija primanjkljajev v glasovnem, vizualnem 

in slušnem predelovanju informacij. Prisotne so lahko tudi težave v priklicu besed in 

hitrosti predelovanja informacij. Vzrok za omenjene kognitivne primanjkljaje so 

različne biološke posebnosti, ki jih je v vsakem posamezniku prisotnih več. Čeprav 

odrasli in otroci z disleksijo doživljajo težave v usvajanju branja, pisanja in črkovanja, 

jih lahko naučimo strategij in alternativnih učnih metod, s katerimi lahko premagajo 

večino omenjenih in drugih težav. Vsak človek z disleksijo je drugačen in ga je potrebno 

tako tudi obravnavati.« (ADO, v Reid, 2002, str. 11) 

 

Disleksijo podobno opisujejo tudi Judge, Caravolas in Knox (2006, v Golubović in 

Golubović, 2010), in sicer kot nevrokognitivno pervazivno motnjo, ki se pri osebi z 

normalnim intelektualnim delovanjem pokaže kot težave pri branju in pisanju oziroma 

pismenosti. 
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Težave ljudi z disleksijo se kažejo pri branju, pisanju in tudi pri matematiki ter drugih 

dejavnostih, ki zahtevajo prevajanje simbolov in manipuliranje z njimi (npr. pri 

glasbenem zapisu). Spremljevalci disleksije so nekateri značilni primanjkljaji oziroma 

značilnosti kognitivnega funkcioniranja: motnje v fonološkem procesiranju, 

primanjkljaji na področju delovnega pomnjenja, težave pri poimenovanju barv in 

simbolov, težave pri uporabi abstraktnih pojmov levo – desno, težave z merskimi 

enotami, primanjkljaji v zaznavanju časa in znižan psihomotorični tempo, a dobre 

vizualno-prostorske spretnosti (Kavkler idr., 2008). 

 

Zgornje definicije izpostavljajo ključne težave in primanjkljaje otrok in odraslih z 

disleksijo. Ob vsem navedenem pa moramo znati prepoznati, ceniti in krepiti tako 

imenovane skrite darove oziroma močna področja oseb z disleksijo pa tudi uspeh in 

majhne napredke, ki jih kljub težavam dosegajo v šoli in v nadaljnjem izobraževanju.  

 

Nekoliko drugače definira disleksijo Astrid Kopp-Duller (1997, v Vali, 2015), ko pravi, 

da oseba z disleksijo (s povprečno ali nadpovprečno inteligentnostjo) zaznava okolico 

na drugačen način in njena pozornost popusti, ko se sooči s simboli, kot so črke in 

številke. Zaradi tega nastanejo težave pri učenju branja, pisanja in računanja. Disleksija 

ni motnja ali bolezen, temveč posebnost, ki se pojavi pri manjšini ljudi in tako omogoča 

njihovo raznolikost in s tem preživetje (osebe z izrazito disleksijo so pogosto zelo 

nadarjene na nekem drugem področju, še posebej na konstrukcijskem in drugih 

področjih, ki zahtevajo veliko mero kreativnosti). 

 

3.2 Vzroki in dejavniki, ki vplivajo na razvoj disleksije  

 

Za lažje razumevanje močnih in šibkih področij oseb z disleksijo in zagotavljanje polne 

podpore je dobro, da poznamo vzroke za pojav rizičnih znakov disleksije in njihovo 

interakcijo. Vzroki so posledica več dejavnikov in vključujejo pridobljen ali podedovan 

nevrološki odklon od nečesa, kar velja za normalno (Raduly-Zorgo idr., 2010). 

Disleksija je stanje, ki je nevrološko pogojeno. Pri disleksiji in posameznikovem razvoju 

branja so pomembni genski in okoljski dejavniki ter kombinacija le-teh (Hulme in 

Snowling, 2009, v Košak Babuder, 2014). Znanstveniki in raziskovalci ugotavljajo, da 
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geni pomembno vplivajo na razvoj zmožnosti branja in pisanja ter da je disleksija 

dedna (Mather in Wendling, 2012, v Košak Babuder, 2014).  

 

Rezultat interakcije zunanjih in notranjih dejavnikov med razvojem posameznika z 

disleksijo so simptomi različnih oblik, ki se pojavljajo na različnih ravneh in področjih, 

medtem ko imajo dejavniki iz okolja pomemben vpliv na njihove posledice (Raduly-

Zorgo idr., 2010).  

 

Raziskave so pokazale, da delovanje oseb z disleksijo poteka predvsem pod vplivom 

desne možganske hemisfere. To pomeni, da so določene naloge, za katere je odgovorna 

desna polovica možganov (npr. reševanje problemov, celostno mišljenje, vizualne in 

glasbene spretnosti), zanje lažje kot pa analitične naloge in usmerjanje pozornosti na 

podrobnosti – za kar je odgovorna leva polovica možganov (Reid, 2002). Pri večini ljudi 

je dominantna leva možganska hemisfera, čeprav je stopnja dominantnosti med ljudmi 

dokaj različna. Ta razlika v dominantnosti hemisfer ne pomeni nujno primanjkljaja – 

osebe se le razlikujejo v načinu sprejemanja in predelovanja informacij (Raduly-Zorgo 

idr., 2010). Za težave oseb z disleksijo na področju pismenosti je eden od razlogov prav 

gotovo ta, da so natančnost branja, glasovno zavedanje, obdelovanje zaporedij in druge 

dejavnosti pismenosti v bistvu naloge, ki jih vodi leva možganska hemisfera, ta pa pri 

osebah z disleksijo ni dominantna (Reid, 2002). 

 

Znanstveniki so ugotovili, da imajo osebe z disleksijo neobičajne nevronske povezave 

oziroma so le-te našli na neobičajnih mestih v možganih. Prav tako te niso urejene tako, 

kot v možganih oseb, ki disleksije nimajo. Raziskave so tudi pokazale, da osebe z 

disleksijo pri branju ne uporabljajo istega dela možganov kot bralci, ki disleksije 

nimajo. Bralci brez disleksije pri branju vedno uporabljajo točno določen in vedno enak 

del možganov, bralci z disleksijo pa ne. Tako lahko sklepamo, da osebe z disleksijo pri 

branju ne uporabljajo tistega najpomembnejšega ali najučinkovitejšega dela možganov 

in pri procesu branja drug del možganov prevzame to funkcijo (Dyslexia and the Brain, 

b.d.). 

 

Dosedanje raziskave so pokazale, da ima veliko (med eno tretjino in eno polovico) 

otrok z disleksijo starše ali drugega družinskega člana, ki imajo oziroma so imeli 
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podobne težave. Starši oziroma starejši člani družine najpogosteje niso bili nikoli v 

postopku diagnostičnega ocenjevanja, a sami prepoznavajo pri otrocih številne težave 

na področju branja in črkovanja, s katerimi so se soočali tudi sami (Rief in Stern, 2010). 

 

Vzroki za disleksijo so torej notranji, nevrofiziološki in so v velikem deležu genetsko 

pogojeni. Razsežnost motnje pa je odvisna od dejavnikov okolja in jezika (Peklaj, 2012). 

 

3.3 Pogostost pojavljanja disleksije 

 

Iz leta v leto se število prepoznanih oseb z disleksijo viša. Vzrok za to je lahko boljša 

ozaveščenost o disleksiji in njeno razumevanje. Kljub temu pa se še veliko 

posameznikov z disleksijo skozi življenje prebija brez ustrezne podpore oziroma brez 

odkrite in/ali diagnostično ocenjene težave.  

 

Marija Kavkler (2008) navaja, da je med približno 20 % učencev z učnimi težavami 10 

% učencev s specifičnimi učnimi težavami na področju branja, pisanja, računanja in 

pravopisa. 

 

Splošna pogostost pojavljanja disleksije v šolski populaciji pa v svetovnem merilu prav 

tako znaša okoli 10 %, vendar se odstotki gibljejo od 1,3 do 10 % (Salter in Smythe, 

1997, v  Raduly-Zorgo idr., 2010). 

 

Disleksija je jezikovno utemeljena specifična učna težava, njena pojavnost pa temelji 

na jeziku in pisavi. Razlike v podatkih o pogostosti pojavljanja disleksije med različnimi 

državami so posledica jezikovne strukture posameznega jezika, ki vpliva na obliko in 

izraženost težav (Magajna, 2010b). V nekaterih, tako imenovanih nepravilnih ali 

netransparentnih jezikih, kot sta npr.  angleščina in francoščina, z zelo nedosledno 

povezavo glas-črka, se večina težav pri osebah z disleksijo nanaša predvsem na 

črkovanje (Everatt in Elbeheri, 2008, v Lenček, Ivšac Pavliša in Kraljević, 2010). V 

drugih jezikih, kot so npr. finščina, italijanščina, hrvaščina, nemščina in tudi 

slovenščina, ki sodijo v skupino transparentnih jezikov z enoznačno povezavo glas-

črka (Peklaj, 2012), pa se težave na področju pismenosti pojavljajo bolj skozi sestavino 

hitrosti kot pa pravilnosti (Zeigler in Goswami, 2005, v Lenček idr., 2010). 
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Evropska zveza za disleksijo (EDA) ugotavlja, da se z disleksijo v Evropi sooča preko 

30 milijonov oseb, neodvisno od jezika in sistema pisave (Smythe, Everatt in Salter, 

2004, v Košak Babuder, 2010). 

 

Disleksija se predvsem zaradi jezikovnih posebnosti sicer pogosteje pojavlja v Rusiji, 

Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike, na Finskem, Danskem, Islandiji in v 

Estoniji, kjer navajajo podatek o 10 % teh učencev. Manj pogosto pa se disleksija 

pojavlja na Slovaškem, Norveškem in v Italiji (Magajna, 2010b). 

 

Glede pogostosti pojava disleksije v Sloveniji sicer ni natančnih podatkov. To specifično 

učno težavo naj bi imelo od 2 do 3 % oseb v populaciji, kar je odraz nižje ravni 

kompleksnosti slovenskega pravopisa v primerjavi z angleškim jezikom (Peklaj, 2012). 

Marija Kavkler (2010) pa navaja, da naj bi bilo med odraslimi 5 % takih z disleksijo. 

 

Na ugotovljene podatke o pogostosti disleksije v posamezni državi vplivajo uporabljeni 

preizkusi, način opredelitve disleksije ter zavedanje o njenih posledicah v šolskih, 

zdravstvenih in drugih sistemih (Raduly-Zorgo idr., 2010). 

 

3.4 Tipi disleksije 
 

Tako kot obstaja več različnih definicij disleksije, pa obstaja tudi več načinov tipologije 

disleksije. Raziskovalci poskušajo na podlagi določenih skupnih značilnosti izdelati 

sistem različnih tipov disleksije. 

 

Vsak posameznik z disleksijo ima sebi lastno kombinacijo simptomov, lahko bi rekli 

tudi individualen profil disleksije, kljub temu pa sta v literaturi najpogosteje omenjeni 

razvojna disleksija (genetski vzroki, ki povzročijo vpliv manjših možganskih disfunkcij 

na življenje posameznika) ter pridobljena disleksija (vzrok so možganske poškodbe, do 

katerih je prišlo kasneje v življenju posameznika) (Raduly-Zorgo idr., 2010). Klinično 

gledano je razvojna disleksija razmeroma heterogena motnja, ki se vedno kaže v 

težavah pri branju in včasih še v sekundarnih motnjah na področju vizualno-motorične 

koordinacije, časovno-prostorske orientacije in/ali slušnega zaznavanja (Nandakumar 

in Leat, 2008, v Erjavec, 2011). 
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Disleksijo lahko glede na to, iz katerega zaznavnega sistema izvirajo primanjkljaji, 

razdelimo na avditivno (slušno zaznavanje besede kot celote in ne kot skupine 

fonemov), vizualno (optične okvare v očesu ali motnje optične predelave informacij v 

možganih) in pozornostno disleksijo (oseba nima težav s prepoznavanjem črk, a le-te 

med branjem menjajo pozicijo) (Types of dyslexia, b.d.). Večinoma gre pri posamezniku 

z disleksijo za kombinacijo različnih tipov. Približno 60 % oseb z disleksijo ima 

kombinacijo avditivne in vizualne oblike (Marshall, 2013). 

 

Glede na primanjkljaje na posameznem področju branja pa bi lahko disleksijo razdelili 

na fonološko obliko (najpogostejša oblika disleksije, pri kateri gre za težave na 

področju fonološkega dekodiranja besed), globoko obliko (pridobljena oblika 

disleksije, najpogosteje kot posledica poškodbe glave ali kapi) in površinsko obliko 

disleksije (težave s prepoznavanjem besed kot celote in črkovanjem) (Types of 

dyslexia, b.d.). 

 

3.5 Močna področja in težave oseb z disleksijo  

 

Pri osebah z disleksijo prevladujejo drugačni načini predelovanja informacij, ki dajejo 

prednost divergentnemu reševanju problemov, razmišljanju z vidno-prostorskimi 

strukturami, semantičnemu spominu itd. (Magajna, 2015). 

 

Težave s prepoznavanjem posameznih glasov in težave s sintezo, analizo ter 

odstranjevanjem glasov in drugih enot govornega toka povzročajo moteni procesi 

predelovanja jezikovnih informacij. Osebe z disleksijo tako ne razvijejo sposobnosti za 

samodejno prepoznavanje posameznih besed oziroma le-to poteka nepopolno ali z 

velikimi težavami. Prav hitrost in natančnost pri prepoznavanju glasov pa sta pogoj za 

ustrezno bralno razumevanje (Magajna idr., 2008). 

 

Milena Košak Babuder (2014) navaja, da sta najpomembnejši veščini, ki ju povezujemo 

z disleksijo, fonološko zavedanje in hitro avtomatizirano poimenovanje (hitra vizualna 

prepoznava besed).  
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Fonološko zavedanje je sposobnost prepoznavanja glasov in operiranja z njimi. 

Primanjkljaji na področju fonološkega zavedanja so ključni, zgodnji in prevladujoč 

napovednik disleksije (Mather in Wendling, 2012, v Košak Babuder, 2014).  

 

Temeljna kognitivna veščina, povezana z disleksijo je tudi hitro avtomatizirano 

poimenovanje. Povezuje se z natančnostjo pri branju, hitrostjo in bralnim 

razumevanjem. Osebe z disleksijo imajo primanjkljaje na tem področju vse življenje. 

Počasnost veščine hitrega poimenovanja je v ospredju pri tako imenovanih 

transparentnih oziroma pravilnih jezikih, kot je npr. slovenščina. Pravilni jeziki imajo 

pravopisni sistem, v katerem gre za natančno ujemanje črka-glas, kar omogoča lažji 

proces učenja branja in pisanja. V nekaterih jezikih, tako imenovanih nepravilnih 

jezikih, kot je npr. angleščina, pa je število glasov lahko manjše ali večje od števila črk 

v zapisani besedi. Začetni bralci z disleksijo, ki berejo v pravilnih jezikih, se spopadajo 

s pomanjkljivim fonološkim procesiranjem, vendar lahko zaradi omenjenega 

pravopisnega sistema to težavo že po nekaj mesecih opismenjevanja precej učinkovito 

premostijo. Kljub temu pa pri bralcih z disleksijo, ki govorijo pravilni jezik, hitrost in 

tekočnost branja ne dosežeta ravni vrstnikov, kar posledično vpliva na pojav težav z 

razumevanjem prebranega (Youman, 2012, v Košak Babuder, 2014).  

 

Lidija Magajna (2002) navaja, da pri osebah z disleksijo prevladuje vizualni način 

razmišljanja (razmišljanje v slikah) in da jih najpogosteje ovirajo težave na področju 

delovnega pomnjenja, težave pri poimenovanju, težave pri časovnem zaznavanju in 

presojanju ter počasnejše psihomotorno odzivanje. 

 

Kot posledica težav v kratkotrajnem ali delovnem pomnjenju se pri osebi z disleksijo 

lahko kažejo pomembne težave na področju razumevanja in pomnjenja. Težave v 

kratkotrajnem pomnjenju pa posameznika pogosto ovirajo tudi, ko mora nalogo izvesti 

po danih navodilih ali si zapomniti prebrano (Magajna, 2002). 

 

V določenih okoliščinah lahko predstavljajo oviro pri funkcioniranju osebe z disleksijo 

tudi težave s poimenovanjem (barv, simbolov, predmetov) in povezovanjem znanja o 

nekem pojavu z ustreznimi izrazi. Pogosto se pojavljajo tudi težave pri manipuliranju 

z abstraktnimi pojmi (levo/desno, enote merjenja, kemijske formule ipd.). Te vrste 
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težav ovirajo proces izkazovanja znanja in hitrega, tekočega izvajanja veščin branja in 

pisanja (Magajna, 2002; Magajna idr., 2008). 

 

Osebe z disleksijo imajo zelo dobro zmožnost vizualnega mišljenja in vidno-

prostorskega predstavljanja. To njihovo močno področje lahko predstavlja prednost na 

nekaterih poklicnih področjih, kot so arhitektura, likovna umetnost, kulinarika, 

mehanika, računalništvo itd. Pravimo, da razmišljajo v slikah. Tak način razmišljanja 

postavi oviro v situacijah, ko je potrebno svoje misli ubesediti. Notranje slike morajo 

pretvoriti v besede – torej zmedeno, nepovezano in nesmiselno pripovedovanje oseb z 

disleksijo ni zgolj posledica primanjkljajev v  manipuliranju z abstraktnimi pojmi, pač 

pa prav slabšega obsega kratkotrajnega pomnjenja, saj težko ohranjajo pravilno 

zaporedje slik in besed v delovnem spominu (Magajna, 2002). 

 

Primanjkljajev v zaznavanju časa in počasnejšega tempa odzivanja ne opažamo zgolj 

pri osebah z disleksijo, pač pa pri osebah s specifičnimi učnimi težavami nasploh. 

Pojavljajo se daljše latence med mislijo in akcijo (odzivanjem), kar jih ovira, da bi v 

običajnih časovnih okvirih lahko izkazali svoje znanje (Magajna, 2002; Magajna idr., 

2008). 

 

Spodaj je pregled nekaterih najpomembnejših primanjkljajev in težav, ki so značilne za 

osebe z disleksijo, pri čemer moramo upoštevati, da ima le malo odraslih vse značilne 

znake. 

- Težave na področju glasovnega zavedanja, določanja vrstnega reda glasov, rim 

ali zaporedja zlogov. 

- Težave s prepoznavanjem besed, predvsem posameznih besed brez konteksta. 

- Težave s priklicem črk in pravilnim zapisovanjem le-teh (pravopis). 

- Težave z vrstnim redom glasov, črk, števk ali besed pri branju in/ali pisanju 

(težave se pojavljajo tudi pri glasbenem zapisu). 

- Težave na področju bralnega razumevanja (oseba z disleksijo mora biti zaradi 

pomanjkljive avtomatizacije prepoznavanja besed zavestno pozorna tudi na 

samo tehniko branja in pisanja, kar ji predstavlja dodatno obremenitev, še 

posebej v stresnih situacijah ali ob utrujenosti). 

- Težave z izražanjem misli v pisni in/ali ustni obliki. 
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- Zaostanek v razvoju govora in jezika. 

- Težave na področju orientacije v prostoru in času (zmeda v uporabi pojmov, kot 

so desno, levo, spodaj, zgoraj, zgodaj, pozno, meseci, dnevi itd.). 

- Težave na področju stranskosti. 

- Težave z obliko pisave in hitrostjo pisanja. 

- Težave pri matematiki, ki se pogosto navezujejo na rabo pravilnega zaporedja 

korakov, smeri (orientacije) ali matematičnega jezika. 

- Podobne težave pri družinskih članih ali sorodnikih (Magajna idr., 2008). 

 

Za močna področja oseb z disleksijo veljajo vizualnost, ustvarjalnost, celostno 

razmišljanje, intuicija in iznajdljivost (Raduly-Zorgo idr., 2010). Za njihova močna 

področja štejemo še: 

- sposobnost reševanja problemov, 

- bujno domišljijo, 

- sposobnost vzpostavljanja nepričakovanih medsebojnih povezav med podatki 

in informacijami, 

- divergentno razmišljanje in originalnost,  

- sposobnost hkratnega predelovanja informacij, 

- sposobnost globalnega razumevanja, 

- sposobnost ustvarjanja novega znanja itd. (Kavkler idr., 2010). 

 

3.6 Odkrivanje disleksije 

 

Za namene odkrivanja specifičnih učnih težav, torej tudi disleksije, je potrebna celovita 

evalvacija, diagnostično ocenjevanje šibkih in močnih področij spoznavnega delovanja 

in različnih šolskih veščin. Med najpomembnejše dejavnosti v procesu diagnostičnega 

ocenjevanja sodi povezovanje in osmišljanje podatkov iz različnih virov, ki temelji na 

trdnih teoretičnih osnovah, empiričnih dokazih in kliničnih izkušnjah (Magajna, 2011). 

 

Osebe z disleksijo moramo obravnavati individualno, saj ima vsaka svoj lasten profil 

znakov, težav in primanjkljajev, ki vplivajo na diagnostično oceno disleksije. 
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Odkrivanje in diagnostično ocenjevanje disleksije je težka naloga, saj imajo lahko znaki 

disleksije zelo različen izvor in se lahko pojavijo na najrazličnejših področjih. Osnovna 

odstopanja v spretnostih, ki izvirajo iz posebnosti v delovanju zaznavno-motoričnega 

sistema in sistema predelovanja informacij, lahko privedejo k nekaterim oblikam 

simptomov, značilnim za osebe z disleksijo. Če posameznik pozna te simptome, 

posledično lažje razume, kako so njegove aktivnosti za premagovanje primanjkljajev 

lahko učinkovite (Raduly-Zorgo idr., 2010). Sposobnosti človeka z disleksijo, ki 

privedejo do motenj branja, po drugi strani pomenijo nadarjenost, ki se kaže npr. v 

različnih umetniških spretnostih, odličnem vizualno-prostorskem predstavljanju, 

ustvarjalnosti in inovativnosti. Žal nekateri nikoli ne odkrijejo svojih talentov in ne 

vedo za svoje individualne prednosti, zato svojih potencialov ne izkoristijo ali se 

soočajo s številnimi slabimi izkušnjami. Prav zaradi tega je izjemno pomembno, da 

otroka s takšnimi sposobnostmi pravočasno zaznamo, mu pomagamo pri usvajanju 

zmožnosti branja in odpravljanju učnih primanjkljajev, hkrati pa spodbujamo njegova 

močna področja in individualne prednosti (Davis in Braun, 2008). 

 

V našem šolskem sistemu je težko pridobivati znanje brez usvojenih spretnosti branja 

in pisanja. Pomembno je, da starši, predvsem pa učitelji in svetovalni delavci na šolah, 

disleksijo pri otroku prepoznajo kar se da zgodaj in pravočasno ukrepajo. Zgodnje 

oziroma pravočasno odkrivanje učencev z učnimi težavami (torej tudi tistih z 

disleksijo) ter odkrivanje zunanjih in notranjih dejavnikov, ki preprečujejo njihovo 

učno napredovanje, je bistvenega pomena za učinkovito soočanje z učno neuspešnostjo  

(Gunn in Wyatt-Smith, 2011, v Magajna, 2013). Reid (2002) navaja, da dejavnike, ki 

povzročajo zaskrbljenost oziroma možnost, da ima otrok določene težave, ki 

nakazujejo na disleksijo, lahko opazimo že v predšolskem obdobju.  

 

Pokazatelji disleksije v začetku šolanja so povezani z: 

- grobo motoriko ali zmanjšano sposobnostjo gibanja (težave pri vajah za 

ravnotežje), 

- fino motoriko (težave pri izvedbi natančnih gibov, težave z obvladovanjem in 

izvedbo pravilnih gibov med pisanjem in risanjem), 

- vidno-gibalno koordinacijo, 
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- jezikovnimi funkcijami (težave se kažejo kot napačna izgovorjava, 

premetavanje črk in zlogov v besedah, napake pri tvorjenju povedi, slovnične 

napake, težave s pravilno uporabo krajevnih predlogov, težave z razlikovanjem 

podobnih črk v besedah, napake pri fonetično podobnih izrazih, težave z 

izvajanjem fonoloških postopkov v vajah, težave s prepoznavanjem in 

tvorjenjem rim, zapomnitvijo pesmi, navodil, imen oseb, krajev, pojmov, ki so 

urejeni v vrstni red), 

- vidnimi funkcijami (težave z razlikovanjem posameznih elementov iz celote 

in/ali njihove sinteze nazaj v celoto in podobnih ali enakih oblik, le drugače 

ležečih v ravnini), 

- poznejšim razvojem lateralizacije, 

- poznejšim razvojem orientacije na sebi in v prostoru, 

- orientacijo v času,  

- branjem, pri katerem se pojavljajo intenzivne težave pri učenju branja (zelo 

počasno branje, pretežno črkovanje, premetavanje zlogov besed in 

nerazumevanje prebranega), 

- pisanjem, pri katerem lahko prepoznamo zrcalno pisanje črk in številk in 

preslikavo besed od desne proti levi (Bogdanowicz, 2002, v Kruh, 2009). 

V Sloveniji imamo pri obravnavanju otrok z disleksijo ali težavami pri branju in pisanju 

že precejšnjo tradicijo. Med prvimi se je temu v šestdesetih in sedemdesetih letih 

prejšnjega stoletja posvečal dr. Borut Šali, kasneje pa tudi Tereza Žerdin, Angelca 

Žerovnik ter dr. Anica Mikuš Kos, dr. Marija Kavkler in dr. Lidija Magajna na 

Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše, ki je v letu 2015 praznoval 

šestdeset-letnico delovanja. V Sloveniji deluje tudi društvo Bravo, ki nudi pomoč in 

oporo otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami (Krajnc, 2004). 

 

Področje odkrivanja disleksije pri mladostnikih in odraslih pa se v zadnjih letih šele 

razvija. Pri omenjeni populaciji je disleksijo težje prepoznati in diagnosticirati kot pri 

otrocih. Mnogi odrasli namreč razvijejo različne strategije obvladovanja težav in 

kompenzacije, pogosto postanejo dokaj vešči v prikrivanju motnje, vendar pa ostanejo 

nezadovoljni. Opazimo lahko, da podcenjujejo svoje zmožnosti ali pa delajo v poklicih, 

kjer ne izrabljajo svojih realnih zmožnosti (Reid in Kirk, 2001, v Magajna 2004). 
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Izraza diagnosticiranje se vseeno poskušamo izogibati, saj ga razumemo kot proces 

prepoznavanja bolezni ali motnje, kar pa ne ustreza današnjim pojmovanjem oseb s 

posebnimi potrebami, ki jih definiramo skozi njihove potrebe in ne pozabimo omeniti 

tudi močnih področij in spretnosti. Izraz diagnosticiranje nadomestimo raje z izrazom 

diagnostično ocenjevanje, ki seveda ne pomeni ocenjevanje znanja. Gre za opazovanje, 

prepoznavanje in vzpodbujanje oseb s posebnimi potrebami z namenom prepoznati, 

kakšne prilagoditve in pomoč potrebuje posameznik (Magajna, 2011). 

 

Vsaka ocena zmožnosti in spretnosti vezanih na disleksijo mora biti usmerjena na 

značilnosti osebe same in mora hkrati vključevati tudi načine učenja osebe z disleksijo, 

oblike poučevanja ter značilnosti kurikula (v šolskem obdobju) (Lenček idr., 2010). 

Zaradi pomanjkanja ustreznih veljavnih in zanesljivih diagnostičnih pripomočkov ter 

premajhnega poznavanja in rabe različnih alternativnih načinov diagnostičnega 

ocenjevanja je oteženo izvajanje postopkov diferencialnega ocenjevanja v praksi. 

Pomanjkanje formalnih metod diagnostičnega ocenjevanja še posebej ovira področje 

zgodnjega prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja jezikovno pogojenih učnih 

težav (Magajna, 2013). 

 

Gradiva za ocenjevanje disleksije morajo upoštevati zakonitosti posameznega jezika in 

pisave. Oblikovana morajo biti na tak način, da zbirajo informacije pomembne za 

branje in pisanje prav v tem določenem jeziku oziroma pisavi. Kot smo namreč že 

omenili, so težave na področju npr. slušne obdelave bistveno pomembnejše v jezikih in 

pisavah, ki temeljijo na tej komponenti jezika, kot pa v jezikih in pisavah, kjer je za 

branje in pisanje pomembnejša vidna obdelava. Kljub dejstvu, da je potrebno pri 

ocenjevanju disleksije meriti enake parametre v različnih jezikih, torej ni mogoče kar 

enostavno prevesti gradiv za ocenjevanje iz določenega tujega jezika in jih nato 

uporabiti (Lenček idr., 2010).  

 

Formalni načini ocenjevanja, ki vključujejo zelo strukturirane postopke in specifična 

navodila za uporabo, vrednotenje in interpretacijo pa niso edina možnost za 

prepoznavanje, odkrivanje in diagnostično ocenjevanje učnih težav. Uporabljajo in vse 

bolj uveljavljajo se namreč tudi različne neformalne oblike diagnostičnega ocenjevanja 

(Magajna, 2009, v Pulec Lah, 2011). Pristopi neformalnega ocenjevanja spodbujajo 
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posameznike, da oblikujejo, izdelujejo, odgovarjajo ali pojasnjujejo. Postopki so lahko 

naključni in priložnostni ali pa zelo sistematični. Omogočajo večjo svobodo pri 

testiranju, a je prav zaradi večje mere subjektivnih dejavnikov kasnejša interpretacija 

dobljenih rezultatov pogosto težja. Suzana Pulec Lah (2011) navaja nekaj 

najpomembnejših neformalnih strategij ocenjevanja učnih težav: 

- ekološko ocenjevanje (opazovanje v različnih okoljih), 

- avtentično ocenjevanje (opazovanje izvajanja oziroma ocenjevanje izdelka, 

portfolio), 

- diagnostično poučevanje (evalvacija različnih vplivov dveh strategij pomoči), 

- analiza nalog in opravil (identifikacija glavnih sestavnih delov naloge in 

specifičnih spretnosti potrebnih za izvedbo), 

- funkcionalna ocena vedenja (zbiranje informacij za načrtovanje pozitivnega 

vedenjskega načrta), 

- kriterijsko ocenjevanje (vrednotenje dosežkov glede na določen standard 

oziroma kriterij), 

- ocenjevanje, ki temelji na kurikulu (redno, formativno spremljanje in 

ocenjevanje učnega napredka). 

Poleg omenjenih neformalnih strategij ocenjevanja sodijo mednje še ocenjevalne 

lestvice, intervjuji, ček-liste ipd.   

 

Z zgodnjim prepoznavanjem otrokove težave in posebnosti v razvoju oziroma pri 

vzgoji in izobraževanju, mu lahko pravočasno prilagodimo oblike in način dela ter 

zagotovimo ustrezno pomoč. Menimo, da so dandanes učitelji in ostali pedagoški 

delavci dovolj dobro osveščeni o pomembnosti zgodnjega odkrivanja otrok s 

SUT/PPPU. Prav tako imajo že dovolj znanj in pogosto tudi izkušenj, da otroka s 

težavami tudi sami opazijo in se posvetujejo o morebitnem dodatnem diagnostičnem 

ocenjevanju, usmerjanju in strokovni pomoči. 

 

Seveda pa se dogaja, da vseh oseb z disleksijo ne odkrijemo v času osnovnošolskega 

izobraževanja. Osebe z bralno-napisovalnimi težavami tako tekom šolanja razvijajo 

določene kompenzacijske strategije, ki jim pomagajo bolj ali manj uspešno 

premagovati primanjkljaje in ovire, ki izhajajo iz njihove motnje. V nadaljevanju bomo 

naredili pregled nekaterih težav, s katerimi se srečujejo mladostniki in odrasli z 
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disleksijo. Dobili bomo vpogled, kako lahko tudi pri mladostnikih in odraslih 

diagnosticiramo disleksijo ter kakšne podpore so kot osebe s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja deležni. 

S primernim diagnostičnim ocenjevanjem in svetovanjem lahko odkrijemo, kako se bo 

posameznik s primanjkljaji skozi življenje najbolje učil in delal. Tudi primerno 

poučevanje omogoča učencem, dijakom, študentom in odraslim, da dosežejo boljše 

rezultate pri učenju, študiju in na svoji poklicni poti. Poznavanje in prepoznavanje 

disleksije pri mladostnikih in odraslih je pomembno področje za delovne ustanove, 

zaposlovalce, zavode za zaposlovanje, andragoške ustanove, centre za socialno delo, 

zdravstveno osebje, svetovalce za izobraževalno in poklicno pot ter vse, ki delajo z 

ljudmi. Znanstvena odkritja in primeri dobre prakse pa so pomembni tudi za 

strokovnjake z različnih drugih področij in širšo javnost (Krajnc, 2004). 

 

3.6.1 Prepoznavanje in odkrivanje disleksije pri dijakih in študentih  

 

Osnovnošolsko izobraževanje daje poudarek usvajanju osnovnih spretnosti in znanj v 

razmeroma zaščitenem okolju. Srednješolski pouk pa predvideva, da dijak 

osnovnošolske spretnosti obvlada in učinkovito uporablja za pridobivanje nove učne 

snovi. Poleg tega se mladostniki v tem času soočijo s povečanjem lastne aktivnosti in 

prevzemanjem odgovornosti. Pri dijakih, ki so se že v obdobju osnovnošolskega 

izobraževanja soočali s težavami pri učenju, pa predstavlja tovrstno prilagajanje še 

večji izziv. Prisotnost specifičnih primanjkljajev lahko posamezniku predstavlja oviro 

pri doseganju samostojnega in učinkovitega izvajanja nekaterih šolskih spretnosti 

(Grašič, 2010). 

 

Za tiste posameznike z disleksijo, ki se vključijo v srednješolsko izobraževanje in 

nadaljujejo šolanje v visokošolskem okolju, lahko težave povezane z disleksijo 

predstavljajo veliko oviro pri doseganju šolskih oziroma študijskih dosežkov (Košak 

Babuder, 2010). Lidija Magajna (2010b) navaja, da imajo študentje in odrasli z 

disleksijo lahko težave: 

- pri načrtovanju, organizaciji in upravljanju materialov/časa/nalog, 
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- pri organizaciji pisnega in ustnega jezika in se posledično izogibajo pisanju 

(hkrati se zanašajo na to, da bodo drugi popravili njihove napake), 

- z učenjem povezav med črkami in glasovi, 

- z učenjem tujega jezika, a so pogosto zelo močni na področju ustnega izražanja, 

- s pomnjenjem številskih dejstev, 

- pri pravilnem izvajanju matematičnih operacij. 

 

Dijaki in študentje z disleksijo kažejo pomembne primanjkljaje na področjih tekočnosti 

branja, razumevanja prebranega in/ali izraznosti pisnega jezika. Raven branja za 

izpolnjevanje študijskega dela in zahtev je manj ustrezna oziroma neustrezna. 

Primanjkljaji na področju delovnega spomina ovirajo ohranjanje informacij in 

zapomnitev podatkov, težave na področju grafomotorike pa skupaj s številnimi 

pravopisnimi napakami slabšajo organizacijo in ustrezno dokončanje pisnih izdelkov. 

Pogosto težko zberejo misli in uredijo ideje na papirju (Košak Babuder, 2010). 

 

Pri dijakih in študentih z disleksijo lahko opazimo še naslednje značilnosti: 

- slabo črkujejo, 

- skrivajo težave pri branju, 

- se izogibajo pisanju, 

- so zelo močni na področju komunikacije, 

- se zanašajo na spomin (dobro slušno pomnjenje in zapomnitev slik), 

- imajo dobro razvite spretnosti za delo z ljudmi, 

- imajo dobro prostorsko predstavljivost in orientacijo, 

- so lahko slabi načrtovalci in organizatorji svojega časa, 

- dobro razberejo počutje in razmišljanje drugih ljudi (Raduly-Zorgo idr., 2010). 

 

Zaradi primanjkljajev, ki jih imajo osebe z disleksijo, so zahteve in obveznosti, ki jih 

prinaša vključenost v visokošolsko izobraževanje, še nekoliko večji zalogaj. Ovirane so 

njihove priprave na izpite, težko poslušajo in hkrati delajo zapiske na predavanjih, 

težave imajo pri branju večje količine težjih besedil, ki so polna strokovnih izrazov, na 

izpitih težko prikličejo znanje itd.  Vse to ima lahko tudi čustvene posledice, negativne 

vplive na samozavest, samozaupanje in samospoštovanje. Študentje z disleksijo se 

posledično soočajo z višjo stopnjo stresa in vlagajo veliko več truda, da dosežejo 
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podoben nivo učinkovitosti kot študentje, ki takih težav nimajo (Riddick idr., 1997, v 

Košak Babuder, 2010).  

Kot navaja Ana Krajnc (2004) pri mladostnikih in odraslih ni nujno največja težava 

izpuščanje, zamenjava črk ali grda pisava, ker so to že bolj ali manj uspešno premagali 

ali pa primanjkljaje kompenzirajo s pomočjo podporne tehnologije. Na dan pridejo 

nove, druge posebnosti: prizadeta sposobnost orientacije v prostoru, sposobnost 

deljene pozornosti in sposobnost predvidevanja. Odrasli se lahko v življenjskih 

situacijah odzivajo celostno, uporabljajo intuicijo in se ne zanašajo na analitični pristop 

k situacijam. Lahko uspešno branijo svoje posebnosti in dosežejo, da jih okolje 

občuduje in spoštuje. V vsakem življenjskem obdobju dobi disleksija svojo podobo, 

pokažejo se različne prednosti in pomanjkljivosti teh oseb.  

Seveda še vedno najpogosteje disleksijo pri dijakih in študentih prepoznamo po 

njihovih pisnih izdelkih in težavah, ki jih imajo z branjem in pisanjem. Ne smemo pa 

pozabiti tudi na vrsto prednosti, ki jih imajo mladostniki in odrasli z disleksijo. 

 

Z nekaterimi alternativnimi pristopi, ki disleksijo izpostavljajo kot učno različnost 

oziroma pri disleksiji izpostavljajo razliko v načinih učenja, so strokovnjaki bolje 

poudarili tudi prednosti disleksije. Osebe z disleksijo lahko z uporabo divergentnega 

razmišljanja ponudijo alternativen pristop k reševanju problemov v različnih učnih 

oziroma delovnih situacijah. Uporaba izraza »učna različnost« bi bila sicer lahko 

ustreznejša, a je hkrati lahko izvor praktičnih problemov za študenta z disleksijo. 

Zakonodaja namreč najpogosteje omogoča prilagoditve in različne pripomočke le v 

primeru, da obstajajo dokumenti in dokazila o prisotnosti določene ovire oziroma 

motnje. Vsak posameznik je različen, zato bi tako označevanje osebe z disleksijo lahko 

pomenilo prikrajšanost za potrebne prilagoditve (Raduly-Zorgo idr., 2010). Disleksijo 

torej večinoma še vedno označujemo kot oviranost oziroma motnjo, ki jo diagnostično 

ocenjujemo in posledično osebam z disleksijo pripadajo tudi določene prilagoditve in 

pomoč. 

 

Vemo, da je disleksija skupek nadarjenosti in motenj, spretnosti, ovir in težav. Kljub 

temu da niso vsi ljudje z disleksijo geniji, pa prodorni ljudje z disleksijo potrjujejo, da 
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ta motnja ni zgolj ovira in da lahko postanejo posamezniki z disleksijo uspešni, ne 

»kljub disleksiji«, temveč ravno »zaradi nje« (Davis in Braun, 2008). 

 

Nekatera najbolj pogosta močna področja študentov z disleksijo so (Davis in Braun, 

2008; Raduly-Zorgo, 2010): 

- ustvarjalnost , 

- prostorska predstavljivost, 

- težnja po tem, da poiščejo celotno sliko nekega problema, fotografski 

spomin, slikovno pomnjenje, 

- divergentno mišljenje, razmišljajo in opažajo večdimenzionalno 

(uporabljajo vse čute), 

- radi imajo naloge s problemskim načinom reševanja in ustvarjajo 

nepričakovane, netipične povezave med dogodki in dejstvi.  

Poleg vsega so močni še na področju socialnih spretnosti in intuitivnega razumevanja 

drugih. 

 

Veliko znanih oseb z disleksijo je doseglo na svojem poklicnem področju izjemne 

uspehe in se zapisalo v zgodovino. To so in so bili zelo različni posamezniki: športniki, 

pisatelji, arhitekti, oblikovalci, pravniki, igralci, zdravniki in ljudje iz političnih in 

gospodarskih krogov. Ti posamezniki z disleksijo so se naučili preseči svoje težave in 

uresničiti zastavljene cilje. Pogosto so prav zaradi učnih težav bolj razvijali in 

uporabljali skrite talente. Skupna jim je prav gotovo izjemna vztrajnost, saj niso obupali 

in odnehali ne glede na težavnosti naloge in ovire (Tancig, 2003). Znameniti ljudje z 

disleksijo so/so bili:  

- umetniki, pisatelji, igralci in pevci - Hans Christian Andersen, Leonardo Da 

Vinci, Pablo Picasso, Walt Disney, Whoopi Goldberg, Quentin Tarantino, Tom 

Cruise, Cher, Orlando Bloom, William Butler Yeats, Jay Leno, Keanu Reeves, 

Keira Knightley, Vince Vaughn, John Lennon, Agatha Christie, Salma Hayek, 

Patrick Dempsey, Danny Glover, Steven Spielberg, Anthony Hopkins, Gojimir 

Lešnjak-Gojc, Jørn Utzon, Tommy Hilfiger; 

- znanstveniki in izumitelji - Alexander Graham Bell, Albert Einstein, Thomas 

A. Eddison, Michael Faraday,  Ludwig Wittgenstein, Jack Horner, Steve Jobs; 
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- športniki - Jackie Stewart, Muhammad Ali, Magic Johnson, Will Brandenburg, 

Tim Tebow; 

- politiki - Winston Churchill, George Washington, John F. Kennedy, Nelson 

Rockefeller, Woodrow Wilson, George Bush in mnogi drugi (Tancig, 2003; 

Davis in Braun, 2008; Raduly-Zorgo, 2010). 

 

Zgornji seznam nam kaže, da so osebe z disleksijo lahko zelo uspešne in nadarjene na 

različnih področjih, kljub morebitnim težavam, s katerimi so se srečevali ali se 

srečujejo tekom šolanja. Seveda mnogi posamezniki z disleksijo ne kažejo nobene 

izjemne nadarjenosti, a so kljub temu zelo uspešni pri svojem delu in poklicu. Žal pa 

obstaja tudi veliko oseb, ki zaradi disleksije niso izkoristili svojih potencialov, čeprav 

bi jih ob ustrezni pomoči in razumevanju lahko. Do zanimivih ugotovitev so prišli 

ameriški raziskovalci Reiff, Gerber in Ginsberg (1998, v Tancig, 2003), ki so pri 

uspešnih odraslih z disleksijo, ki opravljajo zelo različne poklice, skušali odkriti njihove 

značilnosti in strategije ter posledično oblikovati model uspešnega spoprijemanja s 

primanjkljaji. Večini je skupna izkušnja s težavami pri učenju na tradicionalen način, 

zelo majhno razumevanje za njihove posebnosti in močna usmerjenost k točno 

določenemu cilju. Prva stopnja, ki pripomore k uspešnosti je zagotovo prepoznavanje 

disleksije. Druga stopnja, ki je s prvo neločljivo povezana, je sprejemanje negativnih in 

pozitivnih plati težav. Tretja stopnja pa je razumevanje učnih težav ter močnih in šibkih 

področij, ki jih posameznik z disleksijo ima (Tancig, 2003). 

Veliko posameznikov z disleksijo tekom odraščanja razvije različne strategije 

obvladovanja težav in kompenzacije, pogosto postanejo dokaj spretni v prikrivanju 

motnje, a ostanejo nezadovoljni. Dogaja se jim, da so bile razvite kompenzacijske 

strategije uspešne le v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju, pri študiju 

pa so se izkazale za manj učinkovite. Pogosto podcenjujejo svoje zmožnosti, delajo v 

poklicih, kjer ne izrabijo svojih realnih zmožnosti ali celo zavračajo napredovanje v 

strahu, da bi bile njihove težave razkrite (Reid in Kirk, 2001, v Magajna 2004). 

Pomembna značilnost oseb z disleksijo, ki so pri svojem delu zelo uspešne je tudi 

njihova izjemna vztrajnost ter iskanje in oblikovanje okolja, v katerem se njihova šibka 

področja zmanjšajo, optimizirajo pa močna področja in spretnosti. Običajno so pazljivi 

pri izberi poklica in izberejo takega, ki jim nudi zadovoljstvo ter so pri tem pripravljeni 
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poiskati podporo in pomoč. Z različnimi strategijami uspejo kreativno reševati različne 

problemske situacije za razliko od manj uspešnih oseb z disleksijo, ki uporabljajo zgolj 

strategijo izogibanja problemskim situacijam in izpostavljanju samega sebe (Tancig, 

2003). 

 

Disleksija ne velja več za neko prehodno motnjo, ki bi zadevala le osnovnošolske 

otroke. Zato je potrebno posvečati več pozornosti zgodnjemu odkrivanju in 

vseživljenjskemu izobraževanju oseb z disleksijo. Sekundarno in terciarno 

izobraževanje oseb z disleksijo je pri nas še posebej problematično tudi glede na nizek 

splošen nivo pismenosti odraslih in nizek izobrazbeni nivo oseb z motnjami učenja 

(Magajna, 2003). 

Ko skušamo prepoznati disleksijo, moramo imeti izdelano opredelitev in hkrati tudi 

strategijo za ocenjevanje. Ob sumu na disleksijo se lahko poslužujemo opazovanja in 

različnih rutinskih ocenjevanj. Podatke, ki jih dobimo, moramo vedno obravnavati v 

kontekstu in tako vidimo celotno sliko posameznikovega funkcioniranja ter 

prepoznamo ovire pri učenju (Reid idr., 2007). 

Nekateri mladostniki in odrasli so zmožni zelo dobro zaznati in opisati svoje težave. 

Brez težav opišejo svoje branje in samo tehniko branja ter zaznajo na katerih področjih 

imajo težave. Drugi imajo lahko slabše razvite metakognitivne strategije ali pa se 

srečujejo s pomanjkanjem motivacije, kar jim še dodatno otežuje uspešen študij in delo. 

Večina odraslih z disleksijo ima veliko težav na področju zaposlovanja. Že sam prehod 

iz šolskega okolja na delovno mesto je vir težav, problemi pa se pojavljajo tudi pri 

iskanju dela in ohranjanju delovnega mesta. Pomembno je, da se tako dijaki, študenti 

kot tudi odrasle osebe z disleksijo zavedajo, da imajo pravico do diagnostičnega 

ocenjevanja in pomoči pri zagotavljanju uspešnega napredovanja v šoli, pri študiju in 

kasneje na delovnem mestu (Magajna, 2004). 

 

Primerjava povprečne izobrazbe oseb z motnjami učenja pri nas s povprečjem skupine 

oseb z motnjami učenja petih angleško govorečih držav v okviru sekundarne študije 

bralne pismenosti odraslih kaže na pomembno razliko 2,7 let (Magajna idr., 2002). 
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Proces diagnostičnega ocenjevanja se v odrasli dobi osredotoča predvsem na 

odkrivanje razlogov za težave pri izvajanju, tj. da bi ugotovili, zakaj so določene naloge 

za osebe z disleksijo težavne. Proces vključuje zbiranje informacij, prepoznavanje in 

odkrivanje ter psihološko testiranje. Procesu diagnostike naj bi pri posamezniku z 

disleksijo sledilo razvijanje razumevanja samega sebe in izvajanje določenih ukrepov 

(Magajna idr., 2004). 

 

Namen formalne diagnostične ocene pa je razlaga njihovih težav. Disleksije ne moremo 

potrditi le na podlagi razhajanj med rezultati intelektualnih zmožnosti in ravnijo 

branja. Vseeno je razumevanje variabilnosti kognitivnega profila zelo koristno za 

odkrivanje učinkovitih načinov predelovanja informacij in kognitivnih procesov, ki so 

šibki, moteni in ovirajo izvajanje na posameznih področjih učenja (Magajna idr., 2004). 

Glavni cilji diagnostičnega ocenjevanja težav pri mladostnikih in odraslih z disleksijo 

so (Grašič, 2010): 

- prepoznati splošna močna področja in šibkosti osebe z disleksijo, 

- ugotoviti aktualen nivo dosežkov in delovanja na učnem področju, 

- razložiti pomanjkanje napredka, 

- prepoznati vidike izvajanja, ki so značilni za določeno vrsto težav, 

- prepoznati specifična področja kompetentnosti, 

- razumeti posameznikov stil učenja in 

- ugotoviti področja v kurikulu, ki posameznika zanimajo ali motivirajo. 

Cilj diagnostičnega ocenjevanja branja, pisanja, pa tudi matematičnih spretnosti v 

študijskem oziroma delovnem okolju je prav gotovo tudi ta, da ugotovimo ali ima 

posameznik zadostne kompetence branja, s katerimi ga lahko usposobimo za določen 

poklic ali študij. Pomembno je diagnosticirati težave pri branju in posledično načrtovati 

začetek korekcije ter meriti napredovanje v bralnih programih. Mere morajo 

vključevati dekodiranje posameznih besed, branje besedil, razumevanja branja in 

ustnega govora, hitrost branja in metakognitivne zmožnosti, posebno pri osebah, ki 

študirajo ali izvajajo zahtevnejše naloge branja (Magajna idr., 2004). Večinoma se 

posamezniki v odrasli dobi sami odločajo za pregled, včasih pa svetujejo ugotavljanje 

disleksije njihovi učitelji, profesorji, mentorji, sorodniki ali delodajalci. 
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Sprejemanje in razumevanje motnje sta bistvena dejavnika za posameznikovo 

kontroliranje in premagovanje težav. Pomemben cilj odkrivanja disleksije pri 

mladostnikih in odraslih je tudi ta, da posledično uspemo ponuditi povratno 

informacijo, ki bo pripomogla k razumevanju stanja posameznika, kako to vpliva na 

njegovo življenje, da bo razumel naravo svoje težave, načine premagovanja in 

neučinkovite pristope. Procesu diagnostike naj bi vedno sledilo razvijanje razumevanja 

samega sebe in akcija (izvajanje določenih ukrepov) (Magajna, 2004). Poleg tega je 

osebi z disleksijo nujno nuditi konkretne informacije o virih pomoči in omogočiti 

pregled nad informacijami glede zakonodaje s tega področja. Pomembno je, da 

mladostniki in odrasli spoznajo, da imajo pravico do diagnostičnega ocenjevanja in 

ustrezne pomoči pri izbiri študija, opravljanju študijskih obveznosti ter zagotavljanju 

dela. 

V Evropi je obravnavanje disleksije pri otrocih in odraslih doseglo najvišjo raven v 

Veliki Britaniji in v skandinavskih državah. Po razvitosti omenjenega znanstvenega 

področja se lahko primerjajo s Kanado in Združenimi državami Amerike. Disleksija kot 

mešanica težav in posebnosti predstavlja velik izziv tudi v izobraževanju odraslih. Prav 

je, da pri človeku z disleksijo gradimo izobraževalno, poklicno in življenjsko pot na 

njegovih prednostih in da zaobidemo primanjkljaje. Razvoj ni mogoč iz nečesa, kar 

nimamo, marveč le iz tega, kar imamo (Krajnc, 2004). 

V Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike so v zadnjih letih razvili več testov za 

prepoznavanje in odkrivanje disleksije. Nekateri so prosto dostopni na spletu, drugi pa 

plačljivi. Na spletu so najpogosteje dostopne ocenjevalne lestvice, katerih rezultat 

napove določeno oceno tveganja, kar pa še ne predstavlja končne diagnostične ocene 

in potrditve, da posameznik ima disleksijo. Za to je potrebna ocena in potrditev s strani 

strokovnjaka. Naj omenimo le nekaj testov, ki jih uporabljajo na angleško govorečem 

področju: Study Sean/Quick Scan, DAST-Dyslexia Adult Screening Test, Online 

Assessment at Davis Dyslexia Correction Center, A Revised Adult Dyslexia Checklist 

(Vinegrad, 1994), Adult Checklist (Smythe in Everatt, 2001) idr. 

 

Gradiv za ocenjevanje, prepoznavanje in odkrivanje ni mogoče kar preprosto prevesti 

in jih nato uporabiti v drugem jeziku prav zaradi pomembnosti značilnosti 
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posameznega jezika in pisave, ki pa so ključnega pomena pri ugotavljanju drugačnega 

načina funkcioniranja oseb z disleksijo. 

 

V Sloveniji je bil postopek za ocenjevanje potreb študentov z disleksijo razvit v okviru 

projekta TEMPUS – iSHEDS Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v 

visokošolskem izobraževanju. Za ocenjevanje močnih in šibkih področij so razvili in 

uporabili Profiler – test za določanje profila področij rizičnih za disleksijo, ki je 

natančneje opisan v empiričnem delu diplomskega dela. 

 

3.7 Pomoč in podpora za študente in odrasle z disleksijo 

 

Bistvena dejavnika pri določanju, kako bo posameznik zmožen obvladovati in 

premagovati primanjkljaje in težave, sta prav gotovo sprejemanje in razumevanje 

motnje. Pomembno je, da osebe z disleksijo poznajo razpoložljive oblike pomoči, jih 

uporabljajo in razumejo svoja močna področja ter sposobnosti kompenziranja težav. 

Posledično lahko izdelajo strategije, ki ustrezajo njihovemu načinu razmišljanja in 

funkcioniranja v vsakdanjem življenju. 

 

Cilj odkrivanja disleksije mora biti med drugimi tudi ta, da posamezniku ponudimo 

povratno informacijo in omogočimo, da bo razumel svoje stanje in kako le-to vpliva na 

njegovo življenje. Ustrezna razlaga in podpora omogočata razvoj zavedanja in 

razumevanja narave težav, načinov premagovanja in neučinkovitih pristopov. Seveda 

mnogi mladostniki in odrasli že sami razvijejo strategije za premagovanje težav, z 

razlago pa jim lahko pomagamo, da jih uspešno prenesejo in uporabijo še na drugih 

področjih. Osebam z disleksijo je potrebno pomagati pri zastavljanju realnih in 

dosegljivih ciljev, prav tako pa potrebujejo pomoč tudi pri pregledu informacij glede 

pomoči, podpore ter pravic, povezanih z zakonodajo (Magajna idr., 2004).  

 

Študentje z disleksijo so kljub drugačnemu načinu predelovanja informacij enako 

pogumni in prizadevni kot njihovi sovrstniki. Mnogi med njimi so pri študiju zelo 

uspešni, drugi pa neuspešni zaradi neustreznih metod poučevanja ali učnih gradiv. 

Študentje z disleksijo so pri študiju uspešnejši, če jim že na začetku študija zagotovimo 
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osvojitev ključnih učnih spretnosti in če imajo na voljo podporno tehnologijo (Raduly-

Zorgo idr., 2010). 

 

Ključna področja pri izobraževanju študentov z disleksijo vključujejo: 

- organizacijo materialov, virov in lastnega razmišljanja ter izvajanja, 

- strategije branja, ki so jim v pomoč pri hitrem ugotavljanju bistva, 

- veščine zapisovanja, 

- veščine predstavljanja in priprave nastopov (organizacija, struktura, 

identificiranje ključnih točk pri predstavitvah za kolege), 

- tehnike študija ob upoštevanju stilov učenja in samorefleksije (Magajna idr., 

2004). 

 

Študentje z disleksijo morajo na poti do doseženih življenjskih ciljev ter ciljev na 

področju izobraževanja, premagati številne ovire. V preteklosti je bila usmeritev 

strokovne pomoči v državah, ki so razvijale strategije dela s študenti z disleksijo, 

prvotno v zagotavljanje podpore strokovnjakov, ki bi jim nudili pomoč pri težavah ob 

študiju. Izkušnje so pokazale, da je takšna oblika pomoči pripeljala do odvisnosti in 

ranljivosti študenta. Po končanem študiju je bil študent z disleksijo pogosto 

nesamostojen, saj ni imel razvitih strategij za uspešno opravljanje poklica in delovanje 

v skladu s svojimi intelektualnimi sposobnostmi. Rezultati projektov so pokazali, da je 

najboljša oblika pomoči študentu ta, da se mu zagotovi sistem samoučenja in 

samopodpore (Košak Babuder, 2010). 

 

Premik k samostojnemu učenju predstavlja podporna tehnologija. Študentje lahko pri 

učenju med študijem in tudi kasneje uporabljajo različne prenosne in tablične 

računalnike, diktafone ali predvajalnike zvoka. Računalnik je študentu z disleksijo v 

pomoč pri učinkovitem pridobivanju, zapisovanju in organiziranju podatkov in 

informacij. Različna programska oprema omogoča prilagoditve barv ozadja, velikosti 

črk, tipa pisave, uporabo zaslonskega ravnila, prevajalnika besedila v govor itd. 

Študentom je podporna tehnologija predstavljena tudi v e-knjigi, ki je nastala v okviru 

projekta TEMPUS – iSHEDS (Raduly-Zorgo idr., 2010). Na univerzah v Sloveniji so 

uspešno razvili tudi sistem pomoči študentom s posebnimi potrebami (tudi študentom 

z disleksijo) preko usposobljenih koordinatorjev pomoči in tutorjev.  
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3.8 Pravice in status študentov s specifičnimi učnimi težavami 
(disleksijo) 

 

Prehod na študij je velika sprememba za vsakega posameznika, saj gre za popolnoma 

drugačen način izobraževanja, ki temelji na samostojnosti. Študentje s posebnimi 

potrebami, med katere spadajo tudi študentje s specifičnimi učnimi težavami, pa se 

poleg dodanih obremenitev in količine truda, ki ga morajo vložiti v študij, srečujejo se 

s številnimi birokratskimi zahtevami za enakopravnejši študij, in to že od vpisa dalje.  

 

Zakon o visokem šolstvu (2012) študentov s posebnimi potrebami ne omenja, prav 

tako ne statusa študenta s posebnimi potrebami. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2011) pa velja le za obdobje osnovnošolskega in srednješolskega 

izobraževanja. Zakon o visokem šolstvu (2012) univerzam nalaga, da morajo same 

sprejeti statut, ki ureja delovanje in organizacijo univerze ter njenih članic, kamor pa 

spadajo tudi študentje. Univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem status 

študenta s posebnimi potrebami opredelijo v statutu ter podrobneje v svojih 

pravilnikih, ki urejajo pridobitev statusa in pripadajoče pravice. Univerza v Novi Gorici 

pa tega področja nima omenjenega v svojem statutu. 

 

Študentje s posebnimi potrebami potrebujejo v procesu študijskega izobraževanja 

različne prilagoditve. Pri študiji namreč naletijo na ovire, ki preprečujejo ali otežujejo 

njihovo učinkovito vključevanje in sodelovanje v študijskem procesu. Opredelitev 

študenta s posebnimi potrebami, prilagoditve, postopek pridobitve statusa študenta s 

posebnimi potrebami, pravice in odgovornosti študenta s statusom ter druge 

aktivnosti urejajo pravilniki, ki jih sprejemajo na posamezni univerzi. 

 

V Pravilniku o študentih s posebnimi potrebami Univerze v Ljubljani (2014) in v 

Pravilniku o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem (2013) so 

študentje s posebnimi potrebami opredeljeni kot tisti »študentje, ki se zaradi 

dolgotrajnih okvar, motenj, primanjkljajev ali bolezni, srečujejo z ovirami, ki otežujejo 

njihovo polno in učinkovito vključitev v izvajanje študijskih programov. To so študentje 

z delno ali popolno izgubo vida (slabovidni in slepi študentje), študentje z delno ali 

popolno izgubo sluha (naglušni in gluhi študentje), študentje z govorno-jezikovnimi 

težavami (težavami v komunikaciji), študentje z gibalno oviranostjo, študentje z 
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dolgotrajno ali kronično boleznijo, študentje s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja (težave na področju branja in pisanja, npr. disleksija ipd.).« Pravilnik Univerze 

na Primorskem ima dodano tudi skupino študentov z avtističnimi motnjami ter 

skupino študentov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno 

izvajanje programov. 

 

Na Univerzi v Mariboru imajo to področje urejeno s Pravilnikom o študentih s 

posebnim statusom (2010) in Pravilnikom o študijskem procesu študentov invalidov 

(2008), v katerem je več različnih kategorij: študentje vrhunski športniki, študentje 

priznani umetniki, dolgotrajno bolni študentje, študentje invalidi, študentje 

funkcionarji ter drugi študentje, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagoditev 

pogojev za izobraževanje (npr. izredne socialne in družinske okoliščine, sodelovanje in 

udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, sodelovanje pri pomembnih 

raziskovalnih projektih idr.). Študentje s specifičnimi učnimi težavami spadajo v 

skupino študentov invalidov. Ti so opredeljeni kot »osebe, ki se zaradi dolgotrajnih 

fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar v nasprotju z ostalimi študenti 

srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje 

in sodelovanje v izobraževalnih procesih« (Pravilnik o študijskem procesu študentov 

invalidov, 2008). 

 

Postopek za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami je podoben na vseh 

omenjenih univerzah. Na študij se, na podlagi razpisa, kandidati vpišejo s predpisanim 

obrazcem. Ob vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo študijskih programov ali tekom 

posameznega študijskega leta pa lahko študentje s posebnimi potrebami zaprosijo za 

pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami, in sicer na predpisanem obrazcu v 

referatu za študijske zadeve na svoji fakulteti oziroma akademiji. 

 

O dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami na podlagi pravilnika odloča za 

to določena komisija na podlagi posameznikove vloge za pridobitev statusa študenta s 

posebnimi potrebami in prilagoditev ter ustreznih dokazil, ki jih kandidat priloži vlogi. 

Dokazila so zlasti izvidi zdravstvenih oziroma drugih ustanov (bolnišnice, 

rehabilitacijski centri, svetovalni centri), ki potrjujejo prisotnost kronične ali dalj časa 

trajajoče bolezni, okvare oziroma motnje. Dokazila so tudi odločba o statusu invalida, 
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mnenje invalidske komisije ali komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših 

polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju oziroma odločba o 

statusu otroka s posebnimi potrebami (odločba o usmeritvi).  

 

V omenjenih pravilnikih so opredeljene tudi možne prilagoditve. Za študente z 

disleksijo na Univerzi v Ljubljani so najpomembnejše: 

- prilagoditve pri izvajanju predavanj, vaj, seminarjev ter ostalih oblik 

študijskega procesa,  

- dostopnost in prilagoditve gradiv oziroma študijske literature, 

- prilagoditve glede obveznosti pri izvajanju pedagoškega dela (prisotnost na 

predavanjih, seminarjih in vajah, predstavitve, udeležba na kolokvijih ipd.),  

- prilagoditve pri načinu preverjanja in ocenjevanja znanja (vključuje tudi 

opravljanje izpitov v izrednem izpitnem obdobju), 

- izjemen vpis v višji letnik brez opravljenih vseh obveznosti, 

- izjemno podaljšanje študentskega statusa. 

Prilagoditve so zapisane kot izhodišče, študent s PP in koordinator pa jih kasneje 

določita bolj natančno. V pravilniku, ki ga uporabljajo na Univerzi v Ljubljani, je zapisno 

tudi, da se pri izbiri in opredelitvi prilagoditev upoštevajo finančne in kadrovske 

zmogljivosti posamezne fakultete (Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami, 2014). 

 

Bolj specifično imajo prilagoditve opredeljene na Univerzi v Mariboru in Univerzi na 

Primorskem. To je lahko v določenih primerih bolj ovira kot prednost, saj se tako 

upoštevajo le zapisane prilagoditve in nobene dodatne.  

 

Na Univerzi v Mariboru  navajajo naslednje: 

- možnost opravljanja izpitov izven razpisanih rokov,  

- možnost opravljanja pisnega izpita v ustni obliki ali obratno, 

- oblikovna prilagoditev izpitnih pol, 

- podaljšan čas pisnih izpitov,  

- možnost uporabe posebnih pripomočkov (lupe, elektronska povečevala, 

posebna pisala ipd.), 

- možnost opravljanja pisnih izpitov z uporabo računalnika ali kakšne druge 

ustrezne in dostopne naprave,  



 
59 

- možnost opravljanja pisnih izpitov ob pomoči tretje osebe (zapisovalca),  

- prisotnost pomočnika - bralca na izpitu,  

- zagotovitev posebnega prostora za opravljanje izpita ter prilagoditve v prostoru 

oziroma prostora in prilagoditve opreme,  

- možnost krajših odmorov med izpiti,  

- dogovorjeni daljši roki za oddajo seminarskih nalog in drugih študijskih 

obveznosti,  

- možnost opravljanja določenih študijskih obveznosti v paru z drugim 

študentom, 

- prilagoditve pri praktičnih vajah ter študijski literaturi in 

- druge utemeljene in smiselne prilagoditve, potrebne za ustrezno preverjanje 

znanja študenta s posebnimi potrebami (Pravilnik o študijskem procesu 

študentov invalidov Univerze v Mariboru, 2008). 

 

Na Univerzi na Primorskem, kjer so predvideli prilagoditve pri izvedbi predavanj in vaj, 

v načinu preverjanja in ocenjevanja znanja ter pri uporabi knjižnice, pa so za študente 

z disleksijo pomembne: 

- objava študijskih gradiv, ki jih študentje sicer prejmejo na predavanjih in vajah, 

v naprej,  

- možnost snemanja predavanj in vaj,  

- možnost posredovanja pisnih izdelkov v elektronski obliki,  

- prilagoditev pri načinu opravljanja strokovne oziroma študijske prakse 

zmožnostim študenta tako, da lahko pokaže svoje znanje in sposobnosti 

oziroma dosega kompetence, opredeljene s študijskim programom, 

- možnost podaljšanega časa pri opravljanju ustnega oziroma pisnega izpita,  

- zagotovitev posebnega prostora za opravljanje izpita,  

- prilagoditve v prostoru in prilagoditev opreme,  

- možnost opravljanja izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih 

pripomočkov,  

- prisotnost pomočnika pri opravljanju izpita,  

- spremembe pri obliki preverjanja in ocenjevanje znanja in prilagoditev oblike 

izpitnega gradiva.  
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Pravilnik določa tudi, da se za študenta s posebnimi potrebami pripravi 

individualiziran program podpore za posameznega študenta s posebnimi potrebami 

(Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem, 2013). 

 

Predvsem na Univerzi v Ljubljani in na Primorskem poudarjajo, da lahko študentje s 

posebnimi potrebami dobijo potrebne informacije v tutorskem sistemu – preko 

koordinatorjev za študente s posebnimi potrebami oziroma tutorjev učiteljev in 

tutorjev študentov. Ti jim lahko pomagajo ob pridobitvi statusa, informirajo jih o 

pravicah in odgovornostih statusa študenta s posebnimi potrebami, možnih 

prilagoditvah, načinih komuniciranja s profesorji, pripravi na izpite ter razporeditvi 

študijskih obveznosti in obštudijskih dejavnosti. 

 

Imajo pa vse javne univerze, javni visokošolski zavodi in zasebni visokošolski zavodi s 

koncesijo tudi določena pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom v 

prijavno – sprejemnem postopku za vpis. Kandidati s posebnim statusom, ki 

izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in vpisnici predložijo še dokazila o posebnih 

potrebah (tj. odločbo o usmeritvi), so vključeni v redni izbirni postopek skupaj z vsemi 

drugimi kandidati in se razvrščajo v skladu z določili izbirnega postopka. Kandidati s 

statusom posebnih potreb, ki v rednem izbirnem postopku dosežejo mejo za uvrstitev 

v enega od izbranih programov, so sprejeti v ta študijski program. Samo tisti kandidati 

s statusom posebnih potreb, ki v rednem izbirnem postopku niso sprejeti v nobenega 

od želenih študijskih programov, se lahko uvrstijo na seznam naknadno sprejetih v 

primeru, da izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program in dosežejo najmanj 

90 % mejnega števila točk, potrebnih za uvrstitev.  

 

3.9 Projekt TEMPUS – iSHEDS 
 

Strokovnjaki s Pedagoške fakultete v Ljubljani so se v letih 2009 in 2010 prav zaradi 

slabe prepoznavnosti disleksije med študenti in odraslimi v Sloveniji pridružili 

mednarodni raziskavi TEMPUS – iSHEDS Prepoznavanje in podpora študentom z 

disleksijo v visokošolskem izobraževanju. Vodja projekta je bila prof. dr. Angela 

Fawcett iz Velike Britanije. Vanj so bile vključene države članice Evropske unije (Velika 

Britanija, Madžarska, Romunija, Slovenija) ter države zahodnega Balkana (Hrvaška, 
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Srbija, Bosna). Projekt je bil namenjen spodbujanju razvoja prepoznavanja, podpore in 

pomoči, izobraževanja, uvajanja sodobne tehnologije in načrtovanja ukrepov na 

področju univerzitetnega študija oseb z disleksijo oziroma s specifičnimi motnjami 

branja in pisanja (Košak Babuder, 2010).  

 

Projekt TEMPUS – iSHEDS je bil temeljno usmerjen na oblikovanje podporne mreže za 

študente z disleksijo in na razvoj samopomoči in samopodpore za te študente. Kot cilj 

projekta so navajali zagotovitev pogojev, ki omogočajo, da študentje z disleksijo niso 

izločeni iz izobraževalnega sistema, temveč da lahko s pomočjo informacijsko-

komunikacijske tehnologije napredujejo pri študiju. Prav tako je bil eden izmed ciljev 

tudi zagotovitev pomoči študentom z disleksijo pri doseganju in razvijanju lastnih 

potencialov v neodvisnosti od drugih (samopodpora in samopomoč) (Lenček idr., 

2010). 

 

Vključena so bila naslednja področja in dejavnosti, ki so bile povezane z odkrivanjem 

in spodbujanjem podpore in pomoči študentom z disleksijo (TEMPUS – iSHEDS 2009-

2010 Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v visokošolskem 

izobraževanju, b. d.): 

- pregled šolskih politik na področju pomoči otrokom, mladostnikom in 

študentom z disleksijo, 

- izdelava pripomočka za ugotavljanje tveganja za disleksijo v slovenskem jeziku, 

- izdelava podporne tehnologije, ki bo študentom z disleksijo v pomoč pri 

načrtovanju, organiziranju in izvajanju študija, 

- izdelava e-gradiv za študente, ki omogočajo uporabo različnih strategij 

samopodpore, 

- izdelava in testiranje e-gradiv za tutorje ter usposabljanje tutorjev za podporo 

in pomoč študentom ter 

- ozaveščanje administrativnega osebja na univerzah o problemih študentov z 

disleksijo ter seznanjanje javnosti z gradivi nastalimi v okviru projekta. 

 

Namen projekta je bil na osnovi lokalnih primerov dobre prakse v državah, ki so 

priključene v projekt, razviti model enotne podpore za študente in odrasle z disleksijo. 

Podporni sistem bi doprinesel k pozitivnim spremembam na vseh petih zgoraj opisanih 
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ključnih področjih, ki so obvezna za uspešno podporo posameznikom z disleksijo. 

Glavni del projekta je zajemala raziskava, ki je vključevala neposredno usposabljanje 

študentov in tutorjev preko spletnega učenja ter izvajanja delavnic za ozaveščanje in 

usposabljanje administrativnega osebja in visokošolskih učiteljev. Študentje in tutorji 

so bili vključeni v model samopomoči in e-učenja. Najprej je šlo za ugotavljanje 

prisotnosti disleksije pri študentu z diagnostičnim pripomočkom (testom Profiler), 

posledično pa še za uporabo podporne tehnologije in e-gradiv za učinkovitejši študij 

ter evalvacijo v projektu oblikovanih e-gradiv (Košak Babuder, 2010). 

 

V projektu so za ocenjevanje šibkih in močnih področij posameznika z disleksijo 

uporabili Profiler – test oziroma diagnostični pripomoček, s katerim določimo profil 

področij rizičnih za disleksijo. Test je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu gre za 

samooceno s pomočjo Vprašalnika za identifikacijo disleksije (Smythe in Everatt, 

2001), drugi del pa je sestavljen še iz  šestih preizkusov (Eva Gyarmathy in Ian Smythe, 

2009, v Duranović, Dizdarević in Bijedić, 2013). Test je bil preveden ter jezikovno 

prirejen v materne jezike posameznih držav partneric projekta. Gre za skrining 

oziroma presejalni test, katerega namen je prav zbiranje podatkov z namenom, da se 

posameznik po potrebi odloči tudi za bolj intenzivne oblike ocenjevanja in pomoči. Test 

Profiler vsebuje: 

- Vprašalnik za identifikacijo disleksije, pri katerem gre za samooceno z 

vprašanji, ki so dober pokazatelj disleksije (Smythe in Everatt, 2001) in ki 

vsebuje večino podatkov anamnestičnega tipa (usvajanje veščin branja in 

pisanja, težave med šolanjem, pogoste napake in težave), 

- naloge pravilnega zapisovanja pravih besed in nesmiselnih besed (nebesed) – 

glede na poslušane primere je potrebno napisati/natipkati izgovorjeno besedo 

(ki se posluša), 

- slušno razlikovanje parov enakih besed od parov besed, ki podobno zvenijo, 

- slušno pomnjenje – pomnjenje niza števil in ponavljanje v obratnem vrstnem 

redu, kar vključuje delovno pomnjenje kot izredno pomembno sestavino 

vključeno v niz kognitivnih aktivnosti, posebej tistih, vezanih na jezik, branje in 

pisanje, 

- vidno prostorske naloge – te lahko kažejo na pomanjkljivosti na področju 

vidnega zaznavanja, včasih pa nakazujejo na močno področje oseb z disleksijo, 
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- iskanje lažnih besed (nebesed) – izbira lažne besede v nizu štirih ponujenih 

besed (Lenček idr., 2010). 

Kot je bilo ugotovljeno s pregledom šolskih politik in zakonodaje s področja pomoči 

otrokom, mladostnikom in študentom z disleksijo, je to področje v evropskih državah 

slabo urejeno. Z raziskavo Evropske zveze za disleksijo, v katero je bilo vključenih 17 

evropskih držav, je bilo ugotovljeno, da v 81 % držav študentje z disleksijo niso bili 

prepoznani in deležni ustreznih prilagoditev v času študija. V 31 % držav so imeli 

študentje z disleksijo zakonsko zagotovljene pravice do ustreznih prilagoditev in kar 

30 % študentov z disleksijo so odkrili šele na univerzi tudi v državah z dobrim 

sistemom obravnave (Kavkler in Bogdanowicz, 2007, v Košak Babuder, 2010). 

 

Najboljša oblika pomoči študentu z disleksijo je v zagotavljanju sistema samoučenja in 

samopodpore. Prav zato so v okviru projekta TEMPUS – iSHEDS v ta namen razvili 

model e-učenja, pripravili e-gradivo in e-knjigo (ki obstaja tudi v tiskani različici). Pri 

tem so sledili petim ključnim načelom za e-učenje: dostopnost, uporabnost, učljivost, 

berljivost in podpora (Košak Babuder, 2010). Tiskana oblika e-knjige je izšla pod 

naslovom Disleksija - vodnik za samostojno učenje študentov in dijakov (Kavkler idr., 

2010), paket iSHEDS za učenje pa je dostopen tudi na spletni strani društva Bravo: 

http://www.drustvo-bravo.si/portal/index.php/prispevki/isheds-paket-za-ucenje. 
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4 OPREDELITEV PROBLEMA  
 

Disleksija je specifična učna težava, ki vpliva na posameznike na različne načine in 

zaradi tega ima vsaka oseba z disleksijo svoj lasten profil znakov (šibkih in močnih 

področij). Vendar pa obstajajo nekatere značilnosti, ki se pri večini oseb z disleksijo 

pojavljajo pogosteje kot pri osebah, ki je nimajo. Na teh ugotovitvah temelji tudi 

diagnostični pripomoček Profiler. Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje 

disleksije je zahtevna naloga, ki poleg samoocene zahteva še individualni diagnostični 

pregled pri kompetentnem strokovnjaku. Vendar pa lahko mladostnik oziroma odrasel 

človek s pomočjo samoocenjevalne lestvice sam prepozna nekatere osnovne težave in 

se odloči za morebitno nadaljnje ukrepanje (Raduly-Zorgo idr., 2010). 

 

Disleksija je v okviru osnovnošolskega izobraževanja najbolj poznana specifična učna 

težava, a še vedno precej slabo razumljen primanjkljaj, vezan na branje in pisanje z 

mnogimi pridruženimi težavami. Prepoznavanje in odkrivanje disleksije in drugih 

specifičnih učnih težav dandanes poteka najpogosteje v zgodnjih obdobjih šolanja. O 

značilnih prednostih, težavah in o prepoznavanju ter strategijah pomoči so dobro 

poučeni učitelji, svetovalni delavci in tudi starši osnovnošolcev (Magajna idr., 2008).  

 

Pojavlja pa se problem prepoznavanja in odkrivanja v kasnejših obdobjih, npr. pri 

dijakih, študentih in ostalih odraslih posameznikih. Zaradi dobrih načinov 

kompenzacije primanjkljajev se težave pri mladostnikih in odraslih z disleksijo težje 

opazi ali pa se to zgodi šele ob pomembnih prelomnicah (ob prehodu iz osnovne šole 

na srednjo, pri maturi, tekom študija itd.). V Evropi in drugod po svetu obstaja več 

različnih načinov prepoznavanja in odkrivanja disleksije pri študentih in odraslih, 

medtem ko je v slovenščini na voljo le malo enotnih preizkusov (Magajna, 2004). 

 

V okviru projekta TEMPUS – iSHEDS (2009-2010) je bil izdelan diagnostični 

pripomoček za ugotavljanje tveganja za disleksijo v slovenskem jeziku. Projekt je bil 

usmerjen na področje študija oseb z disleksijo. Namenjen je bil spodbujanju razvoja 

prepoznavanja, odkrivanja, podpore in pomoči, izobraževanja, uvajanja sodobne 

tehnologije in načrtovanja nadaljnjih ukrepov (Košak Babuder, 2010). 
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5 CILJ RAZISKAVE 
 

Namen diplomskega dela je na vzorcu študentov preizkusiti v slovenski jezik preveden 

in prirejen diagnostični pripomoček Profiler za odkrivanje disleksije pri odraslih.  

 

Cilj raziskave je s pomočjo diagnostičnega pripomočka ugotoviti pogostost prisotnosti 

disleksije med študenti slovenskih fakultet, vključenih v raziskavo. Ugotoviti želimo, na 

katerem področju, ki ga obravnava posamezen podtest oziroma preizkus izbranega 

merskega instrumenta, imajo študentje z rizičnim rezultatom za disleksijo največ težav 

in ali so njihovi rezultati pomembno slabši od rezultatov študentov, ki ne kažejo 

rizičnih znakov za disleksijo. Cilj je tudi ugotoviti, ali obstaja razlika pri oceni tveganja 

za disleksijo med študenti družboslovnih in naravoslovnih smeri študija. Ugotoviti 

želimo tudi, katerih oblik pomoči in podpore se poslužujejo študentje s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja. 

 

5.1 Raziskovalna vprašanja 
 

Na osnovi ciljev raziskave smo oblikovali sledeča raziskovalna vprašanja: 

- Koliko študentov v izbranem vzorcu študentov kaže rizične znake za disleksijo? 

- Ali pomembno večje število študentov z rizičnimi znaki za disleksijo obiskuje 

fakultete, kjer pridejo do izraza njihova močna področja (npr. likovno, 

umetniško, prostorsko itd.)? 

- Ali dosežejo študentje prve skupine, ki so rizični za nastanek disleksije, 

statistično pomembno nižje število točk pri reševanju drugega dela testa 

Profiler, predvsem pri preizkusih, ki od njih zahtevajo sposobnosti črkovanja? 

- Ali imajo študentje druge skupine, ki niso rizični za nastanek disleksije, največ 

težav pri reševanju preizkusa vidno prostorskih nalog, zaradi slabše prostorske 

predstavljivosti v primerjavi s študenti prve skupine?  

- Ali so študentje s potencialno povečanim tveganjem za disleksijo seznanjeni o 

možnostih prepoznavanja in odkrivanja ter s pridobitvijo statusa študenta s 

posebnimi potrebami? 
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6 RAZISKOVALNA METODA  
 

6.1 Vzorec 
 

V raziskavo je bilo vključenih 186 študentov, ki so se odzvali na povabilo k sodelovanju, 

ki so ga prejeli preko elektronske pošte. Vzorec sestavljajo študentje različnih fakultet 

iz ljubljanske in mariborske univerze ter enega zasebnega višješolskega zavoda. 

 

Vseh 186 študentov, ki so se odzvali na naše povabilo, je reševalo prvi del testa Profiler 

– Vprašalnik za identifikacijo disleksije.  

 

Iz celotnega vzorca študentov smo oblikovali prvo in drugo skupino. V prvo skupino so 

bili vključeni študentje, ki so na Vprašalniku za identifikacijo disleksije pokazali največ 

tveganja za disleksijo. Izbrali smo zgornjih 10 % študentov celotnega vzorca, saj v 

svetovnem merilu za neko splošno pogostost pojavljanja disleksije najpogosteje 

zasledimo podatek 10 %. V drugo skupino pa so bili vključeni študentje, ki na 

Vprašalniku za identifikacijo disleksije niso dosegli rizičnega števila točk. Obe skupini 

študentov sta reševali še ostalih šest preizkusov (drugi del testa Profiler). V vsaki 

skupini je bilo po 17 študentov, ki smo jih izenačili glede na smer študija.  

 

6.2 Merski instrument 
 

Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja smo kot instrument 

raziskovanja uporabili test Profiler. Angleško različico testa sta v okviru projekta 

TEMPUS – iSHEDS Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v visokošolskem 

izobraževanju pripravila Eva Gyarmathy in Ian Smythe (2009, v Duranović, idr., 2013). 

Profiler je bil v slovenski jezik preveden in prirejen v okviru projekta TEMPUS – 

iSHEDS. Avtorice priredbe in prevoda so Lidija Magajna, Milena Košak Babuder in 

Marija Kavkler (2009). Sestavljen je iz dveh delov: prvi del je Vprašalnik za 

identifikacijo disleksije, drugi del pa sestavlja šest preizkusov. Test je oblikovan tako, 

da pri samem postopku diagnostičnega ocenjevanja niso prepoznane le šibkosti, 
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ampak tudi močna področja študentov z disleksijo, s pomočjo katerih lahko 

premagujejo težave povezane s to specifično motnjo.  

Vprašalnik za identifikacijo disleksije sta razvila Ian Smythe in John Everatt (2001). Gre 

za samoocenjevalni vprašalnik, ki zahteva introspekcijo in so ga reševali vsi udeleženci 

raziskave. Sestavljajo ga vprašanja anamnestičnega tipa, s katerimi ugotavljamo 

posameznikovo usvajanje spretnosti branja in pisanja, težave tekom šolanja, pogoste 

napake pri branju in zapisovanju itd. Pridobljeni podatki zgodnjega oziroma šolskega 

obdobja omogočajo prepoznavanje disleksije kljub temu, da številne osebe z disleksijo 

kasneje razvijejo kompenzacijske strategije za obvladovanje težav. 

 

V nadaljevanju testa sledi še šest preizkusov. Drugi podtest je preizkus pravilnega 

zapisa besed, tretji podtest pa preizkus pravilnega zapisa nesmiselnih besed. 

Testiranec na osnovi slišane povedi zapiše zahtevano besedo oziroma nesmiselno 

besedo. 

Četrti podtest je preizkus razlikovanja glasov. Vsebuje naloge slušnega razlikovanja 

parov besed. Testiranec posluša pare besed in obkroži črko E, če sta besedi enaki, ali 

črko R, če sta različni.  

Peti podtest preverja slušno pomnjenje niza števil, ki jih mora testiranec po slišanem 

nizu zapisati v obratnem vrstnem redu, kar vključuje sposobnost delovnega 

pomnjenja. 

Šesti podtest zajema vidno prostorske naloge. Testiranec mora povedati, ali sta 

predmeta na slikah enaka (obkroži črko E) ali različna (obkroži črko R). Naloga lahko 

kaže na pomanjkljivost vidnega zaznavanja ali pa nakazuje močno področje osebe z 

disleksijo. 

Pri sedmem podtestu pa testiranec išče lažne besede (nebesede). V nizu štirih 

ponujenih besed izbere eno, ki ni prava in jo obkroži. Pri tem podtestu merimo tudi 

hitrost reševanja. 

 

Za ugotavljanje seznanjenosti študentov z možnostmi prepoznavanja in odkrivanja ter 

pridobitvijo statusa študenta s posebnimi potrebami smo uporabili nestrukturiran 

intervju. Vprašanja so se nanašala na posameznikovo zaznavanje, sprejemanje in 

razumevanje težave in na to, kakšne, če sploh, pomoči in podpore je bil deležen tekom 

šolanja.   
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6.3 Metode dela 
 

Študentje celotnega vzorca so prvi del testa Profiler Vprašalnik za identifikacijo 

disleksije reševali na dva načina: klasično (papir-svinčnik) ali elektronsko (preko 

internetnega obrazca). Vsako od petnajstih vprašanj je ponderirano, kar pomeni, da so 

nekatera vprašanja pomembnejša od ostalih. Točke, ki jih je študent zbral na podlagi 

svojih odgovorov, smo sešteli. Če je bil seštevek med 60 in 88, se rezultat ujema z 

zmerno ali težjo obliko disleksije. Rezultat med 45 in 60 kaže na znake, ki se ujemajo z 

blažjo obliko disleksije. Manj kot 45 točk pa je rezultat osebe, ki nima disleksije. 

 

V raziskavi sta med študenti celotnega vzorca le dva dosegla 45 točk ali več. Število 

doseženih točk za prisotnost blagih, težjih in izrazitih rizičnih znakov za disleksijo je 

prirejeno angleškemu jeziku, v katerem je bil test razvit. Za namen raziskave smo kljub 

temu izbrali študente, ki so na prvem delu testa (Vprašalnik za identifikacijo disleksije) 

dosegli zgornjih 10 % točk, kar je predstavljalo 38 točk ali več (90. percentil). Prvo 

skupino sestavlja 17 študentov, ki so reševali še drugi del testa Profiler (šest 

preizkusov). Drugi del testa Profiler so reševali tudi študentje druge skupine. 

Testiranje je pri študentih obeh skupin potekalo individualno.  

 

Pri dveh študentih, ki sta na Vprašalniku za identifikacijo disleksije dosegla najvišje 

število točk (kažeta največ tveganja za disleksijo) smo kasneje, s pomočjo 

nestrukturiranega intervjuja, preverili, kakšne pomoči in podpore, če sploh, sta bila 

deležna tekom šolanja in študija. 

 

6.4 Statistična obdelava podatkov 
 

Pridobljeni podatki so bili obdelani s pomočjo računalniških programov SPSS in 

Microsoft Excel. Uporabljena je bila opisna statistika, ki vključuje frekvence, deleže, 

srednje vrednosti, razpršenost podatkov, kvantile in rezultate Mann-Whithey U testa 

za ugotavljanje pomembnosti razlike med prvo in drugo skupino. 

Rezultati so predstavljeni opisno, v tabelah in grafih. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V nadaljevanju bodo predstavljeni rezultati obeh delov testa Profiler - Vprašalnika za 

identifikacijo disleksije in nadaljnjih šest preizkusov. 

 

7.1 Vprašalnik za identifikacijo disleksije 
 

Prvi del testa Profiler predstavlja Vprašalnik za identifikacijo disleksije. Vprašanja v 

vprašalniku so anamnestičnega tipa. Rezultati celotnega vzorca študentov so prikazani 

v nadaljevanju. 

 

TABELA 1 Rezultati na Vprašalniku za identifikacijo disleksije 

 

Tabela 1 prikazuje povprečno število točk, ki so jih študentje celotnega vzorca dosegli 

na prvem delu testa Profiler – Vprašalniku za identifikacijo disleksije, razpršenost 

podatkov, srednje vrednosti ter najnižje in najvišje število doseženih točk. Študentje so 

v povprečju na vprašalniku dosegli 31,38 točk. Najvišje doseženo število točk na 

vprašalniku je znašalo 49 točk od 88 točk, kar je vsota vseh možnih točk. Distribucija 

podatkov je normalna, saj sta vrednosti koeficienta asimetrije KA=0,849 in koeficienta 

sploščenosti KS=0,739 v območju vrednosti za normalnost distribucije: -1   KA  +1 in 

+0,5   KS  +1,5. 

 

TABELA 2 Frekvenčna porazdelitev rezultatov na Vprašalniku za identifikacijo disleksije  

število točk na 
vprašalniku 

absolutna 
frekvenca 

relativna 
frekvenca v 

% 
23 1 0,5 

24 2 1,1 

25 10 5,4 

26 10 5,4 

N=186 M SD Me Mo MIN MAX Q1 Q3 D1 D9 

število 
doseženih točk 
na Vprašalniku 

za identifikacijo 
disleksije 

31,38 4,74 30,5 27 23 49 27,75 34 26 37 
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27 23 12,4 

28 14 7,5 

29 18 9,7 

30 15 8,1 

31 7 3,8 

32 17 9,1 

33 11 5,9 

34 14 7,5 

35 10 5,4 

36 10 5,4 

37 7 3,8 

38 2 1,1 

39 5 2,7 

40 2 1,1 

41 2 1,1 

44 4 2,2 

45 1 0,5 

49 1 0,5 

skupaj 186 100,0 

Tabela 2 prikazuje frekvenčno porazdelitev točk, ki so jih študentje celotnega vzorca 

dosegli na Vprašalniku za identifikacijo disleksije. Študentje so dosegali od 23 do 49 

točk.  
 

 

GRAF 1 Frekvenčna porazdelitev doseženih točk na Vprašalniku za identifikacijo disleksije 
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Graf 1 prikazuje, koliko študentov je na vprašalniku doseglo posamezno število točk. 

Največ študentov (23) je doseglo 27 točk. Dva študenta sta dosegla 45 točk ali več. 

 

Avtorja vprašalnika Smythe in Everatt (2001) podajata prvo kritično mejo pri 45 

točkah. Navajata, da se rezultat pod 45 točk ujema z rezultatom osebe, ki nima 

disleksije. Rezultat med 45 in 60 točk se ujema z blažjo obliko disleksije, rezultat nad 

60 točk (možnih je 88 točk) pa se ujema z zmerno ali težjo obliko disleksije. Vsi, ki na 

Vprašalniku za identifikacijo disleksije dosegajo 45 točk ali manj, naj ne bi kazali nekih 

tipičnih znakov tveganja za disleksijo, kar pa še ne pomeni, da posameznik s tem 

številom točk disleksije nima. Lahko je razvil kompenzacijske strategije, s katerimi 

premaguje primanjkljaje in težave ali pa Vprašalnik za identifikacijo disleksije bolje 

identificira znake disleksije pri angleško govorečih osebah, ker je bil razvit za angleško 

govoreče področje. Angleščina sodi med nepravilne (netransparentne) jezike. Pri 

pravilnih (transparentnih) jezikih, med katere sodi tudi slovenščina, pa Vprašalnik za 

identifikacijo disleksije ni tako občutljiv in zato lahko že manjše število zbranih število 

točk kaže na disleksijo. 
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7.1.1 Pregled rezultatov Vprašalnika za identifikacijo disleksije 

 

V nadaljevanju bomo predstavili pogostost odgovorov pri posameznih vprašanjih 

prvega dela testa Profiler – Vprašalnik za identifikacijo disleksije. 

 

TABELA 3 Rezultati študentov na Vprašalniku za identifikacijo disleksije po posameznih 
vprašanjih 

 vrednost 
odgovora 

(točke) 

absolutna 
frekvenca 

relativna 
frekvenca v 

% 
Ali zamenjujete na 
pogled podobne besede 
kot sta »in« in »ni«? 
 

a) redko ali nikoli 3 171  91,9 
b) občasno 6 13  7,0 
c) pogosto 9 2  1,1 
d) večinoma ali vedno 12 0 0,0 

  186 100 

Ali se med branjem 
izgubljate oziroma 
zgrešite vrstico? 
 

a) redko ali nikoli 2 113  60,8 
b) občasno 4 65  34,9 
c) pogosto 6 8  4,3 
d) večinoma ali vedno 8 0 0,0 

  186 100 

Ali pomešate imena 
predmetov, na primer 
klop in stol? 
 

a) redko ali nikoli 1 176  94,6 
b) občasno 2 9  4,8 
c) pogosto 3 1  0,6 
d) večinoma ali vedno 4 0 0,0 

  186 100 

Imate težave pri 
ločevanju leve in desne 
smeri? 
 

a) redko ali nikoli 1 100  53,8 

b) občasno 2 44  23,6 
c) pogosto 3 32  17,2 
d) večinoma ali vedno 4 10  5,4 

  186 100 

Vas uporaba zemljevida 
ali iskanje poti v 
neznanem kraju zmede? 
 

a) redko ali nikoli 1 82  44,1 
b) občasno 2 75  40,3 
c) pogosto 3 20  10,8 
d) večinoma ali vedno 4 9  4,8 

  186 100 

Ali morate ponovno 
prebrati odstavke, da bi 
jih razumeli? 
 

a) redko ali nikoli 1 40  21,5 

b) občasno 2 124  66,6 

c) pogosto 3 21  11,3 

d) večinoma ali vedno 4 1  0,6 

  186 100 

Ali  se zmedete, če 
dobite več navodil 
naenkrat? 
 

a) redko ali nikoli 1 70  37,6 

b) občasno 2 98  52,7 

c) pogosto 3 17  9,1 

d) večinoma ali vedno 4 1  0,6 

  186 100 
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Ali delate napake pri 
zapisovanju telefonskih 
sporočil? 
 

a) redko ali nikoli 1 139  74,8 

b) občasno 2 41  22,0 

c) pogosto 3 6  3,2 

d) večinoma ali vedno 4 0 0,0 

  186 100 

Ali težko najdete prave 
besede, ko želite nekaj 
povedati? 
 

a) redko ali nikoli 1 71  38,1 

b) občasno 2 91  48,9 

c) pogosto 3 23  12,4 

d) večinoma ali vedno 4 1  0,6 

  186 100 

Kako pogosto se 
domislite ustvarjalnih 
rešitev problemov? 
 

a) redko ali nikoli 1 7  3,8 

b) občasno 2 65  34,9 

c) pogosto 3 91  48,9 

d) večinoma ali vedno 4 23  12,4 

  186 100 

Kako lahko se vam zdi 
določanje glasov v 
besedah (črkovanje 
daljših ali težjih besed)  
kot npr. »prizorišče«? 
 

a) lahko 3 169  90,9 

b) z nekaj težavami 6 17  9,1 

c) težko 9 0 0,0 

d) zelo težko 12 0 0,0 

  186 100 

Vam je pri pisanju težko 
organizirati misli in jih 
zapisati na papir? 
 

a) redko ali nikoli 2 96  51,6 

b) občasno 4 80  43,0 

c) pogosto 6 9  4,8 

d) večinoma ali vedno 8 1  0,6 

  186 100 

Ali ste se z lahkoto 
naučili poštevanke? 
 

a) lahko 2 131  70,4 

b) z nekaj težavami 4 50  26,8 

c) težko 6 4  2,2 

d) zelo težko 8 1  0,6 

  186 100 

Ali z lahkoto naštejete 
pravilno zaporedje črk v 
abecedi? 
 

a) lahko 1 180  96,8 

b) z nekaj težavami 2 6  3,2 

c) težko 3 0 0,0 

d) zelo težko 4 0 0,0 

  186 100 

Kako težko se vam zdi 
glasno branje? 
 

a) lahko 1 146  78,5 

b) z nekaj težavami 2 34  18,3 

c) težko 3 4  2,2 

d) zelo težko 4 2  1,1 

  186 100 
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V tabeli 3 so prikazani odgovori celotnega vzorca študentov na Vprašalniku za 

identifikacijo disleksije po posameznih vprašanjih. Vprašanja so anamnestičnega tipa. 

Z njimi ugotavljamo posameznikovo usvajanje zmožnosti branja in pisanja, težave 

tekom šolanja, pogoste napake pri branju itd. Posamezna vprašanja so pomembnejša 

od drugih, kar nam nakazujejo točke poleg možnih odgovorov. Vprašanji z največjo težo 

sta prvo in enajsto, sledijo pa drugo, dvanajsto in trinajsto vprašanje.  

 

Pri prvem vprašanju je kar 171 študentov (91,9 %) odgovorilo, da težav z 

zamenjavanjem na pogled podobnih besed (kot sta »in« in »ni«) nimajo ali pa imajo s 

tem težave zelo redko. Prav tako je visok odstotek študentov, tj. 169 študentov (90,9 

%) pri enajstem vprašanju odgovoril, da se jim zdi določanje glasov v besedah lahko. 

Prvo vprašanje pokriva področje učinkovitosti vidnega zaznavanja, enajsto pa slušnega 

zaznavanja. Vprašanji pokrivata dve področji, ki sta med najpomembnejšimi 

pokazatelji tveganja za disleksijo. Če ima posameznik težave z vidnim razlikovanjem 

podobnih besed, bo imel težave pri natančnosti in tekočnosti branja (Smythe in 

Gyarmathy, 2007). 

Pri drugem vprašanju je 65 študentov (34,9 %) odgovorilo, da se pri branju občasno 

izgubijo ali zgrešijo vrstico. 113 študentom (60,8 %) pa se to zgodi redko ali sploh 

nikoli. Vzrokov za to, da posameznik zgreši vrstico oziroma se pri branju izgubi je lahko 

več, med njimi pa so prav gotovo različne motnje vidnega zaznavanja,  upad pozornosti 

in težave s sledenjem vidnega vzorca. To lahko upočasni in oteži sam proces branja 

(Smythe in Gyarmathy, 2007). 

Pri dvanajstem vprašanju je 80 študentov (43 %)  odgovorilo, da jim je pri pisanju 

občasno težko zbrati misli in jih zapisati na papir. Osebe z disleksijo imajo pogosto 

težave na omenjenem področju in so slabo opremljeni s potrebnimi strategijami za 

reševanje tega primanjkljaja.  

131 študentov (70,4 %) navaja, da so se z lahkoto naučili poštevanke, z nekaj težavami 

pa se je poštevanke naučilo 50 študentov (26,8 %). Vprašanje se nanaša na učenje 

uporabe spomina (avtomatizacije). Gre za preverjanje tehnike učenja, ki lahko 

posamezniku pomaga tudi pri učenju novega besedišča, črkovanja itd. (Smythe, 2007) 

Z ločevanjem leve in desne strani nima težav 100 študentov (53,8 %), občasno ima 

težave 44 študentov (23,6 %), pogosto ali vedno pa 42 študentov (22,6 %). 
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Pri štirinajstem vprašanju je kar 180 študentov (96,8 %) odgovorilo, da brez težav 

naštejejo pravilno zaporedje črk v abecedi. Z nekaj težavami to stori 6 študentov (3,2 

%), medtem ko odgovorov težko in zelo težko ni izbral nihče. 

Glasno branje se zdi težko oziroma zelo težko 6 študentom (3,3 %), ostalim 146 

študentom (78,5 %) je glasno branje lahko ali pa glasno berejo z nekaj težavami (34 

študentov, kar je 18,3 %). Težave na področju branja so ene izmed poglavitnih težav 

oseb z disleksijo. Vprašanje pa se ne osredotoča na branje samo, pač pa na branje pred 

poslušalci. To predstavlja osebam z disleksijo težko nalogo, postanejo nervozni, saj 

njihova težava postane »vidna« (Smythe in Gyarmathy, 2007). 

Pri tretjem vprašanju je 176 študentov (94,6 %) odgovorilo, da redko ali nikoli ne 

pomešajo imena predmetov, kot sta klop in stol. Se je pa pri petem vprašanju kar 75 

študentov (40,3 %) opredelilo, da jih uporaba zemljevida in iskanje poti v neznanem 

kraju občasno zmede. Z uporabo zemljevida in iskanjem poti v neznanem kraju ima 

pogosto težave 20 študentov (10,8 %), večinoma ali vedno pa 9 študentov(4,8 %). 

Pri šestem vprašanju je 124 študentov (66,6 %) odgovorilo, da morajo občasno 

ponovno prebrati odstavke, da bi jih razumeli. Veliko oseb z disleksijo poroča, da se pri 

branju osredotočajo na razumevanje posamezne besede in ne zmorejo hkrati 

razmišljati še o pomenu prebranega. Razumevanje prebranega je včasih oteženo tudi 

zaradi ponavljajočega napačnega branja določene besede (Smythe in Gyarmathy, 

2007). 

98 študentov (52,7 %) se občasno zmede, če dobi več navodil naenkrat. Pri zapisovanju 

telefonskih sporočil 139 študentov (74,8 %) redko ali nikoli ne naredi napake. 

Vprašanji se nanašata na sposobnosti pomnjenja. 

Pri devetem vprašanju je 23 študentov (12,4 %) odgovorilo, da pogosto težko najdejo 

prave besede, ko želijo nekaj povedati. Vprašanje je vsebinsko podobno tretjemu 

vprašanju. Veliko oseb z disleksijo ima namreč težave z iskanjem ustrezne besede, ko 

želijo nekaj povedati (Smythe in Gyarmathy, 2007). 

Pri desetem vprašanju pa je najmanjši odstotek študentov (3,8 %, kar je 7 študentov) 

izbral odgovor, da se redko ali nikoli ne domislijo ustvarjalnih rešitev problemov. 

Večinoma ali vedno pa to uspe 23 študentom (12,4 %). Povzamemo lahko, da se večina 

v raziskavi sodelujočih študentov občasno ali celo pogosto uspe domisliti ustvarjalnih 

rešitev problemov. Osebam z disleksijo pogosto pripisujemo sposobnost drugačnega 

načina razmišljanja, saj jim niso blizu enaki načini reševanja problemov kot osebam, ki 
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disleksije nimajo. Ustvarjalnost se torej nanaša tudi na iskanje drugačnih, inovativnih 

rešitev za dane probleme in posledično osebe z disleksijo pogosto veljajo za zelo 

kreativne. (Smythe in Gyarmathy, 2007).  

 

Iz podatkov lahko povzamemo še, da imajo študentje, ki so sodelovali v raziskavi, 

občasno ali pogosto težave predvsem s priklicem posameznih besed ali organizacijo 

misli, ko jih morajo zapisati na papir. Pogosto se jim tudi zgodi, da morajo ponovno 

prebrati odstavke, da bi jih razumeli. Občasno ali pogosto jih zmede več navodil 

naenkrat in uporaba zemljevida ali iskanje poti v tujem kraju.  

 

TABELA 4 Dosežene točke študentov prve in druge skupine na Vprašalniku za identifikacijo 
disleksije ter izobraževalna ustanova in smer študija, ki jo obiskujejo 

*1 *2 

izobraževalna ustanova in smer 

študija 

študent 

dosežene 

točke na 

vprašalniku študent 

dosežene 

točke na 

vprašalniku 

A 38 A-k 28 Fakulteta za farmacijo-Farmacija 

B 38 B-k 25 

Filozofska fakulteta-Angleški jezik in 

književnost & Španski jezik in 

književnost 

C 39 C-k 29 
Biotehniška fakulteta-Oddelek za 

gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 

Č 39 Č-k 28 

Fakulteta za računalništvo in 

informatiko-Računalništvo in 

informatika 

D 39 D-k 27 Pedagoška fakulteta-Razredni pouk 

E 39 E-k 33 ZARIS-Gradbeništvo 

F 39 F-k 30 
Zdravstvena fakulteta-Oddelek za 

zdravstveno nego 

G 40 G-k 28 
Biotehniška fakulteta-Oddelek za 

zootehniko 

H 40 H-k 27 

Fakulteta za računalništvo in 

informatiko-Računalništvo in 

informatika 

I 41 I-k 29 
Pedagoška fakulteta-Specialna in 

rehabilitacijska pedagogika 

J 41 J-k 25 Pravna fakulteta-Pravo 
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K 44 K-k 34 

Fakulteta za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko-

Medijske komunikacije 

L 44 L-k 32 Pedagoška fakulteta-Razredni pouk 

M 44 M-k 27 
Pedagoška fakulteta-Specialna in 

rehabilitacijska pedagogika 

N 44 N-k 35 
Pedagoška fakulteta-Likovna 

pedagogika 

O 45 O-k 37 Filozofska fakulteta-Psihologija 

P 49 P-k 31 
Medicinska fakulteta-Dentalna 

medicina 

*1 – prva skupina 
*2 – druga skupina 
 

V tabeli 4 so prikazani rezultati študentov prve in druge skupine na prvem delu testa 

Profiler – Vprašalniku za identifikacijo disleksije. V tabeli je zapisana tudi 

izobraževalna ustanova in smer študija, ki jo obiskujejo.  

 

TABELA 5 Opisna statistika Vprašalnika za identifikacijo disleksije za vsako skupino posebej 

 

število točk na 

vprašalniku 

1* 2* 

M 41,35 29,71 

SD 3,1 3,48 

Me 40 29 

Mo 39 27 

*1 – prva skupina 
*2 – druga skupina 
 

Tabela 5 prikazuje osnovne parametre opisne statistike Vprašalnika za identifikacijo 

disleksije za prvo in drugo skupino študentov. Standardna odklona pri obeh skupinah 

sta podobna, iz česar sklepamo, da so rezultati prve in druge skupine na Vprašalniku 

za identifikacijo disleksije približno enako razpršeni okoli aritmetične sredine. V 

povprečju pa so študentje druge skupine na vprašalniku dosegli 11,64 točk manj kot 

študentje prve skupine, torej so še bolj oddaljeni od meje 45 točk, ki nakazuje, da 

obstaja možnost prisotnosti rizičnih znakov za disleksijo. 
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7.2 Preizkus pravilnega zapisa besed 
 

Testiranec je moral zapisati besedo, ki jo je slišal. Besede so bile slišane v povedi, nato 

pa še enkrat ponovljene. Preizkus obsega 10 povedi, torej mora testiranec pravilno 

zapisati deset besed. 

 

TABELA 6 Opisna statistika preizkusa pravilnega zapisa besed za vsako skupino posebej 

 

število točk na preizkusu 

pravilnega zapisa besed 

*1 *2 

M 9 9,65 

SD 1,06 0,61 

Me 9 10 

Mo 10 10 

MIN 7 8 

MAX 10 10 

 N = 17 N = 17 

*1 – prva skupina 
*2 – druga skupina 
 

Tabela 6 prikazuje osnovne parametre opisne statistike preizkusa pravilnega zapisa 

besed za prvo in drugo skupino. V povprečju so študentje prve skupine na preizkusu 

dosegli 9 točk. Najmanjše število pravilno zapisanih besed med študenti prve skupine 

je bilo 7. V povprečju so študentje druge skupine dosegli 0,65 točke boljše rezultate kot 

študentje prve skupine. En študent druge skupine je naredil dve napaki, ostali 

študentje so naredili eno oziroma nobene. 

 

TABELA 7 Rezultati posameznega študenta prve in druge skupine na preizkusu pravilnega zapisa 
besed 

*1 *2 

študent V2* študent V2* 

A 10 A-k 10 

B 10 B-k 10 

C 8 C-k 10 

Č 8 Č-k 9 
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D 10 D-k 10 

E 7 E-k 9 

F 10 F-k 10 

G 9 G-k 10 

H 10 H-k 10 

I 9 I-k 9 

J 9 J-k 10 

K 7 K-k 10 

L 9 L-k 10 

M 10 M-k 10 

N 9 N-k 9 

O 10 O-k 8 

P 8 P-k 10 

*1 – prva skupina 
*2 – druga skupina 
*V2 - število pravilno zapisanih besed od 10 možnih 

 

V tabeli 7 so prikazani rezultati posameznega študenta prve in druge skupine na 

preizkusu pravilnega zapisa besed. Najmanjše število točk sta dosegla študent E, ki je 

na Vprašalniku za identifikacijo disleksije dosegel 39 točk in študira gradbeništvo (glej 

tabelo 3) in študent K, ki je na Vprašalniku za identifikacijo disleksije dosegel 44 točk 

in študira medijske komunikacije. 

Vsi trije študentje z največjim številom napak (prva in druga skupina) obiskujejo 

naravoslovno-tehniške študijske smeri. Največ napak se je pojavljajo pri zapisu besed 

čmrlj in pomnjenje. 
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GRAF 2 Rezultati prve in druge skupine na preizkusu pravilnega zapisa besed 

 

Graf 2 prikazuje frekvenčno porazdelitev zbranih točk na preizkusu pravilnega zapisa 

besed. 7 študentov prve skupine in kar 12 študentov druge skupine je doseglo vse 

možne točke (pravilno so zapisali vseh 10 slišanih besed), 5 študentov prve skupine in 

4 študentje druge skupine so naredili po eno napako. 

Študentom pri reševanju preizkusa ni bilo potrebno paziti na čas, kar je pomenilo, da 

so lahko svoje odgovore preverili in po potrebi napake tudi odpravili. Pri preizkusu so 

študentje zapisovali znane besede. Posameznik s težavami se lahko znane besede nauči 

pravilno zapisovati prav zaradi pogoste uporabe oziroma vaje. Preizkus preverja raven 

pravilnega zapisovanja besed in nam nudi podlago za primerjavo rezultatov med 

testiranci (Smythe in Gyarmathy, 2007).  
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7.3 Preizkus pravilnega zapisa nesmiselnih besed 
 

Testiranec je moral zapisati nesmiselno besedo (besedo brez pomena), ki jo je slišal. 

Nesmiselne besede so bile slišane v povedi, nato pa še enkrat ponovljene. Preizkus 

obsega 5 povedi, testiranec mora pravilno zapisati 5 nebesed.  

 

TABELA 8 Opisna statistika preizkusa pravilnega zapisa nesmiselnih besed za vsako skupino 
posebej 

 

število točk na preizkusu 

pravilnega zapisa nesmiselnih 

besed 

*1 *2 

M 4,53 4,82 

SD 0,62 0,39 

Me 5 5 

Mo 5 5 

MIN 3 4 

MAX 5 5 

 N = 17 N = 17 

*1 – prva skupina 
*2 – druga skupina 
 

V tabeli 8 vidimo, da je bilo najmanjše število pravilno zapisanih nesmiselnih besed 

med študenti prve skupine 3. Povprečno so študentje prve skupine pravilno zapisali 

4,53 nesmiselnih besed, študentje druge skupine pa 4,82 nesmiselnih besed. Nihče od 

študentov druge skupine pri tretjem podtestu ni naredil več kot ene napake.  

 

TABELA 9 Rezultati posameznega študenta prve in druge skupine na preizkusu pravilnega zapisa 
nesmiselnih besed 

*1 *2 

študent V3* študent V3* 

A 4 A-k 5 

B 5 B-k 5 

C 5 C-k 5 

Č 5 Č-k 5 

D 5 D-k 5 
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E 4 E-k 4 

F 5 F-k 5 

G 5 G-k 5 

H 4 H-k 5 

I 5 I-k 4 

J 5 J-k 5 

K 5 K-k 5 

L 5 L-k 5 

M 4 M-k 5 

N 3 N-k 4 

O 4 O-k 5 

P 4 P-k 5 

*1 – prva skupina 
*2 – druga skupina 

*V3 - število pravilno zapisanih nesmiselnih besed od 5 možnih  

 

V tabeli 9 so prikazani rezultati posameznega študenta prve in druge skupine na 

preizkusu pravilnega zapisa nesmiselnih besed. Najmanjše število točk med študenti 

prve skupine je dosegel študent N, ki je naredil dve napaki (na Vprašalniku za 

identifikacijo disleksije je dosegel 44 točk, študira likovno pedagogiko). Kar 14 

študentov druge skupine je preizkus pravilnega zapisa nesmiselnih besed rešilo brez 

napak. Največ težav so imeli testiranci obeh skupin z zapisom nebesede škladkorčki. 

 

GRAF 3 Rezultati prve in druge skupine na preizkusu pravilnega zapisa nesmiselnih besed 
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Graf 3 prikazuje frekvenčno porazdelitev zbranih točk na preizkusu pravilnega zapisa 

nesmiselnih besed. 10 študentov prve skupine je doseglo vse možne točke (pravilno so 

zapisali vseh 5 slišanih nesmiselnih besed). 6 študentov prve skupine je naredilo eno 

napako, 1 študent prve skupine pa se je zmotil dvakrat. Trije študentje druge skupine 

so se pri zapisu nesmiselnih besed zmotili po enkrat, vsi ostali pa so bili uspešni pri 

zapisu vseh petih nesmiselnih besed. 

Preizkus pravilnega zapisa nesmiselnih besed nam ponudi boljši vpogled v 

posameznikove sposobnosti črkovanja in zapisovanja, saj gre za nepoznane, redko ali 

nikoli slišane (nesmiselne) besede. Preizkus ni časovno omejen, kar spet daje možnost 

testirancem, da poiščejo in popravijo morebitne napake. Prav tako je preizkus 

pravilnega zapisa nesmiselnih besed manj občutljiv za odkrivanje rizičnih znakov za 

disleksijo v t. i. pravilnih jezikih, med katerimi je tudi slovenščina, kjer se glasovi in 

simboli črk v besedah ujemajo. Preizkus je bil prvotno pripravljen za angleško 

govorečo populacijo, angleščina pa sodi med t. i. nepravilne jezike, pri katerih je lahko 

število glasov manjše ali večje od števila črk v zapisani besed. Posledično je preizkus 

pravilnega zapisa nesmiselnih besed lahko boljši pokazatelj tveganja za disleksijo 

(Smythe in Gyarmathy, 2007). 
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7.4 Preizkus razlikovanja glasov 
 

Testiranec je slišal niz 20 besednih parov in je moral ugotoviti, ali sta slišani besedi 

enaki ali različni. Za vsak pravilen odgovor testiranec prejme po eno točko. 

 

TABELA 10 Opisna statistika preizkusa razlikovanja glasov za vsako skupino posebej 

 

število točk na preizkusu 

razlikovanja glasov 

*1 *2 

M 19,59 19,71 

SD 0,62 0,59 

Me 20 20 

Mo 20 20 

MIN 18 18 

MAX 20 20 

 N = 17 N = 17 

*1 – prva skupina 
*2 – druga skupina 

 

V tabeli 10 so prikazani osnovni parametri opisne statistike preizkusa razlikovanja 

glasov za prvo in drugo skupino Študentje prve skupine so pri tem preizkusu v 

povprečju prejeli 19,59 točk, študentje druge skupine pa le 0,12 točke več. Tudi 

razpršenost podatkov je podobna, saj je razlika med standardnima odklonoma zgolj 

0,03 točke. Najnižje število doseženih točk je bilo pri študentih obeh skupin 18.  

 

TABELA 11 Rezultati posameznega študenta prve in druge skupine na preizkusu razlikovanja 
glasov 

*1 *2 

študent V4* študent V4* 

A 20 A-k 20 

B 20 B-k 20 

C 19 C-k 19 

Č 20 Č-k 20 

D 20 D-k 20 

E 19 E-k 19 

F 20 F-k 20 
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G 20 G-k 20 

H 20 H-k 20 

I 20 I-k 20 

J 19 J-k 20 

K 18 K-k 20 

L 20 L-k 20 

M 20 M-k 20 

N 19 N-k 18 

O 20 O-k 19 

P 19 P-k 20 

*1 – prva skupina 
*2 – druga skupina 
*V4 - število pravilno ugotovljenih parov besed od 20 možnih 

 

V tabeli 11 so prikazani rezultati posameznega študenta prve in druge skupine na 

preizkusu razlikovanja glasov. Najmanjše število točk je dosegel študent K, ki je naredil 

dve napaki (na Vprašalniku za identifikacijo disleksije je dosegel 44 točk, študira 

medijske komunikacije) in je že na preizkusu pravilnega zapisa besed dosegel najnižje 

število točk (pravilno je zapisal 7 od 10 slišanih besed). Med študenti druge skupine pa 

je najmanjše število točk dosegel študent N-k. Slednji je že na Vprašalniku za 

identifikacijo disleksije zbral višje število točk (35), kar je nekoliko bližje meji za 

tveganje za disleksijo kot pri ostalih članih druge skupine, obiskuje pa študij likovne 

pedagogike. Tudi na prejšnjih preizkusih ni dosegel vseh možnih točk.  

Najpogosteje so imeli študentje prve in druge skupine težave pri besednem paru tlaka 

– dlaka. 
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GRAF 4 Rezultati prve in druge skupine na preizkusu razlikovanja glasov 

 

Graf 4 prikazuje frekvenčno porazdelitev zbranih točk na preizkusu razlikovanja 

glasov. 11 študentov prve skupine je doseglo vse možne točke (dvajsetkrat so pravilno 

ugotovili ali so pari besed enaki ali različni). 5 študentov prve skupine je naredilo eno 

napako, 1 študent pa se je zmotil dvakrat. Prav tako je 1 študent druge skupine naredil 

eno napako, 13 študentov druge skupine pa je pravilno ugotovilo enakost oziroma 

različnost parov besed v vseh dvajsetih primerih. 

Preizkus preverja posameznikovo sposobnost prepoznavanja prvega in zadnjega glasu 

v besedi ter glasu v sredini besede. Težave z razlikovanjem ali prepoznavanjem glasov 

lahko upočasnijo tempo branja in ovirajo razumevanje prebranega. Oseba, ki počasneje 

prepoznava besede pa lahko posledično težje sledi pogovoru (Duranović idr., 2013). 
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7.5 Preizkus slušnega pomnjenja 
 

Preizkus preverja slušno pomnjenje. Testiranec je slišal zaporedje števil. Zapisati jih je 

bilo potrebno v obratnem vrstnem redu. Nizi števil so se tekom podtesta daljšali. 

Testiranec je poslušal osem zaporedij števil. Prva dva obsegata dve števili, druga dva 

tri, naslednja po štiri in zadnja dva po pet števil v zaporedju. Testiranec je prejel točko 

za pravilno zapisano zaporedje, torej v obratnem vrstnem redu, kot ga je slišal. 

 

TABELA 12 Opisna statistika preizkusa slušnega pomnjenja za vsako skupino posebej 

 

število točk na preizkusu 

slušnega pomnjenja 

*1 *2 

M 7,06 7,65 

SD 0,83 0,61 

Me 7 8 

Mo 7 8 

MIN 6 6 

MAX 8 8 

 N = 17 N = 17 

*1 – prva skupina 
*2 – druga skupina 
 

V tabeli 12 so prikazani osnovni parametri opisne statistike preizkusa slušnega 

pomnjenja za prvo in drugo skupino. Povprečje pravilno zapisanih zaporedij pri 

študentih prve skupine znaša 7,06, pri študentih druge skupine pa 7,65 točk. 

Pomnjenje niza števil in ponavljanje v obratnem vrstnem redu vključuje pomnjenje 

zaporednih informacij in delovno pomnjenje kot izredno pomembno funkcijo, 

vključeno v niz kognitivnih aktivnosti, posebno še tistih, ki so vezane na jezik, branje in 

pisanje. Najnižje število pravilno zapisanih zaporedij, tako med študenti prve kot tudi 

druge skupine, je bilo 6. 
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TABELA 13 Rezultati posameznega študenta prve in druge skupine na preizkusu slušnega 
pomnjenja 

*1 *2 

študent V5* študent V5* 

A 7 A-k 8 

B 8 B-k 8 

C 8 C-k 8 

Č 7 Č-k 7 

D 7 D-k 8 

E 8 E-k 8 

F 6 F-k 8 

G 7 G-k 7 

H 8 H-k 8 

I 8 I-k 6 

J 7 J-k 8 

K 6 K-k 8 

L 7 L-k 8 

M 6 M-k 7 

N 8 N-k 7 

O 6 O-k 8 

P 6 P-k 8 

*1 – prva skupina 
*2 – druga skupina 
*V5 - število pravilno zapisanih zaporedij od 8 možnih 

 

V tabeli 13 so prikazani rezultati posameznega študenta prve in druge skupine na 

preizkusu slušnega pomnjenja. Najmanjše število točk so dosegli študentje F, K, M, O in 

P, ki so naredili po dve napaki. Študenta K in M sta na Vprašalniku za identifikacijo 

disleksije dosegla 44 točk, študent O 45 točk, študent P pa 49 točk. Z izjemo študenta F, 

ki je na Vprašalniku za identifikacijo disleksije dosegel 39 točk, gre torej za študente, ki 

so na omenjenem vprašalniku pokazali največ rizičnih znakov za disleksijo. Med 

študenti druge skupine se je 1 študent zmotil dvakrat, 12 študentov pa je vseh 8 nizov 

števil zapisalo pravilno. 

Prav vse napake so se pri študentih prve in druge skupine pojavile pri zadnjih dveh 

nizih števil, ki obsegajo po pet števk.  
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GRAF 5 Rezultati prve in druge skupine na preizkusu slušnega pomnjenja 

 

Graf 5 prikazuje frekvenčno porazdelitev zbranih točk na preizkusu slušnega 

pomnjenja. 6 študentov prve skupine je doseglo vse možne točke (osemkrat so pravilno 

zapisali slišano zaporedje števil v obratnem vrstnem redu). Prav tako je 6 študentov 

prve skupine naredilo po eno napako, kar 5 študentov prve skupine pa je uspelo 

pravilno zapisati le 6 slišanih zaporedij. Med študenti druge skupine je 6 slišanih 

zaporedij pravilno zapisal 1 študent, 4 študentje druge skupine so naredili napako pri 

dveh zaporedij, 12 študentov druge skupine pa je pravilno zapisalo vseh 8 zaporedij. 

S tem preizkusom je mogoče preveriti predelavo zaporednih informacij in delovanje 

pozornosti. Osebe z disleksijo imajo pogosto boljšo sočasno predelavo informacij in 

imajo težave pri obdelavi zaporednih informacij. 

Zaradi pomanjkljivosti pri predelovanju zaporednih informacij imajo osebe z disleksijo 

težave ne le na področju izobraževanja, temveč lahko tudi pri spremljanju in 

razumevanju pogovora (Duranović idr., 2013). 
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7.6 Vidno prostorske naloge 
 

Preizkus obsega 6 parov slik. Slike prikazujejo tridimenzionalne predmete, ki so v 

različnih pozicijah. Testiranec se je moral odločiti, ali sta predmeta na slikah enaka ali 

različna. Za vsak pravilen odgovor je prejel točko. Doseženo nizko število točk lahko 

kaže na pomanjkljivosti na področju vidnega zaznavanja. Visoko število doseženih točk 

pa lahko nakazuje tudi na močno področje osebe z disleksijo. 

 

TABELA 14 Opisna statistika preizkusa vidno prostorskih nalog za vsako skupino posebej 

 

število točk na preizkusu vidno 

prostorskih nalog 

*1 2* 

M 4,29 4,47 

SD 1,65 1,42 

Me 5 5 

Mo 6 5 

MIN 2 2 

MAX 6 6 

 N = 17 N = 17 

*1 – prva skupina 
*2 – druga skupina 
 

V tabeli 14 so prikazani osnovni parametri opisne statistike preizkusa vidno 

prostorskih nalog za prvo in drugo skupino. Povprečje doseženih točk študentov prve 

skupine znaša 4,29, pri študentih druge skupine pa je povprečje točk le za 0,18 višje. 

Najnižje število doseženih točk je med študenti obeh skupin 2, torej so študentje 

pravilno prepoznali zgolj dva predmeta kot enaka oziroma različna.  

Preizkus se je zdel obema skupinama študentov precej zahteven, saj preverja 

prostorsko predstavljivost, predmet pa je na slikah postavljen različno (obrnjen). Kar 

nekaj študentov obeh skupin je pri reševanju tega testa odgovor ugibalo.  
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TABELA 15 Rezultati posameznega študenta prve in druge skupine na preizkusu vidno 
prostorskih nalog 

*1 *2 

študent V6* študent V6* 

A 5 A-k 5 

B 2 B-k 5 

C 2 C-k 6 

Č 5 Č-k 3 

D 3 D-k 3 

E 6 E-k 6 

F 4 F-k 6 

G 3 G-k 5 

H 6 H-k 5 

I 4 I-k 3 

J 2 J-k 2 

K 6 K-k 6 

L 2 L-k 4 

M 5 M-k 5 

N 6 N-k 6 

O 6 O-k 2 

P 6 P-k 4 

*1 – prva skupina 
*2 – druga skupina 
*V6 - število pravilnih ugotovitev od 6 možnih 

 

V tabeli 15 so prikazani rezultati posameznega študenta prve in druge skupine na 

preizkusu vidno prostorskih nalog. Dva pravilna odgovora so dosegli študentje B, C, J 

in L. To so študentje, ki so na Vprašalniku za identifikacijo disleksije dosegli 38, 39, 41 

oziroma 44 točk. Študenta O in P, ki sta na omenjenem vprašalniku dosegla 45 oziroma 

49 točk, sta na preizkusu vidno prostorskih nalog dosegla vse možne točke. Vse možne 

točke je doseglo 6 študentov prve skupine in 5 študentov druge skupine. 
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GRAF 6 Rezultati prve in druge skupine na preizkusu vidno prostorskih nalog 

 

Graf 6 prikazuje frekvenčno porazdelitev zbranih točk na preizkusu vidno prostorskih 

nalog. 6 študentov prve skupine je doseglo vse možne točke, 3 študentje so naredili eno 

napako, 2 študenta dve napaki, 2 študenta sta se zmotila trikrat, kar 4 študentje prve 

skupine pa so naredili štiri napake (zgolj dvakrat so pravilno ugotovili, ali sta predmeta 

enaka ali različna). 

Za veliko oseb z disleksijo velja, da so močni prav na področju vidno prostorskih nalog. 

Pogosto besede v mislih spremenijo v slike, jih vizualizirajo. Dobra vidno prostorska 

predstavljivost je izredno pomembna spretnost pri različnih poklicnih profilih, kot so 

inženirji, grafični oblikovalci, obdelovalci lesa itd. (Smythe in Gyarmathy, 2007). 
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7.7 Preizkus lažnih besed (nebesed) 
 

V posamezni vrstici so bile zapisane štiri besede. Ena od teh ni prava beseda. Testiranec 

jo je moral označiti. Podtest obsega 12 nizov besed, za vsako pravilno izbrano nebesedo 

prejme testiranec točko, tako da je na podtestu vseh možnih točk 12. Pri tem podtestu 

se meri tudi čas reševanja. 

 

TABELA 16 Opisna statistika preizkusa lažnih besed za vsako skupino posebej 

 

število točk na preizkusu lažnih 

besed čas reševanja v sekundah 

*1 *2 *1 *2 

M 11,35 11,82 38,82 34,24 

SD 0,93 0,39 6,70 5,15 

Me 12 12 39 34 

Mo 12 12 34 28 

MIN 9 11 28 27 

MAX 12 12 51 44 

 N = 17 N = 17   

*1 – prva skupina 
*2 – druga skupina 

 

V tabeli 16 so prikazani osnovni parametri opisne statistike preizkusa lažnih besed za 

prvo in drugo skupino. Poleg doseženih točk (število pravilno izbranih nebesed) je 

prikazan še čas reševanja preizkusa. Povprečje doseženih točk študentov prve skupine 

znaša 11,35. Povprečje doseženih točk študentov druge skupine pa znaša 11,82. 

Najnižje število doseženih točk je bilo med študenti prve skupine 9, pri študentih druge 

skupine pa 11. Študentje druge skupine so za nalogo v povprečju porabili 34,24 

sekunde, kar je 4,58 sekunde manj od študentov prve skupine. Standardni odklon 

znaša pri rezultatih študentov prve skupine 6,70, pri študentih druge skupine pa 5,15 

točk, kar pomeni, da je razpršenost časov reševanja velika. Najdlje je študent prve 

skupine nalogo reševal 51 sekund, najhitrejši študent prve skupine pa jo je rešil v 28 

sekundah, kar je le sekundo počasneje od najhitrejšega študenta druge skupine.  
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TABELA 17 Rezultati posameznega študenta prve in druge skupine na preizkusu lažnih besed 

*1 *2 

študent V7* 
čas reševanja v 

sekundah študent V7* 
čas reševanja v 

sekundah 

A 11 34 A-k 12 31 

B 12 28 B-k 12 27 

C 12 49 C-k 12 33 

Č 12 34 Č-k 12 28 

D 12 36 D-k 12 36 

E 10 42 E-k 11 34 

F 12 31 F-k 12 35 

G 11 34 G-k 12 29 

H 12 39 H-k 11 38 

I 12 46 I-k 12 42 

J 12 51 J-k 12 30 

K 11 45 K-k 11 44 

L 12 35 L-k 12 36 

M 10 39 M-k 12 28 

N 11 43 N-k 12 40 

O 9 31 O-k 12 32 

P 12 43 P-k 12 39 

*1 – prva skupina 
*2 – druga skupina 
*V7- število pravilnih ugotovitev od 12 možnih 

 

V tabeli 17 so prikazani rezultati posameznega študenta prve in druge skupine na 

preizkusu lažnih besed. Poleg doseženega števila točk je prikazan tudi čas reševanja v 

sekundah. Študent O je dosegel najnižje število točk (naredil je tri napake), a je nalogo 

rešil hitreje (31 sekund) od povprečnega časa (38,82 sekunde). Časi reševanja 

študentov prve skupine so se gibali med 28 sekund (študent angleškega in španskega 

jezika, ki je na Vprašalniku za identifikacijo disleksije dosegel 38 točk) pa vse do 51 

sekund (študent prava, ki je na Vprašalniku za identifikacijo disleksije dosegel 41 točk). 

Oba sta v nizih besed uspešno poiskala vse lažne besede. Študentje druge skupine so 

pri preizkusu delali manj napak (največ po dve). 
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Opazili smo, da tisti študentje prve skupine, ki imajo tekom študija več opravka z 

besedili (branjem), potrebujejo nekaj manj časa za samo prepoznavanje lažnih besed. 

Najtežje je bilo vsem testirancem prepoznati lažni besedi v sklopu: brenkalo, česalo, 

tolkalo, vezalo (vsiljivec je vezalo) ter v sklopu: dežuje, sneguje, modruje, potrjuje 

(vsiljivec je sneguje).  

 

 

GRAF 7 Število točk prve in druge skupine na preizkusu lažnih besed 

 

Graf 7 prikazuje frekvenčno porazdelitev zbranih točk študentov prve in druge skupine 

na preizkusu lažnih besed. 10 študentov prve skupine je doseglo vse možne točke. Z 

vsemi možnimi točkami je bilo med študenti druge skupine takih kar 14. 4 študentje 

prve skupine in 3 študentje druge skupine so naredili po eno napako. 2 študenta prve 

skupine sta naredila po dve napaki, 1 študent prve skupine pa se je zmotil trikrat. 

Disleksija je specifična učna težava, vezana na branje in pisanje. Osebe z disleksijo 

imajo namreč težave tudi pri razlikovanju vizualnih oblik ter analizi in sintezi vizualnih 

dražljajev. Posameznik z disleksijo ali več rizičnimi znaki za disleksijo ima pri tem 

preizkusu težave, saj mora v nizu ponujenih (vizualno) podobnih besed, poiskati lažno 

besedo (nebesedo) (Duranović idr., 2013). 
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7.8 Nestrukturiran intervju 
 

Pri dveh študentih, ki sta na prvem delu testa Profiler, tj. na Vprašalniku za 

identifikacijo disleksije dosegla 45 oziroma 49 točk (najvišje število točk izmed vseh 

študentov, udeleženih v raziskavi) smo s pomočjo nestrukturiranega intervjuja 

preverili, kako sama zaznavata, sprejemata in razumeta težave in kakšne, če sploh, 

pomoči in podpore sta bila deležna tekom šolanja. 

Študent O, ki obiskuje študij psihologije na Filozofki fakulteti poroča, da se spominja 

težav z branjem, ki jih je imel v prvih razredih osnovne šole. Pove, da je moral občasno 

hoditi k šolski svetovalni delavki, kjer je delal različne vaje. Pri pisanju večjih težav ni 

nikoli zaznal. Spominja se, da je imel v osnovni šoli do branja odpor, pogosto je bil edini, 

ki ni opravil bralne značke. V srednji šoli se je raje posluževal angleške literature, ki jo 

še dandanes raje prebira kot slovensko. Kot pravi, so v srednji šoli težave nekoliko 

izzvenele, je pa imel precej težav pri pisanju esejev, ko je bilo potrebno v kratkem času 

zbrati in organizirati ideje ter jih pravopisno in slovnično ustrezno tudi zapisati. Še 

vedno je velikokrat zamenjal črki b in d ter a in e pri branju. Nihče od profesorjev na te 

napake ni gledal kot na kakšen primanjkljaj ali da bi za uspešno učenje in izkazovanje 

znanja potreboval kakšno pomoč. Je pa sam nekoč zasledil članek o disleksiji in svoje 

težave povezal z opisanimi. O tem, da bi si lahko pridobil status študenta s posebnimi 

potrebami, ni razmišljal. Meni, da tudi pri študiju ne potrebuje pomoči ali prilagoditev, 

je pa dober občutek, ko lahko svoje drugačno funkcioniranje poveže z izrazom 

disleksija. 

Študentka P obiskuje študij dentalne medicine na Medicinski fakulteti v Ljubljani. 

Težav v osnovni šoli se zelo dobro spominja, saj je morala učenju v primerjavi z vrstniki 

posvetiti precej dodatnih ur. Branje in pisanje ji je bilo vedno naporno in ji vzelo precej 

energije. V šoli so ji govorili, da je počasna, teste je pogosto težko rešila v predvidenem 

času. Spominja se, da je imela že v osnovni šoli raje biologijo, kemijo in fiziko kot pa 

pouk slovenščine ali angleščine. Da bi bile njene težave lahko še kaj drugega kot 

počasnost, jo je opozorila sošolka v gimnaziji, ki je imela mlajšega brata z disleksijo. 

Opis njegovih težav je bil zelo podoben tistim, s katerimi se je sama srečevala. Zato se 

je odločila, da poišče dodatne informacije pri šolski psihologinji. Pove, da je ta sicer 

potrdila možnost, da so težave res take kot pri osebah z disleksijo, a jo hkrati 

»potolažila« naj se ne obremenjuje preveč, glede na to, da ima lepe ocene in je težave 
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očitno ne ovirajo preveč. Učitelji so se pogosto pritoževali nad njeno grdo pisavo, če je 

bilo mogoče se je izognila glasnemu branju, saj se ji je zatikalo pogosteje kot sošolcem. 

Pri učenju iz učbenikov je zelo težko izluščila bistvo, zato je raje uporabljala zapiske v 

zvezkih. Vedno si je snov označevala z barvami ali pa si jo prepisovala na manjše, 

barvne lističe in jih lepila na različna mesta v sobi. V prvem letniku študija se je sama 

začela zanimati za pridobitev statusa študentke s posebnimi potrebami. Predvsem si je 

želela časovnih prilagoditev in možnosti snemanja določenih predavanj. Vloge še ni 

oddala, ji pa pri študiji pogosto pomaga starejša kolegica – predvsem z zapiski oz. 

povzetki in skupnim učenjem. Pove namreč, da ji zelo pomaga, če snov ponavlja glasno 

ali nekoga posluša, saj si tako veliko več in hitreje zapomni. 

Povzamemo lahko, da sta študenta tekom šolanja sicer zaznavala določene težave, a jih 

nista povezala s specifičnimi učnimi težavami ali možnostjo diagnostičnega 

ocenjevanja. Domnevamo, da je takih študentov, ki svojih težav ne povezujejo z 

disleksijo, še veliko. Verjetno se je prav zaradi dobrih kompenzacijskih strategij 

pogosto zgodilo, da so težave ostale ne diagnosticirane, posamezniki pa so se brez 

prave pomoči, podpore in prilagoditev sami »prebijali« čez zahteve izobraževanja. 
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8 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Koliko je med vzorcem naključno izbranih študentov takih, ki kažejo rizične 

znake za disleksijo? 

V vzorcu 186 študentov sta na prvem delu testa Profiler – Vprašalniku za identifikacijo 

disleksije, ki napoveduje določeno tveganje za disleksijo, dva študenta dosegla 45 točk 

ali več. Upoštevati moramo, da rezultat pod 45 točkami še ne pomeni, da posameznik 

disleksije nima (lahko je razvil ustrezne kompenzacijske strategije, lahko gre za nizko 

občutljivost samega vprašalnika ali pa se težave ne pokažejo v takšni meri, kot pri 

nepravilnih jezikih). Rezultat med 45 in 60 točkami pripisujemo posameznikom, ki 

kažejo znake blažje oblike disleksije (Smythe in Everatt, 2001, v Raduly-Zorgo idr., 

2010) . V naši raziskavi je en študent dosegel 45 točk, en študent pa 49 točk (kar 

predstavlja tudi maksimalno število doseženih točk na Vprašalniku za identifikacijo 

disleksije v naši raziskavi). To je 1,08 % študentov. V literaturi sicer najdemo podatke, 

da je pogostost disleksije med 2 in 5 % (Peklaj, 2012; Kavkler, 2010) v populaciji 

študentov oziroma odraslih.   

Število doseženih točk za prisotnost blagih, težjih in izrazitih rizičnih znakov za 

disleksijo je prirejeno angleškemu jeziku, v katerem je bil test razvit. Za namen 

raziskave smo kljub temu izbrali študente, ki so na prvem delu testa (Vprašalnik za 

identifikacijo disleksije) dosegli zgornjih 10 % točk, kar je predstavljalo 38 točk ali več 

(90. percentil). Izbrali smo zgornjih 10 % študentov celotnega vzorca, saj v svetovnem 

merilu za neko splošno pogostost pojavljanja disleksije najpogosteje zasledimo 

podatek 10 %. Vprašalnik za identifikacijo disleksije bolje identificira znake disleksije 

pri angleško govorečih osebah, ker je bil razvit za angleško govoreče področje. 

Angleščina sodi med nepravilne jezike. Pri pravilnih jezikih, med katere sodi tudi 

slovenščina, pa Vprašalnik za identifikacijo disleksije ni tako občutljiv in zato lahko že 

manjše število zbranih točk kaže na disleksijo. 

 

Ali pomembno več študentov z rizičnimi znaki za disleksijo, obiskuje fakultete, 

kjer pridejo do izraza njihova močna področja (npr. likovno, umetniško, 

prostorsko itd.)? 

Študentje prve skupine so na Vprašalniku za identifikacijo disleksije dosegli med 38 in 

49 točk. Študentje s tem številom točk so se izobraževali na naslednjih fakultetah in 
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študijskih smereh: Fakulteta za farmacijo-Farmacija, Filozofska fakulteta-Angleški 

jezik in književnost ter Španski jezik in književnost, Biotehniška fakulteta-Oddelek za 

gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Fakulteta za računalništvo in informatiko-

Računalništvo in informatika (dva študenta), Pedagoška fakulteta-Razredni pouk (dva 

študenta), ZARIS-Gradbeništvo, Zdravstvena fakulteta-Oddelek za zdravstveno nego, 

Biotehniška fakulteta-Oddelek za zootehniko, Pedagoška fakulteta-Specialna in 

rehabilitacijska pedagogika (dva študenta), Pravna fakulteta-Pravo, Fakulteta za 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko-Medijske komunikacije, Pedagoška 

fakulteta-Likovna pedagogika, Filozofska fakulteta-Psihologija, Medicinska fakulteta-

Dentalna medicina. Nihče izmed teh 17 študentov prve skupine predhodno ni imel 

diagnosticirane disleksije.  

Če bi zgornje fakultete razdelili na področji družboslovja in naravoslovja, bi zaključili, 

da izmed 17 študentov devet študentov obiskuje naravoslovno usmerjene fakultete, 

devet pa družboslovno usmerjene fakultete. Med družboslovje štejemo tudi smeri na 

pedagoški fakulteti, vendar pa je npr. pri študijski smeri likovna pedagogika potrebna 

velika mera dobre prostorske predstavljivosti, ki je eno izmed močnih področij 

posameznikov z disleksijo (Davis in Braun, 2008; Raduly-Zorgo, 2010).  

V grobem lahko rečemo, da so študentje, ki so na vprašalniku pokazali največ tveganja 

za disleksijo, izenačeni glede na delitev študijskih smeri na družboslovje in 

naravoslovje. Študentje z disleksijo so kljub drugačnemu načinu predelovanja 

informacij v procesu učenja pogumni in prizadevni. Mnogi med njimi so pri študiju zelo 

uspešni, nekateri pa neuspešni zaradi neustreznih metod poučevanja ali učnih gradiv 

(Raduly-Zorgo idr., 2010). Rezultati študentov prve skupine, ki so obiskovali 

naravoslovno-tehnične smeri niso bistveno slabši od rezultatov študentov, ki 

obiskujejo družboslovne študijske smeri. Raziskava pa je pokazala, da je študent, ki je 

na Vprašalniku za identifikacijo disleksije dosegel največ točk, študiral na 

naravoslovno-tehnični smeri (dentalna medicina) in pri večini ostalih preizkusov ni 

dosegel vseh možnih točk. 
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Ali dosežejo študentje prve skupine statistično pomembno nižje število točk pri 

reševanju drugega dela testa Profiler, predvsem pri preizkusih, ki od njih 

zahtevajo sposobnosti črkovanja? 

 

TABELA 18 Rezultati Mann-Whithey U testa za ugotavljanje pomembnosti razlike med prvo in 

drugo skupino 

 
Rank Sum 

U z 
p-

level 1* 2* 

preizkus pravilnega zapisa besed 246,5 348,5 93,5 -1,957 0,050 

preizkus pravilnega zapisa 

nesmiselnih besed 
262,0 333,0 109,0 -1,540 0,124 

preizkus razlikovanja glasov 281,5 313,5 128,5 -0,691 0,489 

preizkus slušnega pomnjenja 239,5 355,5 86,5 -2,204 0,028 

vidno prostorske naloge 291,5 303,5 138,5 -0,213 0,832 

preizkus lažnih besed (nebesed) 259,0 336,0 106,0 -1,658 0,097 

*1 – prva skupina 

*2 – druga skupina 

 

V tabeli 18 so prikazani rezultati Mann-Whithey U-testa za ugotavljanje pomembnosti 

razlike med prvo in drugo skupino pri posameznem preizkusu drugega dela testa 

Profiler. V ta namen smo predpostavili, da so rezultati prve skupine pomembno nižji 

od rezultatov druge skupine. Tveganje je pri preizkusu pravilnega zapisa besed in 

preizkusu slušnega pomnjenja manjše od 0,05, pri ostalih preizkusih pa večje od 0,05. 

To pomeni, da med rezultati prve in druge skupine pri preizkusih pravilnega zapisa 

nesmiselnih besed, razlikovanja glasov, vidno prostorskih nalogah in preizkusu lažnih 

besed ni statistično pomembnih razlik. Statistično pomembno nižje rezultate pa so 

študentje prve skupine dosegli na preizkusu pravilnega zapisa besed (p = 0,050) in na 

preizkusu slušnega pomnjenja (p = 0,028). Tudi iz primerjav srednjih vrednosti 

posameznega preizkusa smo opazili, da se največje razlike med prvo in drugo skupino 

pojavljajo pri preizkusih pravilnega zapisa besed (študentje druge skupine so v 

povprečju dosegli 0,65 točke boljše rezultate kot študentje prve skupine), preizkusu 

slušnega pomnjenja (študentje druge skupine so v povprečju dosegli 0,59 točke boljše 

rezultate kot študentje prve skupine) in preizkusu lažnih besed (študentje druge 

skupine so v povprečju dosegli 0,47 točke boljše rezultate kot študentje prve skupine 

in so nalogo v povprečju rešili 4,58 sekunde hitreje od študentov prve skupine). Druga 

skupina je pri omenjenih preizkusih dosegala v povprečju pomembno več točk kot prva 
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skupina. Zelo podobno povprečno število točk pa sta skupini dosegli pri preizkusu 

pravilnega zapisa nesmiselnih besed in preizkusu vidno prostorskih nalog. To sta 

preizkusa, pri katerih so tudi študentje druge skupine imeli nekaj več težav. 

V podobni raziskavi med študenti na Hrvaškem so ugotovili, da študentje z disleksijo 

dosegajo pomembno nižje rezultate od študentov, ki disleksije nimajo na naslednjih 

področjih: branje nesmiselnih besed (točnost in čas), branje besed (točnost in čas), 

branje besedila (čas, preverjanje razumevanja prebranega besedila), pisanje besed po 

nareku, pisanje pravopisno težjih besed, slušno pomnjenje niza števil (Lenček, 2012). 

Tudi v naši raziskavi so imeli študentje prve skupine največ težav oziroma statistično 

pomembno nižje rezultate od študentov druge skupine na področju pisanja besed po 

nareku (preizkus pravilnega zapisa besed) (p = 0,050) in slušnega pomnjenja niza 

števil (preizkus slušnega pomnjenja) (p = 0,028). 

 

Ali imajo študentje druge skupine, ki niso rizični za nastanek disleksije, največ 

težav pri reševanju preizkusa vidno prostorskih nalog, zaradi slabše prostorske 

predstavljivosti v primerjavi s študenti prve skupine?  

Preizkus vidno prostorskih nalog je preverjal vidno prostorske sposobnosti in 

spretnosti. Predpostavljali smo, da bodo pri tem preizkusu študentje, ki kažejo več 

tveganja za disleksijo, imeli manj napak, saj sta dobra zmožnost vizualnega mišljenja in 

vidno-prostorskega predstavljanja pogosto dve izmed močnih področij posameznikov 

z disleksijo. To njihovo močno področje lahko predstavlja prednost na nekaterih 

poklicnih področjih, kot so arhitektura, likovna umetnost, kulinarika, mehanika, 

računalništvo, itd. Pravimo, da razmišljajo v slikah (Magajna, 2002). 

Pri danem paru slik so se morali odločiti, ali je na sliki isti predmet ali ne. Med prvo in 

drugo skupino študentov ni bilo razlik. Preizkus se je zdel obema skupinama študentov 

precej zahteven, saj preverja prostorsko predstavljivost, predmet pa je na slikah 

postavljen različno (obrnjen). Kar nekaj študentov iz obeh skupin je pri reševanju tega 

testa odgovor ugibalo. V povprečju rezultatov sta si bili skupini študentov pri tem 

preizkusu zelo blizu, zato ne moremo potrditi, da so imeli študentje druge skupine 

največ težav pri reševanju omenjenega preizkusa, ki preverja vidno prostorsko 

predstavljivost. 
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Ali so študentje s potencialno povečanim tveganjem za disleksijo seznanjeni o 

možnostih prepoznavanja in odkrivanja ter pridobitvijo statusa študenta s 

posebnimi potrebami? 

Na podlagi intervjuja, ki smo ga opravili z dvema študentoma, lahko ugotovimo, da  

študenta svoje težave sicer prepoznavata in se jih zavedata, a se za diagnostično 

ocenjevanje nista odločila. Domnevamo, da je tudi takih študentov, ki svojih težav ne 

povezujejo z disleksijo, še veliko. Veliko študentov, ki kažejo tveganje za disleksijo, 

najverjetneje razvije ustrezne kompenzacijske strategije, ki prispevajo k uspešnosti na 

različnih ravneh izobraževanja.  Ena izmed pomembnih značilnosti uspešnih oseb z 

disleksijo je izjemna vztrajnost. Z različnimi strategijami uspejo kreativno reševati 

različne problemske situacije ter iščejo in oblikujejo okolje, v katerem se njihova šibka 

področja pomanjšajo in pridejo do izraza močna področja in sposobnosti. Običajno 

izberejo študij in poklic, ki jim nudi zadovoljstvo in možnost uspeha (Tancig, 2003). 

Intervju smo opravili le z dvema študentoma, od tega je en študent poznal določena 

pravila za pridobitev statusa s posebnimi potrebami (Pravilnik o študentih s posebnimi 

potrebami Univerze v Ljubljani, 2014), možnosti za prepoznavanje in odkrivanje 

motnje pa ne. Nihče od študentov pa se ponujene pomoči in podpore s strani 

izobraževalne ustanove ne poslužuje.  
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9 SKLEP 
 

V teoretičnem izhodišču smo predstavili specifične učne težave, vzroke za njihov 

nastanek in značilnosti oseb, ki se z njimi soočajo. Poudarili smo značilnosti 

mladostnikov in odraslih s specifičnimi učnimi težavami. Natančneje smo se ustavili pri 

najtežji obliki specifičnih učnih težav, tj. primanjkljajih na posameznih področjih 

učenja. Gre za heterogeno skupino motenj, ki vključuje dispraksijo, motnje pisanja 

(disgrafijo), pravopisne težave (disortografijo), specifične motnje računanja 

(specifične aritmetične učne težave in diskalkulijo), primanjkljaje na področju 

praktičnih in socialnih veščin (neverbalne motnje učenja) ter specifične motnje branja 

(disleksijo).  

 

Disleksija je v zadnjih letih dobro prepoznana motnja oziroma različnost, saj so o njej 

podučeni strokovni delavci v osnovnih šolah in tudi starši otrok. Prepoznavanje in 

odkrivanje disleksije se lahko izvede pravočasno oziroma dovolj zgodaj ter posledično 

načrtuje pomoč in podporo za učence z disleksijo .Seveda pa identifikacija pri vseh 

posameznikih s specifičnimi motnjami branja in pisanja ne poteče v zgodnjem obdobju 

šolanja. Pri mladostnikih in odraslih so te težave pogosto ostale nediagnosticirane, 

kasnejša diagnostika pa je še nekoliko bolj kompleksna. Tekom odraščanja namreč 

posamezniki z disleksijo pogosto razvijejo različne kompenzacijske strategije, ki 

otežijo identifikacijo in diagnostično ocenjevanje težav. 

 

Namen diplomskega dela je bil na vzorcu študentov preizkusiti v slovenski jezik 

preveden in prirejen diagnostični pripomoček oziroma test Profiler za odkrivanje 

disleksije pri odraslih.  

 

Cilj raziskave je bil, s pomočjo diagnostičnega pripomočka, ugotoviti pogostost 

prisotnosti disleksije med študenti slovenskih fakultet, vključenih v raziskavo. Na 

Vprašalniku za identifikacijo disleksije (prvi del testa Profiler) sta le dva študenta 

dosegla rezultat, ki kaže na prisotnost rizičnih znakov za disleksijo, kar je 1,08 % 

študentov, vključenih v raziskavo. V svetovnem merilu za neko splošno pogostost 

pojavljanja disleksije najpogosteje zasledimo podatek 10 %, medtem ko glede 

pogostosti pojava disleksije v Sloveniji sicer ni natančnih podatkov. Disleksijo naj bi 
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imelo od 2  do 3 % oseb v populaciji, kar je odraz nižje ravni kompleksnosti slovenskega 

pravopisa v primerjavi z angleškim jezikom, ki velja za enega nepravilnih jezikov, pri 

katerih ne gre za natančno povezavo med številom glasov in črk v zapisani besedi 

(Peklaj, 2012). Marija Kavkler (2010) pa navaja, da naj bi bilo med odraslimi 5 % takih 

z disleksijo. Prav pravilnost slovenskega jezika je eden izmed možnih vzrokov, da se 

primanjkljaji študentov, ki sicer imajo rizične znake za disleksijo, pri testu Profiler ne 

izrazijo. So pa nekateri študentje povedali, da lahko na podlagi sodelovanja v raziskavi 

in reševanja testa Profiler, prepoznajo svoje težave in posebnosti pri učenju, branju 

in/ali pisanju, s katerimi so se srečevali tekom šolanja ali pa jih pri študiji še vedno 

opažajo.  

 

Še vedno se pogosto dogaja, da disleksijo pri študentih in odraslih prepoznamo po 

njihovih pisnih izdelkih in težavah, ki jih imajo z branjem in pisanjem. Zaradi 

primanjkljajev se težje soočajo z obremenitvami, ki jih prinaša študij, kar ima lahko 

tudi vpliv na njihovo samozavest in samospoštovanje. Ne smemo pa pozabiti tudi na 

vrsto prednosti, ki jih imajo študentje z disleksijo. Poleg dobre prostorske 

predstavljivosti in orientacije imajo zelo dobro razvito slušno pomnjenje in si hitro 

zapomnijo slike. Pogosto razmišljajo in opažajo večdimenzionalno ter pri tem 

uporabljajo vse čute. Vse te lastnosti (primanjkljaji in močna področja) pogosto 

pripomorejo, da se posameznik z disleksijo odloči za izbiro naravoslovno-tehniške 

smeri študija. Želeli smo tudi ugotoviti, ali obstaja razlika pri oceni tveganja za 

disleksijo med študenti družboslovnih in naravoslovnih smeri študija. V raziskavi smo 

ugotovili, da v bistvu ni razlik in so študentje, ki kažejo več znakov tveganja za 

disleksijo, izenačeni glede na delitev študijskih smeri na družboslovje in naravoslovje. 

Nekaj jih npr. obiskuje smeri, kjer je potrebna dobra vidno prostorska predstavljivost 

(likovna pedagogika, gradbeništvo).  

 

Ugotovili smo, da so imeli študentje prve skupine največ težav oziroma statistično 

pomembno nižje rezultate kot študentje druge skupine na področju pravilnega zapisa 

besed in slušnega pomnjenja. Prav tako smo lahko ugotovili, da za reševanje nalog 

študentje z več tveganja za disleksijo potrebujejo več časa (preizkus lažnih besed). Prav 

zaradi pravilnosti slovenskega jezika, bi se večje razlike med študenti z disleksijo in 

tistimi, ki disleksije nimajo lahko pokazale pri časovno omejenih nalogah. 
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Kot smo predstavili že v teoretičnem izhodišču, ponujajo fakultete študentom s 

posebnimi potrebami različne oblike pomoči in podpore. Opažamo, da se le-tega 

študentje večinoma ne poslužujejo oziroma so zaradi ustreznih kompenzacijskih 

strategij pri študiju uspešni brez pripadajočih prilagoditev. Nekateri študentje so 

tekom šolanja sicer zaznavali določene težave, a jih niso povezali s specifičnimi učnimi 

težavami ali možnostjo diagnostičnega ocenjevanja. 

 

Usmeritve na področju prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja študentov v 

prihodnje narekujejo predvsem vnos zavedanja in prepoznavanja primanjkljajev in 

težav, s katerimi se študentje s SUT/PPPU srečujejo tekom študija. Kljub težnjam po 

zgodnji obravnavi ne smemo pozabiti na tiste posameznike, ki so s pomočjo 

kompenzacijskih strategij uspešno premostili primanjkljaje v času osnovnošolskega in 

srednješolskega izobraževanja. To pa še ne pomeni, da bo tudi čas študija za študenta 

z disleksijo minil brez ovir. Dostopnost do informacij, gradiv in tudi samoocenjevalnih 

pripomočkov, kot je test Profiler, je prvi korak k pomoči študentom z disleksijo. Seveda 

pa slabša občutljivost testa in dejstvo, da je bil test prvotno razvit v angleškem jeziku 

(nepravilni jezik) teži tudi k nadaljnjim raziskavam in izboljšavam na področju 

odkrivanja in razvoja ustreznih diagnostičnih pripomočkov za slovensko govoreče 

področje. 
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11 PRILOGE 
 

VPRAŠALNIK ZA IDENTIFIKACIJO DISLEKSIJE 

 

1. Ali zamenjujete na pogled podobne besede kot sta »in« in »ni«? 

a.) redko ali nikoli (3)      

b.) občasno (6)       

c.) pogosto (9)    

d.) večinoma ali vedno (12) 

2. Ali se med branjem izgubljate oziroma zgrešite vrstico? 

a.) redko ali nikoli (2)       

b.) občasno (4)       

c.) pogosto (6) 

d.) večinoma ali vedno (8) 

3. Ali pomešate imena predmetov, na primer klop in stol? 

a.) redko ali nikoli (1)       

b.) občasno (2)       

c.) pogosto (3)       

d.) večinoma ali vedno (4) 

4. Imate težave pri ločevanju leve in desne smeri? 

a.) redko ali nikoli (1)  

b.) občasno (2) 

c.) pogosto (3) 

d.) večinoma ali vedno (4) 

5. Vas uporaba zemljevida ali iskanje poti v neznanem kraju zmede? 

a.) redko ali nikoli (1) 

b.) občasno (2) 

c.) pogosto (3) 

d.) večinoma ali vedno (4) 

6. Ali morate ponovno prebrati odstavke, da bi jih razumeli? 

a.) redko ali nikoli (1) 

b.) občasno (2) 

c.) pogosto (3) 

d.) večinoma ali vedno (4) 

7. Ali  se zmedete, če dobite več navodil naenkrat? 

a.) redko ali nikoli (1) 

b.) občasno (2) 

c.) pogosto (3) 

d.) večinoma ali vedno (4) 
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8.  Ali delate napake pri zapisovanju telefonskih sporočil? 

a.) redko ali nikoli (1) 

b.) občasno (2) 

c.) pogosto (3) 

d.) večinoma ali vedno (4) 

9. Ali težko najdete prave besede, ko želite nekaj povedati? 

a.) redko ali nikoli (1)  

b.) občasno (2) 

c.) pogosto (3) 

d.) večinoma ali vedno (4) 

10. Kako pogosto se domislite ustvarjalnih rešitev problemov? 

a.) redko ali nikoli (1)  

b.) občasno (2) 

c.) pogosto (3) 

d.) večinoma ali vedno (4) 

11. Kako lahko se vam zdi določanje glasov v besedah (črkovanje daljših ali 

težjih besed) kot npr. »prizorišče«? 

a.) lahko (3) 

b.) z nekaj težavami (6) 

c.) težko (9) 

d.) zelo težko (12) 

12. Vam je pri pisanju težko organizirati misli in jih zapisati na papir? 

a.) redko ali nikoli (2)  

b.) občasno (4) 

c.) pogosto (6) 

d.) večinoma ali vedno (8) 

13. Ali ste se z lahkoto naučili poštevanke? 

a.) lahko (2) 

b.) z nekaj težavami (4) 

c.) težko (6)  

d.) zelo težko (8) 

14. Ali z lahkoto naštejete pravilno zaporedje črk v abecedi? 

a.) lahko (1) 

b.) z nekaj težavami (2) 

c.) težko (3) 

d.) zelo težko (4) 

15. Kako težko se vam zdi glasno branje? 

a.) lahko (1) 

b.) z nekaj težavami (2) 

c.) težko (3) 

d.) zelo težko (4) 
 

Seštejete vse točke. 
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Rezultati: 

Manj kot 45 točk: 

rezultat se ujema 

z rezultatom 

osebe, ki nima 

disleksije.  

Bodite pozorni na izraz “... se ujema z ...“. To pomeni, da so 

posamezniki, ki so bili udeleženi v raziskavi in so bili ocenjeni 

s strani tutorjev, zase menijo, da nimajo disleksije. Če je 

seštevek vaših točk nižji od 45 pa še ne pomeni, da nimate 

disleksije. Lahko ste namreč razvili kompenzacijske 

strategije, s katerimi premagujete težave.  

Od 45 do 60 točk: 

rezultat nakazuje 

znake, ki se 

ujemajo z blažjo 

obliko disleksije.  

Rezultat pomeni, da posamezniki, ki so bili udeleženi v 

raziskavi in so na osnovi tutorjeve ocene dosegli seštevek 

točk med 45 in 60, zase menijo, da imajo znake blažje oblike 

disleksije.  

Več kot 60 točk: 

rezultat se ujema 

z zmerno ali težjo 

obliko disleksije.  

Izsledki raziskav kažejo, da imajo posamezniki s seštevkom 

točk nad 60 zmerno ali težjo obliko disleksijo.  

 


