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POVZETEK 

Magistrsko delo proučuje socialne odnose učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli. 

V delu so predstavljeni trije učenci tretje triade, ki so usmerjeni kot otroci s posebnimi 

potrebami.  

Postmodernistični koncept vzgoje in izobraževanja poudarja idejo inkluzivne, skupne 

šole, kjer so v ospredju socialne spretnosti, sodelovanje in sprejemanje vsakega 

posameznika. V teoretičnem delu predstavljamo konstruktivistični pogled na 

komunikacijo s poudarkom na ideji kibernetikov, da ne moremo nekomunicirati, da s 

komuniciranjem posredujemo sporočila in hkrati opredeljujemo odnos. Izpostavimo tudi 

pomen komunikacije skozi načela sinergetike, razvojne ekološke teorije, skozi teorijo 

izbire pa opredelimo pomen dobrih odnosov za uspešnost in srečo posameznika. Šolo 

predstavimo skozi perspektivo učnega in socialnega okolja, izpostavimo pomen šolske in 

razredne klime ter odnosov na ravni učitelj – učenec in na ravni vrstnikov ter tudi 

sodelovanje med starši in šolo.  

V empiričnem delu s kvalitativno metodo ugotavljamo zaznavanje socialnih odnosov treh 

izbranih učencev s posebnimi potrebami. Osrednje teme raziskave se nanašajo na 

samooceno učencev s posebnimi potrebami ter na njihovo doživljanje socialnih odnosov 

z vrstniki in učitelji. Ocene in mnenja izbranih učencev primerjamo ter dopolnjujemo z 

ocenami in doživljanjem socialnih odnosov njihovih staršev, učiteljev in vrstnikov. V 

raziskavi ugotavljamo tudi vpliv usmeritve na socialne odnose izbranih učencev in oceno 

njihovega doživljanja v procesu soustvarjanja. Njihovo zaznavanje vpliva primerjamo in 

dopolnjujemo z mnenji učiteljev in staršev. 

Glavni rezultati kažejo, da se učenci dobro počutijo v razredu, vendar nimajo tesnih in 

pristnih odnosov z vrstniki, da usmerjanje kot takšno ne vpliva na socialne odnose, vpliva 

pa na samooceno učenca s posebnimi potrebami. Učitelji otroke s posebnimi potrebami 

sprejemajo, zavedajo se pomena dobrih odnosov z učenci, vendar jim delo z učenci s 

posebnimi potrebami predstavlja dodatno obremenitev in izražajo potrebo po dodatnih 

znanjih za delo z njimi. Starši izpostavljajo dualnost odnosa učiteljev do otrok s 

posebnimi potrebami in slabše medvrstniške odnose. V procesu soustvarjanja pa svojo 

najmanj aktivno vlogo zaznavajo učenci. Raziskava je tudi nakazala obremenjenost vseh 

vključenih z ocenjevanjem znanja, kar nakazuje storilnostno naravnanost šole in potrebo 

po spremembi v smeri šolske kulture dobrih medosebnih odnosov. 

Ključne besede: učenci s posebnimi potrebami, osnovna šola, socialni odnosi, 

sinergetika, soustvarjanje.  

  



 

 

ABSTRACT 

This master’s thesis studies social relations of elementary school special needs students.  

The thesis presents three students third triade, aged 13, who were all recognized as 

students with special needs.  

Postmodern education concept emphasises the role of inclusive school, where social 

competence, cooperation and accepting each individual are in the foreground. The 

theoretical part presents a constructivist view of communication, the emphasis being on 

the idea of cybernetics, saying that one cannot not-communicate and that by 

communicating we send messages and determine a relationship at the same time. The 

meaning of communication based on synergetic principles and the ecological theory are 

set in the foreground. With the Choice Theory, the meaning of good relations for the 

success and happiness of an individual is determined. School is presented in perspective 

of a study and social environment, the importance of the atmosphere in school and in 

class is stressed, as well as teacher-student and student-student relationships and 

cooperation between the school and the parents. 

In the empirical part of the thesis a qualitative method demonstrates the perception of 

social relations of the three special needs students. The main point of the research refers 

to self-evaluation of the special needs students and their experience of their social 

relations with their peers and teachers. The assessments and opinions of the three students 

were compared to and supplemented by the assessments and perceptions of their parents, 

teachers and peers. The research also determines how orientation influences the social 

relations of the students chosen and the assessment of their perception in the process of 

co-creating. Their perception of the influence is compared to and supplemented by the 

opinions of their teachers and parents. 

The final results show that the special needs students feel well in the class, but they do 

not have strong and close relationships with their peers. Although the act and process of 

orientation does not influence their social relations directly, it does influence the self-

assessment of the special needs students. Teachers accept the students focused on in the 

research, they are aware of the importance of having good relations with these students, 

however, working with special needs students represents an additional burden and the 

teachers express the need for additional know-how. The parents stress the duality of the 

relationship teacher-special needs students and poorer peer-special needs students 



 

 

relationships. In the process of co-creating support due to students’ additional needs and 

its realisation the students feel their role is the least active one. The research also shows 

that all of the parties included in it – students, teachers and parents – worry about grading. 

This shows that school is performance-oriented and it shows the need for a school culture 

that would pay attention also to social, relational and educational dimensions of a school 

context. 

Key words: special needs students, elementary school, social relations, synergetics, co-

creating 
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I UVOD  

Sodobno izobraževanje za enaindvajseto stoletje po Delorsu (1996) temelji na štirih 

stebrih: 1. učiti se, da bi vedeli; 2. učiti se, da bi znali delati; 3. učiti se biti; 4. učiti se 

živeti v skupnosti. 

Človek prihodnjega časa bi se moral bolj zavedati svojega znanja, sebe, svojega delovanja 

v okolju in tudi delovanja v skupnosti. Bistvo sodobnega izobraževalnega procesa je v 

sožitju in sobivanju, razumevanju ter sprejemanju drugih ljudi, njihovih navad, vrednot 

in različnosti. 

Šola prihodnosti mora biti vključujoča, mora biti varen prostor, kjer se vsak posameznik 

lahko razvija, bogati, je uspešen in sprejet. 

Humanistični pogled na razvoj človeka zatrjuje, da lahko človek zadovoljuje svoje 

razvojne in psihološke potrebe le v interakciji z drugimi, zato so medsebojni odnosi 

včasih krivično prezrti na račun učne in storilnostne uspešnosti. Žal so v naših šolah vedno 

pomembnejše ocene, točke in rezultati na tekmovanjih. 

Cilj osnovnošolskega izobraževanja je poleg usvajanja znanja tudi razvijanje 

kompetentnosti, odnosov, kritičnega mišljenja, strpnosti. 

Značilnosti učencev, njihovih družin in učiteljev, kakovost pouka in poučevanja, 

medsebojni odnosi, vpliv vrstnikov, vodenje šole, klima v razredu, v šoli in na ravni 

celotnega šolstva so dejavniki, ki vzajemno vplivajo na učno uspešnost učencev. Lahko 

govorimo o mrežni, holistični povezanosti vseh dejavnikov in o »ekološki paradigmi 

uspešnosti« (Marentič Požarnik, 2002, str. 48). 



 

Arzenšek Krajačič, H. (2016). Socialni odnosi učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli, magistrsko delo. 

6 
 

  



 

Arzenšek Krajačič, H. (2016). Socialni odnosi učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli, magistrsko delo. 

7 
 

II TEORETIČNI DEL 

1 SOCIALNI ODNOSI SKOZI PERSPEKTIVO RAZLIČNIH 

TEORIJ  

Odnosi med ljudmi so med osrednjimi temami socialne psihologije, ki se sprašuje o 

temeljnih odnosnih značilnostih ljudi v socialni interakciji. Socialna psihologija poleg 

drugih tem raziskuje odnose med posameznikom in drugimi posamezniki, odnose med 

posameznikom in njegovim socialnim okoljem ter tudi to, kako vključenost v socialno 

okolje vpliva na mišljenje, občutenje in vedenje posameznikov. Posameznik se pod 

vplivom okolja spreminja in se mu prilagaja, po drugi strani pa tudi sam vpliva na 

socialno okolje s svojo interakcijo in udeleženostjo v njem. Človek je hkrati konstruktor 

stvarnosti in produkt konstrukcij. 

Socialni konstrukcionizem, ki se je razvil na teoretičnih izhodiščih Vigotskega (1978, v 

Woolfolk, 2002) zagovarja, da ni mogoče gledati na razvoj človeka brez socialnega okolja 

in interakcije z njim. Poudarja vlogo dialogov v medsebojni interakciji, kjer se otrok v 

dialogu z izkušenimi člani skupnosti razvija spoznavno in moralno. Kognitivni razvoj je 

rezultat interakcije med otrokom in okoljem (Batistič Zorec, 2013). Sodoben 

konstruktivistični pogled na človekovo védenje (Scheerens in Bosker, 1997, v Bečaj, 

2001) predpostavlja, da obvladovanje določenih situacij in problemov ni več odvisno le 

od tega, kaj o njih vemo, temveč tudi od tega, kako jih vidimo, razumemo, presojamo. 

Človekovo védenje o okolju ni toliko objektiven odsev obstoječe resničnosti, je bolj njena 

konstrukcija. 

V šolskem prostoru lahko teorijo socialnega konstruktivizma in njena načela, ki 

poudarjajo, da se znanje bogati predvsem v procesih razgovora, v interakciji med učitelji 

in med učenci ter tudi med učenci samimi (Marentič Požarnik, 2003), razumemo kot 

izhodišče za ustvarjanje okolja, kjer so zelo pomembni medsebojni odnosi. V okolju, kjer 

vladajo skupinsko vzdušje, sožitje in sproščeni medsebojni odnosi, je učenje 

učinkovitejše. 

Bečaj (1997) gleda na človeka kot na bitje, ki s pomočjo socialnih reprezentacij oblikuje 

svoj model sveta. Posameznik konstruira svojo realnost v socialni interakciji. Človekova 

narava je produkt takšne konstrukcije. 
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Musek (2003) je kritičen do socialnega in kulturnega konstruktivizma, saj navaja, da 

sodobne biološko-genetske raziskave dokazujejo, da je človek genetsko bitje, ki ima v 

svojem genskem materialu že vračunano socialno in kulturno delovanje. Človek je po 

Muskovem prepričanju programiran tako, da bo svojo naravo dopolnjeval z učenjem, 

socializacijo in da bo svoji naravi ustrezno oblikoval svoje socialno okolje in kulturo. 

Tudi Glasser (1994) razume osebnost posameznika kot prevladujoč način vedenj, ki jih 

oseba na novo ustvarja ali izbira iz zaklada že preizkušenih vedenj, da bi zunanji svet, kot 

ga zaznava, približala podobam svojega sveta kakovosti, ki jih je izkustveno izbirala kot 

nekaj, kar teši njene prirojene potrebe. 

Socialni odnosi torej vsebujejo različne dimenzije interakcij, tako neposredne izmenjave, 

ohranjanje mentalnih pomenov teh izmenjav, predstav o drugem kot tudi čustven odnos 

do drugega (Ule, 2009, str. 317). 

Kakovostna socialna interakcija v šoli spodbuja višje miselne procese sklepanja, 

primerjanja, vrednotenja (Marentič Požarnik, 2003), saj je učenje socialen, interaktiven 

proces, je nadgradnja razumevanja (Vigotski, 1977, v Batistič Zorec, 2013). 

V človekovi družbeni naravi so trajne dejavnosti vstopanje v odnose, njihovo 

oblikovanje, preoblikovanje in prekinjanje (Ule, 2005), kajti odnosov ne ustvarimo enkrat 

za vselej. Ustvarjamo jih vedno na novo, jih prenavljamo, gradimo s komuniciranjem. 

Glasser (1994) v svoji teoriji izbire pravi, da imajo dolgotrajne duševne težave svoj izvor 

v nezadovoljujočem odnosu z drugimi ljudmi in da so odnosne težave vedno težave v 

sedanjosti: ali živimo v odnosu, s katerim nismo zadovoljni, ali pa odnosa sploh nimamo. 

Posameznik upošteva dejavnosti vpletenih drugih in se glede na to tudi sam vede na 

določen način. Govorimo o medsebojnem vplivanju in izmenjavi izkušenj (Ule, 2009).  

Podoben pogled so razvili tudi v transdisciplinarni paradigmi kibernetike (Šugman 

Bohinc, 2003). 

Kot funkcijo kakovosti odnosa med osebama, ki vpliva na začetek, nadaljevanje in 

ohranjanje odnosa, M. Ule (2005) opredeljuje privlačnost, ki ima dve temeljni 

komponenti: naklonjenost in spoštovanje. Fizične (fizična privlačnost) in socialne 

(priljubljenost, prijetnost) značilnosti pomenijo podlago za naklonjenost, sposobnost 

(ideje, znanje) in dosežki pa so podlaga za spoštovanje druge osebe. 
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Po definiciji M. Ule (2005, str. 297) so medosebni odnosi posledica trajnejših, 

ponavljajočih se interakcij med dvema ali več osebami. Medosebni odnosi imajo 

popolnoma svoj pomen, ki presega vse učinke socialnih interakcij, saj živijo v simbolni, 

psihološki in materialni stvarnosti (Ule, 2009, str. 316). Temeljijo na čustvenem razmerju. 

V medsebojni interakciji poleg vsebine proizvajamo tudi podobe odnosov, ki jih izražamo 

neverbalno, v jeziku simbolov, gest in mimike.  

Po eni strani lahko človeka razumemo kot konstrukt njegovega okolja, po drugi pa kot 

produkt njegovih determiniranih in prirojenih potreb, ki jih želi zadovoljevati. Prav 

gotovo drži, da smo ljudje izrazito socialna bitja, ki lahko uspevamo le v skupnosti z 

drugimi. Smo tako družbena kot družabna bitja. 
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2 KOMUNIKACIJA 

Komunikacija v šoli, tako kot v življenju nasploh, predstavlja eno izmed temeljnih 

človekovih dejavnosti. Postmodernistični konstruktivistični pristop komunikacije 

opredeljuje komunikacijo kot krožno, dvostransko, vplivno v obe smeri. Pomen 

posredovanega sporočila vselej določi njegov interpret, lahko v vlogi oddajnika ali 

prejemnika sporočila, saj po mnenju konstruktivistov posameznik konstruira svojo 

realnost v socialni interakciji. 

2.1  Kibernetika 1 

Kibernetiki pojmujejo komuniciranje kot krožno in rekurzivno (von Foerster, 1993, v 

Šugman Bohinc, 2003), pri čemer proizvod procesa komuniciranja postane izhodišče za 

nadaljnje procese komuniciranja. Govorimo o kibernetiki prvega reda. 

Watzlawick, Beavin in Jackson (1967) zagovarjajo pet aksiomov komuniciranja:  

1. Ne moremo nekomunicirati. 

Nemogoče je nekomunicirati, kajti aktivnost ali neaktivnost, besede ali molk, vse 

to ima svojo sporočilno vrednost in vpliva na druge, ki pa s svojo reakcijo ali 

»nereakcijo« vrnejo sporočilo nazaj, in tako je krog sklenjen. V bistvu neprestano 

komuniciramo.  

2. Vsaka komunikacija ima vsebinski in odnosni vidik. 

S komuniciranjem posredujemo sporočila, hkrati pa opredeljujemo tudi 

medosebni odnos. Komunikacijo z vsebinskega vidika sestavljajo sporočila, ki jim 

z jezikovnimi znaki in simboli dodajamo pomen. Odnosni vidik pa največkrat 

sporočamo neverbalno, s paralingvističnimi znaki, ki spremljajo naše besede, z 

mimiko obraza, kretnjami, držo telesa.  

 

Pionir med raziskovalci telesne govorice Mehrabian (1971) ugotavlja, da ko je 

komunikacija čustveno obarvana, ko govorimo, kaj nam je všeč in kaj ne, besedni del 

zavzema 7 %, delež glasu (intonacija govora) 38 %, nebesedno izražanje pa kar 55 % 

interpersonalne komunikacije. Glede na stopnjo usklajenosti med vsebinsko in 

                                                           
1 O kibernetiki govorimo takrat, ko so efektorji (npr. motor, stroj, naše mišice) povezani s senzornim 

organom, ki s svojim signalom ponovno vpliva nazaj na efektorje. Za kibernetično organizirane sisteme je 

značilna prav ta krožna organizacija. Najprej se je kibernetika uporabljala pri upravljanju velikih tehničnih 

sistemov v industriji, sčasoma pa je prodrla v vsa področja življenja. Bistven element za razumevanje in 

uporabo kibernetike je delovanje sistema s povratno zvezo, ki predstavlja krožnost. 
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odnosno ravnjo lahko govorimo o bolj ali manj skladni komunikaciji.  

 

3. V procesu komunikacije punktiramo zaporedja dogodkov. 

S punktiranjem naglašujemo, opazujemo sosledje dogodkov in jim dajemo 

poseben pomen. Na tak način organiziramo vedenjske dogodke, v katerih smo 

udeleženi, in jim določamo pomen, s tem pa tudi naravo odnosa z drugimi 

udeleženci. Vsak komunikator identificira svojo izhodiščno točko za razumevanje 

vzrokov in posledic ter si nato interpretira svojo verzijo dogajanja. 

 

4. Komunikacija je lahko digitalna in analogna.  

Pri digitalnem komuniciranju za poimenovanje stvari uporabljamo natančnejši, 

bolj logičen jezik, pri analognem pa metafore, prispodobe, podobnosti. Lahko 

rečemo, da gre pri verbalni komunikaciji za digitalno komuniciranje, pri 

neverbalni pa za analogno. Seveda sta analogno in digitalno komuniciranje 

komplementarna, ves čas prevajamo iz enega v drug jezik, glede na situacijo pa 

lahko prevladuje en način bolj kot drugi. 

 

5. Simetrična in komplementarna interakcija. 

Pri simetrični interakciji težimo k enakopravnosti, podobnosti, zrcaljenju vedenja 

drugega, pri komplementarni interakciji pa gre za dopolnjevanje vedenja, kjer 

akterja tvorita novo obliko vedenjskega vzorca. Komplementarna interakcija 

temelji na različnosti položajev. Simetričnost in komplementarnost sta v okviru 

komunikacije z drugimi nujnost in stvarnost. Izmenjava simetričnosti in  

komplementarnosti glede na vključene udeležence, njihove sposobnosti in 

osebnostne karakteristike je znak zrele komunikacije.  

Kibernetiki so prvotnemu opazovanju kompleksnih sistemov dodali še krožno povezanost 

med opazovalci in opazovanimi sistemi. Začeli so proučevati tudi sami sebe kot del 

krožnih vzorcev sprememb sistema. Proučevali so povezavo opazovalca in svoj vpliv na 

opazovani sistem. Tako je nastala kibernetika drugega reda. Kibernetika drugega reda 

je povzročila epistemološki premik iz objektivističnega v konstruktivistični položaj 

opazovanja (Šugman Bohinc, 2003). Vsaka opažena zakonitost delovanja opazovanega 

sistema je interpretacija, konstrukcija opazovalca. Kibernetika drugega reda je tako 

postala strokovno-teoretski okvir socialnega dela, psihoterapevtskih pristopov in tudi 

svetovalnega dela z uporabniki. 
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3 KONTROLNA TEORIJA 

3.1 Powersova perceptualna kontrolna teorija 

Podoben pogled na komunikacijo in odnose v teoriji izbire predstavlja tudi Glasser, ki je 

kontrolno teorijo zasnoval na podlagi teoretičnih izhodišč Powersove (2003) perceptualne 

kontrolne teorije, ki izhaja iz ugotovitev zgodnjih kibernetikov, zlasti Wienerja in 

Ashbya. Po Powersu (2003) je človek avtonomni kontrolni sistem, ki prek kontrole 

zaznav kontrolira rezultate svojega delovanja. Kot je značilno za žive organizme, ne 

ustvarja ponavljajočih se dejanj, temveč ponavljajoče se rezultate. »Teorija 

kontrolirajočih sistemov pojasnjuje, kako razmeroma preprostemu sistemu uspe 

proizvajati zanesljive in ponovljive rezultate v okolju, ki je zelo nepredvidljivo – v 

resničnem svetu.« (Powers 2003) 

Človek spreminja okolje in sebe, vedenje živega bitja ni premočrtno, temveč je krožno, 

gre za vzdrževanje zunanjih spremenljivk v položajih, ki ustrezajo organizmu. Sistem 

torej kontrolira spremenljivko, če mu uspeva izničiti vpliv motečih dejavnikov, ki 

delujejo nanjo, in ohranjati njeno želeno vrednost.  

Kontrolni sistem deluje kot zaprta povratna zanka, ki vključuje tri dejavnosti: 

zaznavo, primerjavo zaznanega z referenčnim stanjem in dejavnost, s katero 

poskuša izenačiti morebitno razliko med zaznanim in referenčnim stanjem.  

Sistem kontrolira zaznave spremenljivke zunanjega sveta tako, da njeno vrednost primerja 

z lastno referenčno vrednostjo (želenim stanjem, ciljem); glede na izid primerjave po 

potrebi deluje nanjo (oziroma na motnje, ki odklanjajo njeno vrednost od želene) toliko 

časa, da se zaznana vrednost izravna z referenčno.2 

 

 

 

                                                           
2 Dober primer mehanskega sistema, ki deluje po mehanizmu kontrole zaznav, je termostat. Vsakič, ko 

zazna, da je temperatura višja ali nižja od želene (programirane) vrednosti, se vklopi in s tem požene 

delovanje hladilnega oziroma ogrevalnega sistema, ko doseže želeno vrednost, pa se izklopi. Prav tako je 

kontrolni sistem tudi človek, ki zaznava, ali je temperatura zraka v prostoru (glede na njegovo željo) 

prenizka, previsoka ali ravno pravšnja. Glede na to zaznavo po potrebi sproži dejavnost (odpiranje ali 

zapiranje okna, vklop ali izklop termostata ogrevanja oziroma hlajenja prostora).  
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Slika 1: Zaprta povratna zanka kontrole zaznav 

 (Vir: Powers 2003) 

 

Kontrolni sistem zazna vrednost kontrolirane spremenljivke prek svoje vhodne funkcije. Signal 

posreduje primerjalniku, ki ga primerja z referenčnim signalom (želeno vrednostjo). Če 

primerjalnik ugotovi razliko (napako, odstopanje od referenčnega stanja), kontrolni sistem 

spremeni signal razlike v fizično delovanje na okolje. Pod vplivom motečih dejavnikov okolja pa 

se doseženo želeno stanje lahko kaj kmalu spremeni ali se celo neprestano spreminja. Takoj ko 

kontrolni sistem zazna vpliv motnje na kontrolirano spremenljivko, ponovno sproži potrebno 

dejavnost. Če so motnje stalne, je povratna zanka neprestano aktivna. 

 

3.2  Glasserjeva kontrolna teorija 

Tudi Glasser (1994) v svojo kontrolno teorijo vključuje komponente kontrolnega sistema 

in tudi on govori o zaprti povratni zanki: 

 Resnični svet je svet »tam zunaj« – ljudje, situacije in stvari, ki dejansko 

obstajajo. 

 Zaznavni svet je slika zunanjega sveta, kot se nam kaže, ko jo zaznajo čutila in 

ko jo obdelata filtra znanja in vrednotenja našega zaznavnega sistema. Je vse, kar 

vemo o zunanjem svetu. 
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 Svet kakovosti vsebuje, kar si najbolj želimo. Je nekakšen osebni album, v 

katerega od rojstva dalje vstavljamo sličice ljudi, predmetov, dogodkov itd., ki 

uspešno tešijo naše osnovne potrebe. S proaktivnim vedenjem poskušamo vplivati 

na zunanji svet tako, da bi se čim bolj izenačil z našim notranjim svetom 

kakovosti, saj nas ob zadovoljitvi slik iz sveta kakovosti navdajajo močni 

pozitivni občutki. 

 Osnovne potrebe so gibalo našega vedenja. Glasser meni, da jih je pet: biološka 

potreba po preživetju ter psihološke potrebe po ljubezni, moči, svobodi in 

zabavi. Prav ta kombinacija je po njegovem mnenju povečevala preživetvene 

možnosti naših prednikov, zato se je po mehanizmih naravnega izbora krepila in 

genetsko prenašala naprej. Primerjalnik vzporeja signale iz zaznanega sveta s 

slikami iz našega sveta kakovosti in pošilja frustracijski signal našemu 

vedenjskemu sistemu. 

 Vedenjski sistem nenehno ustvarja vedenjske oblike, izmed katerih lahko 

izbiramo, ko poskušamo zadovoljiti svoje potrebe. Mnoge so učinkovite, mnoge 

pa ne.  

 Celostno vedenje je sestavljeno iz štirih komponent: dejavnosti, mišljenja, 

občutkov in čustev ter fizioloških procesov. Glasser razlaga, da lahko prek 

delovanja in mišljenja posredno vplivamo tudi na drugi dve sestavini celostnega 

vedenja: občutenje in spremljajoče fiziološke procese. 
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 Slika 2: Kako delujejo možgani  

(Vir: The William Glasser Institute http://www.wglasser.com/images/faculty_rtc/brain_works)

http://www.wglasser.com/images/faculty_rtc/brain_works
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3.3 Razumevanje odnosov skozi teorijo izbire 

Glasser (1998a) je kasneje svoj model preimenoval v teorijo izbire in z njo ponuja 

psihologijo, ki nam pomaga živeti tako, kot hočemo, hkrati pa še vedno ohraniti dobre 

odnose z ljudmi, ki jih neobhodno potrebujemo. Ker skoraj vse probleme, ki jih srečujemo 

v šoli, po Glasserjevem mnenju (2000) povzročajo nezadovoljivi odnosi z učenci, drugimi 

učitelji, starši in upravo, zagovarja pomen dobrih odnosov, saj je potreba po pripadnosti 

in razumevanju z drugimi ena izmed naših osnovnih, prirojenih potreb.  

 

Lojk (2001) navaja deset aksiomov teorije izbire: 

1. Edina oseba, katere vedenje smo zmožni kontrolirati, smo mi sami. Če smo 

pripravljeni umreti ali prenašati bolečine, nas nihče ne more pripraviti do tega, da 

bi storili nekaj, česar nočemo. 

2. Vse, kar lahko ponudimo drugim ali kar lahko drugi ponudijo nam, so 

informacije; kaj bodo oni ali mi počeli s temi informacijami, je stvar njihove 

oziroma naše izbire. 

3. Vse dolgotrajne duševne težave imajo svoj izvor v nezadovoljujočem odnosu 

z drugimi ljudmi. 

4. Odnosne težave so vedno težave v sedanjosti: ali živimo v nezadovoljujočem 

odnosu ali pa odnosa sploh nimamo. 

5. Dogodki v preteklosti – posebno boleči – so vplivali na to, kakšni smo danes, 

vendar njihovo boleče oživljanje ne pomaga veliko pri tem, da bi si uredili odnose 

v sedanjosti. 

6. Žene nas pet v dedno zasnovo zapisanih potreb:  

 potreba po preživetju posameznika in vrste; 

 potreba po ljubezni oziroma pripadnosti; 

 potreba po moči oziroma (samo)spoštovanju; 

 potreba po prostosti oziroma svobodni izbiri; 

 potreba po zabavi oziroma razvedrilni, ustvarjalni radovednosti. 

7. Svoje potrebe lahko potešimo le prek konkretnih sličic (podob, zamisli, želja) 

v našem notranjem svetu kakovosti. V tem svetu je vse, kar je za nas vredno; 

tudi tisto, kar drugim ne pomeni ničesar. 

8. Vse, kar počnemo v življenju, je, da se vedemo, da poskušamo s celostnim, 

nedeljivim vedenjem, sestavljenim iz štirih sestavin (dejavnosti, mišljenja, 
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čustvovanja in fizioloških procesov), potešiti osnovne potrebe. 

9. Vse naše vedenje je namensko in proaktivno. Pri naši osebni svobodi ogromno 

pridobimo, če to spoznamo in začnemo govoriti, na primer, da smo izbrali 

depresijo, ne pa, da smo padli vanjo. 

10.  Neposredno lahko nadziramo le mišljenje in dejavnosti; čustva, počutja in 

fiziološke procese pa le posredno prek dejavnosti in mišljenja. 

V luči kibernetike drugega reda, Powersove kontrolne teorije in Glasserjeve teorije izbire, 

ki prikazujejo krožno obliko komunikacije in nastalih sprememb, kjer proizvodi procesa 

komuniciranja postanejo izhodišče za nadaljnje procese komuniciranja in spremembe, 

lahko razumemo tudi sinergetiko kot transdisciplinarno teorijo o spontanem porajanju 

novih vzorcev organiziranosti sistema (Šugman Bohinc, 2011). Čeprav govorimo o 

psihoterapevtskem pristopu, ga lahko prenesemo v šolski prostor, predvsem v smislu 

samoorganizacije, opustitve neučinkovitih načinov delovanja in sprejemanja, oblikovanja 

novih, soustvarjajočih procesov.  
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4 SINERGETIKA3 

Predmet sinergetike kot transdisciplinarne teorije so samoorganizirajoči procesi oziroma 

pojasnjevanje oblikovanja ter spreminjanja struktur v živi in neživi naravi (Schiepek idr., 

2000). 

Sinergetiki so mnenja, da je nemogoče enosmerno spreminjati druge ljudi, prav tako 

Glasser poudarja, da lahko spreminjamo le sebe, drugim pa ponudimo le informacijo, ki 

jo prejemnik prevede v svoj svet kakovosti, jo sprejme ali pa zavrne. 

Nemški psiholog Günter Schiepek svoje raziskave osredotoča na področje sinergetike, 

dinamike nelinearnih sistemov v psihologiji in nevroznanosti ter ugotovitve prenaša v 

psihoterapevtske pristope.  

Schiepek (2008) navaja naslednja sinergetična generična načela (Šugman Bohinc, 2011): 

1. Ustvarjanje pogojev za stabilnost 

Za spreminjanje posameznikovih ustaljenih vzorcev, ki niso več ustrezni oziroma ne 

prinašajo učinkovitosti in zadovoljstva, se mora posameznik v okolju počutiti 

varnega. Čutiti mora tako strukturno kot čustveno stabilnost, ki mu omogoča varen 

prvi korak na poti k spremembi. 

2. Razlikovanje vzorcev relevantnega sistema 

Ljudje svoje vedenje, mišljenje in čustvovanje organiziramo na način vzorcev. 

Pomembno je, da se posameznik zaveda svojih vzorcev delovanja v različnih 

kontekstih in da zavestno raziskuje svoj življenjski svet. 

3. Konotacija – upoštevanje in krepitev občutka, da si je smiselno prizadevati za 

spremembe 

Z upoštevanjem posameznikovega življenjskega sloga, njegovih življenjskih ciljev 

in zastavljenih nalog lahko proces sprememb smiselno vrednotimo in jim dajemo 

pomen, ki spodbuja spremembo. 

4. Razlikovanje parametrov nadzora – omogočanje energiziranja, ustvarjanje 

pogojev, ki bodo spodbujali motivacijo 

Pomembno je, da aktiviramo notranjo motivacijo za spremembe, da ugotovimo vir 

energije za posameznika, kaj je tisto, kar je zanj pomembno, kaj ga vodi do izbranega 

cilja. 

                                                           
3 Pojem »sinergetika« je grškega izvora in pomeni »nauk o součinkovanju«. 
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5. Destabiliziranje vzorca – krepitev nihanj 

Ustaljen, neučinkovit vzorec je v varnih pogojih možno destabilizirati z aktivacijo 

novih vzorcev. To dosežemo z novimi poskusi delovanja, novim vedenjem. 

6. Omogočanje »kairosa« – omogočanje časovne uglašenosti, sozvočja in 

koordinacije 

Gre za uglašenost med terapevtskim pristopom, komunikacijskim stilom in 

posameznikovimi psihosocialnimi procesi. 

7. Omogočanje ciljane prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci 

K lažji prekinitvi med starimi in novimi vzorci pripomoreta usmerjenost na želeni 

cilj in načrtovanje novih strukturnih elementov (korakov) v smeri želene spremembe. 

8. Novo stabiliziranje 

Ukrepi za stabilizacijo in integracijo novih kognitivnih, emocionalnih in vedenjskih 

vzorcev so lahko različni – še tako majhne premike, dosežke, novosti moramo 

pozitivno krepiti. 

Ozaveščanje o krožni, dvosmerni komunikaciji in o aktivni vlogi posameznika v odnosih  

nam lahko pomaga, da lažje in bolje razumemo učence z različnimi težavami v šoli. Tudi 

pri oblikovanju in izvajanju učne pomoči za učence gre za nelinearno, kompleksno, 

dinamično in nepredvidljivo dogajanje. Pri oblikovanju načrtov učne pomoči upoštevamo 

sinergetična generična načela, L. Šugman Bohinc (2011) pa jih v procesu soustvarjanja 

in oblikovanja izvirnega delovnega projekta pomoči za učence z učnimi težavami vidi 

skozi korake in načine delovanja/sodelovanja, predstavljene v nadaljevanju. 
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Tabela 1: Sinergetika soustvarjanja učenja in pomoči v šoli 
(Vir: L. Šugman Bohinc (2011)) 

Sinergetično 

načelo 
Pogoji Načini delovanja 

1. Ustvarjanje  

pogojev  

za  

stabilnost 

Šola naj bo za učence z 

učnimi težavami 

čustveno in strukturno 

varno okolje. Zato si 

moramo prizadevati, da 

ustvarjamo takšne 

okoliščine, kjer lahko 

vsak učenec razvije 

občutek pripadnosti, 

zaupanja, spoštovanja in 

pozitivnega pogleda v 

prihodnost ter pogum za 

eksperimentiranje 

oziroma željo za 

spremembo.  

Načrtno poiščemo in opazimo močna 

področja vsakega posameznika. 

Učenca ozaveščamo, da težave na enem 

področju ne izključujejo uspešnosti na 

drugih. 

Vzamemo si čas za povezovanje, 

oblikovanje dobrih medsebojnih odnosov. 

Povežemo se z učencem, da bo 

pripravljen tvegati, eksperimentirati z 

alternativnimi oblikami svojega vedenja. 

Uporabljamo tehnike opolnomočenja in 

motiviranja za želene spremembe v 

prihodnosti. 

2. Razlikovanje 

vzorcev sistema 

Treba je razlikovati 

vzorce delovanja v 

kontekstu šole – kaj je 

tisto, kar učencu 

povzroča učne težave, 

kaj jih vzdržuje.  

Spoštljivo raziskujemo življenjski svet 

učenca. 

Problem opredelimo z njegove 

perspektive. 

Iščemo izjeme v pozitivnem smislu – 

okoliščine in dejanja, ko je (bil) učenec 

uspešen. 

Iščemo želene scenarije v prihodnosti. 

3. Konotacija Upoštevanje in krepitev 

občutka, da si je 

smiselno prizadevati za 

spremembe. 

Upoštevamo življenjski slog 

posameznika, njegove osebne naloge in 

cilje. 

4. Razlikovanje 

nadzornih 

parametrov 

Iščemo kaj energizira, 

destabilizira sistem. 

Ustvarjamo pogoje in 

iščemo učenčevo  

motivacijo za doseganje 

želenih ciljev. 

Iščemo izjemne izkušnje iz preteklosti, 

kjer je učencu uspelo rešiti problemsko 

situacijo, ter to izkušnjo povezujemo z 

novimi situacijami. Iščemo možne rešitve 

tudi v domišljiji, kratkoročnih in 

dolgoročnih ciljih.  

Zavedamo se, da ni recepta za to, kar 

posameznika energizira. 
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5. Destabiliziranje 

vzorca 

Krepitev odklona od 

nezadovoljivih starih 

vzorcev in pomoč pri 

preizkušanju novih 

alternativnih vzorcev 

vedenja. 

Opazimo še tako majhen napredek 

učenca, ga pohvalimo. Izdelamo 

varovalne scenarije za obdobje kritične 

nestabilnosti na prehodu med starimi in 

novimi vzorci, kadar ne gre vse po načrtu 

in se učenec znajde v situaciji, ko bi 

uporaba starega neučinkovitega vzorca 

pomenila nazadovanje. 

6. Omogočanje 

»kairosa« 

Posebna uglašenost med 

udeleženci. Gre za hipne 

prelome v procesu 

vzpostavljanja 

delovnega odnosa in 

osebnega stika. 

Pozorni smo na posebne trenutke 

medsebojne uglašenosti, jih besedno ali 

nebesedno usidramo, da postanejo vodilna 

misel za premike v želeno smer. 

7. Omogočanje 

prekinitve 

simetrije med 

starimi in novimi 

vzorci 

Stanje, ko ima 

posameznik v naboru 

svojih razmišljanj, 

čustvovanj in vedenj 

paleto starih vzorcev ter 

tudi že nekaj novih 

izkušenj, ki se zgoščajo 

v nove vzorce. 

Prizadevamo si, da 

prekinemo to simetrijo 

in da posameznik izbere 

nove načine delovanja, 

torej uporabi nove 

vzorce. 

Poudarjamo usmerjenost na želeni cilj, 

oblikujemo načrt konkretnih korakov, 

ozaveščamo, kaj želi učenec spremeniti in 

kako bo prepoznal želeno spremembo. 

8. Novo 

stabiliziranje 

Stabilizacija novih, 

sprva še zelo šibkih 

vzorcev rešitve. 

Krepitev še tako 

majhnih korakov in 

premikov. 

Pohvale, priznanja, pozitivna pozornost, 

naklonjenost, objava še tako majhnega 

dosežka. 

 

Podobne korake zasledimo tudi v psihoterapevtskem pristopu Glasserjeve realitetne 

terapije (2000). Pri vodenju svetovalnega pogovora ali načrtovanju dela z učencem lahko 

uporabljamo v nadaljevanju predstavljene korake, ki posameznika vodijo do želene 

spremembe. 
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Tabela 2: Postopek svetovalnega procesa - RT koraki 

(Vir: Zupančič (1997)) 

Koraki 
Možnost uporabe za delo z 

učenci v luči iskanja sprememb 
Primeri vprašanj 

1. KORAK   

Vključevanje 

Vzpostavljanje osebnega in 

profesionalnega odnosa med 

učiteljem in učencem. Ustvarjamo 

prijateljsko ozračje, pokažemo 

iskreno zanimanje za učenca. 

Kaj si razmišljal, preden si 

prišel k meni? 

Se ti zdi potrebno, da bi se 

naučil kaj novega o tem, kako 

se vesti, urejati stvari? 

Kako ti lahko jaz pri tem 

pomagam? 

Opis klientove 

zgodbe 

Zanima nas učenčeva zgodba. Povej mi kaj več o sebi in o 

tvoji situaciji v šoli. Kaj si 

želiš na splošno? 

Raziskujemo 

učenčev svet 

kakovosti. 

Raziskujemo 

učenčev svet 

kakovosti. 

Raziskujemo učenčev svet 

kakovosti. 

Kako se želiš počutiti v šoli? 

Kaj bi rad, da bi bilo drugače? 

Kaj bi spremenil? 

Kako bi to izgledalo?  

Kaj bi to pomenilo tebi? 

2. KORAK   

Opis sedanjega 

vedenja 

Opis aktualnega učenčevega 

vedenja na splošno in tudi v 

določenih situacijah. 

Kaj sedaj delaš v šoli, da bi 

dobil tisto, kar želiš?  

Kaj si že poskusil? 

Kaj razmišljaš ob tem? 

3. KORAK   

Evalvacija 

Samopresoja lastnega vedenja, 

mišljenja. 

Ali ti to, kar delaš, pomaga, 

da bi dobil tisto, kar želiš? 

Te to vodi v želeno smer? 

Kakšni so učinki, rezultati? 
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4. KORAK   

Možni izbori 

Iskanje idej za spremembo v 

preteklih izkušnjah učenca, v 

zgodbah in posrednih izkušnjah 

drugih učencev, uporaba 

domišljije. 

Ali si se kdaj počutil 

uspešnega? 

Kako je to izgledalo? 

Kaj si počel? 

Ali poznaš kakšnega učenca, 

ki dobro dela? 

Kaj počne, kako rešuje stvari? 

Kako si zamišljaš osebo, ki je 

v šoli sprejeta? Kaj dela? Kaj 

razmišlja? 

Načrt 

Izdelava načrta, ki naj bo 

enostaven, aktiven, konkreten, 

takoj izvedljiv, omogoča 

ponavljanje. 

Hočeš, da narediva načrt za 

boljši uspeh? 

Je tvoj načrt enostaven? Od 

koga je odvisna izvedba? 

Kakšno aktivnost vsebuje? 

Ga lahko izvedeš takoj ali v 

bližnji prihodnosti?  

Obveza Pristanek za izvedbo načrta. Sva dogovorjena? 

Potem velja? 

 

Schiepkova generična načela (2008, v Šugman Bohinc, 2011) v procesu soustvarjanja in 

oblikovanja izvirnega delovnega projekta pomoči lahko povežemo s koraki realitetne 

terapije za vodenje svetovanja in razumevanje posameznika v luči teorije izbire. 

 Ustvarjanje pogojev za stabilnost, kjer v šoli poskrbimo za varno čustveno in 

strukturirano okolje, lahko povežemo s prvim RT-korakom, kjer poskrbimo za 

varno vzdušje, raziskujemo učenčev svet kakovosti, zanima nas njegov svet, 

tisto, kar je njemu pomembno. 

 Razlikovanje vzorcev sistema, kjer ugotavljamo, kdaj in kako je učenec uspešen 

ter kdaj in kje se pojavljajo težave, lahko povežemo z drugim RT-korakom, kjer 

se ukvarjamo z opisom sedanjega vedenja. Kaj počnemo, razmišljamo, kako se 

počutimo, kaj nam sporoča telo? Ali gremo v želeno smer? Kdaj se počutimo 

uspešne? Kdaj nemočne? 
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 Konotacija in krepitev občutka, da se je vredno boriti za spremembe, lahko 

povežemo z RT-evalvacijo (tretji korak), kjer se skupaj z učencem sprašujemo: 

ali je naše/tvoje vedenje učinkovito, nam/ti prinaša tisto, kar si želimo? 

 Razlikovanje nadzornih parametrov, kjer iščemo motivacijo za spremembo in 

možnosti za energiziranje, lahko v RT-korakih najdemo pri četrtem koraku, kjer 

iščemo možne izbore in ideje za spremembe. 

 Destabilizacija vzorca pomeni skupno načrtovanje (RT) z izdelavo varovalnih 

scenarijev in čim bolj konkretnega načrta, kjer je možno opaziti tudi najmanjši 

napredek. Načrt izdelamo tako, da je sestavljen iz malih korakov, katerih izvedba 

je v največji meri odvisna od nas. 

 Omogočanje »kairosa« – posebne uglašenosti je v jeziku realitetne terapije 

povezanost med svetovalcem in učencem, ko skozi neverbalne znake, iskreno 

zanimanje in aktivno poslušanje začutimo energijo, ki je potrebna za spremembo. 

 Omogočanje prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci je v jeziku 

realitetne terapije preigravanje načrta, dograjevanje konkretnih sličic, vrednotenje 

načrta, konkretizacija in izpeljava. K temu spadata tudi pristanek in simbolična 

obveza za izpeljavo načrta. Pri realitetni terapiji oziroma teoriji izbire ne 

sprejemamo izgovorov in postavljamo vprašanj, kot je: zakaj nisi tega naredil? 

Učenca raje vprašamo: kdaj, kako boš to storil? S takšnimi vprašanji lahko 

ugotovimo, ali je naš načrt dovolj konkreten in sploh izvedljiv, po drugi strani pa 

damo posamezniku možnost, da sam izbere kako, kdaj, na kakšen način. 

 Novo stabiliziranje pa pomeni poročanje o izvedbi načrta, izvedbi še tako 

majhnega koraka in izvedeni spremembi ter vnovično evalviranje, pohvalo, 

opogumljanje in ozaveščanje, da je v nas samih veliko moči in možnosti za 

želene spremembe. 
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5 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI V OSNOVNI ŠOLI 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami4 (v nadaljevanju ZUOPP-1) v svojem 

2. členu opredeljuje: »Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem 

razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in 

naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 

dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z 

avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo 

ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 

izobraževanja.« 

Pogled na otroke s posebnimi potrebami se je skozi zgodovino slovenskega šolstva 

spreminjal, od prvih specializiranih šol (1840 – Šola za gluhe in naglušne v Gorici, 1911 

– Oddelek za otroke z motnjami v duševnem razvoju v Ljubljani, 1919 – Šola za slepe v 

Ljubljani) do ureditve zakonodaje, ki je opredelila pravice do izobraževanja, šolanja in 

vzgoje vseh otrok (1958 – Splošni zakon o šolstvu, 1960 – Zakon o posebnem šolstvu, 

1968 – Zakon o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem 

razvoju in 1976 – Zakon o izobraževanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem 

in duševnem razvoju). 

Večje konceptualne spremembe v smeri integracije in inkluzije pa je leta 1995 prinesla 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, ki je ponudila paradigmatsko preusmeritev iz 

motnje v sposobnosti (Opara, 2005) in opredelila pogoje, ki jih posameznik potrebuje za 

vzgojo in izobraževanje. Z odmikom od poimenovanja »otroci z motnjami v razvoju« in 

uporabo novega pojmovanja »otroci s posebnimi potrebami« se je uveljavila zasnova 

vključevanja teh otrok v redne oblike vzgoje in izobraževanja, razširila se je tudi 

populacija otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter prepoznan je bil spekter 

njihovih težav, ki zahtevajo drugačne vzgojno-izobraževalne pristope. 

Temelji, zapisani v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju iz leta 1995, so bili osnova in 

podlaga za sodobnejšo zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami (2000 – Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2003 – Spremembe 

Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2007 – prenova Zakona o usmerjanju 

                                                           
4 ZUOPP-1, Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3531
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otrok s posebnimi potrebami, 2011 trenutno veljaven Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (ZOUPP-1)). 

Grossman (2003, v Kavkler, 2009) poudarja, da spada inkluzija med temeljne vrednote 

in ideale ter zato ni privilegij. Inkluzija pomeni pravico posameznika do socialnega, 

intelektualnega, kulturnega in osebnega vključevanja. 

V luči inkluzivnega izobraževanja po svetu države različno izvajajo šolske reforme 

(Dyson in Millward, 2007, v Kavkler, 2009): 

 države, ki ob vključevanju otrok s posebnimi potrebami spreminjajo specialni 

šolski sistem in želijo specialne izobraževalne programe razširiti na vse šole 

(Nemčija, Anglija in Belgija); 

 države, ki inkluzivno gibanje razumejo kot potrebo po spreminjanju rednih šol in 

se usmerjajo v reformo redne šole (Danska, Švedska, Norveška, ZDA). 

Po mnenju M. Kavkler (2008) Slovenija spada med države, ki imajo dobro razvit sistem 

specialnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, hkrati pa išče vmesne oblike 

njihovega izobraževanja med specialnim in rednim izobraževalnim sistemom. 
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6  ŠOLA KOT UČNO IN SOCIALNO OKOLJE 

V šolskem prostoru poleg procesa učenja vsakodnevno poteka cela vrsta formalnih in tudi 

manj formalnih aktivnosti, socialnih interakcij med udeleženci. Pomembno je, da se 

zavedamo, da je učenec vpet v različne sisteme in podsisteme v učnem okolju. Namen 

proučevanja učenčevega učnega okolja je ugotavljanje vplivov na njegov način učenja in 

njegovo uspešnost, ki pa je lahko odvisna od vrste spremenljivk. 

6.1 Šola kot učno okolje 

Zgodovinski oris proučevanja učnega okolja nakazuje spremembe v njegovem 

razumevanju. Učno okolje so v preteklosti opredeljevali predvsem kot fizično učno 

okolje (Gelsher in Leonard, 1987, v Jereb, 2011a). Novejše definicije kot element učnega 

okolja dodajajo učne pripomočke, kakovostne odnose in pomen psiholoških dejavnikov, 

ki imajo vpliv na učenje (Mcrobbie, Roth in Lucus, 1997, v Jereb, 2011a). 

Zanimanje za povezavo med učno in socialno uspešnostjo učencev se je povečalo v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so raziskovalci iskali povezave med socialno 

vključenostjo in storilnostno motivacijo ter posledično učno uspešnostjo učencev. 

Na povezanost med akademskimi in socialnimi cilji opozarja Kathryn R. Wentzl (1999), 

ki poudarja, da pozitivne socialne interakcije v šoli vplivajo na izboljšanje učnih 

dosežkov in usvajanje znanja na višjih nivojih. Učenci, ki se čutijo sprejete, bodo izbirali 

sprejemljivejše vedenje in bodo šolskemu delu namenili več pozornosti, uspešnosti v šoli 

pa bodo pripisovali večji pomen. 

Tudi v sodobnem času je vse več raziskav usmerjenih v proučevanje razmer, ki vplivajo 

na dosežke učencev v šolah. 

Raziskovalec na področju izobraževanja Hattie (2009) je v svojem delu združil 

ugotovitve več kot 800 metaanaliz, ki so proučevale dejavnike in velikost učinkov na 

učenje ter dosežke učencev. Vplive na učenčeve dosežke je razvrstil glede na velikost 

učinka.  

V spodnji tabeli najprej navajamo prvih petnajst dejavnikov vpliva glede na velikost 

učinka, nato pa izpostavljamo tiste, ki so kontekstualno povezani z vplivi socialnih 

odnosov v šoli. 
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Tabela 3: Velikost učinka dejavnikov na šolsko uspešnost učencev 

(Vir: (Hattie, 2009)) 

RANG DEJAVNIK VPLIVA 
VELIKOST UČINKA  

vrednost (d) 

1. Učenčeva samoocena 1,44 

2. 
Poučevanje z upoštevanjem Piagetove teorije 

kognitivnega razvoja  
1,28 

3. Sprotno vrednotenje s strani učiteljev 0,90 

4. 
Mikro poučevanje – učiteljevo (samo)opazovanje 

poučevanja 
0,88 

5. Akceleracija posebej nadarjenih učencev 0,88 

6. Vedenje učencev v razredu 0,80 

7. Celostna intervencija za učence z učnimi težavami 0,70 

8. Jasnost učitelja 0,75 

9. Vzajemno poučevanje 0,74 

10. Učiteljeve povratne informacije 0,73 

11. Odnos učitelj – učenec 0,72 

12. Intervalno ponavljanje snovi 0,71 

13. Metakognitivne strategije učencev 0,69 

14. Predhodni dosežki učencev 0,67 

15. Programi za izboljšanje besedišča 0,67 

23. Strategije poučevanja 0,60 

25. Učne veščine učencev 0,59 

31. Domače okolje 0,57 

34. Učni cilji 0,56 

36. Pomoč vrstnikov 0,54 

39.  Povezanost oddelka/razreda 0,53 

41. Vpliv vrstnikov 0,53 

42. Razredni menedžment 0,52 

45. Sodelovanje staršev 0,51 

48. Učenje v manjših skupinah 0,49 

51. Motivacija učencev 0,48 

52. Zgodnja intervencija 0,46 

59. Velikost šole 0,43 

88. Domače naloge 0,29 

99. Finance, ki so namenjene za delovanje šole 0,23 

106. Velikost razredov 0,21 

121. Učne skupine, oblikovane po sposobnostih 0,12 

136. Ponavljanje razreda - 0,16 

137. Gledanje televizije (doma) - 0,18 
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Avtor rezultate analiz združuje in prikazuje tudi z vidika področja vpliva. Tako posebej 

izpostavlja prispevek učencev, prispevek družine/staršev, prispevek šole, prispevek 

učiteljev in poučevanja ter prispevek kurikula. Zanimivo je, da je med prvimi petnajstimi 

dejavniki  vpliva na učenčeve dosežke kar devet takšnih, ki so vezani na področje 

poučevanja in lastnosti učiteljev (sprotno vrednotenje, mikropoučevanje, celostna 

intervencija za učence z učnimi težavami, jasnost učitelja, vzajemno poučevanje, 

povratna informacija, odnos med učiteljem in učencem, razgiban urnik, metakognitivne 

strategije). Sklepamo torej lahko, da so način poučevanja in lastnosti učitelja zelo 

povezani z dosežki učencev v šoli.  

  

6.1.1 Strukturni model vplivov na učno uspešnost 

Strukturni model Centre in Potterja (1980) proučuje različne spremenljivke, ki 

vplivajo na učenčeve učne dosežke. Model predstavlja in ugotavlja medsebojni vpliv 

struktur ter proučuje stile poučevanja učiteljev in vpliv šolske klime na vedenje učencev. 

Analizira  značilnosti učencev, njihovo aktivnost med poukom, povezavo med 

osebnostnimi lastnostmi učencev in učiteljev ter njihov medsebojni vpliv. Iz povezav med 

posameznimi spremenljivkami lahko sklepamo, kaj je tisto, kar ima največji vpliv na 

učenčeve učne dosežke. 

Avtorja spremenljivke, ki vplivajo na učne dosežke učencev, združujeta v naslednja 

področja: 

1. šola in šolski okoliš   3. značilnosti učiteljev 5. značilnosti učencev 

2. notranji pogoji šole 4. učiteljevo poučevanje     6. učenčevo vedenje 

      7. učenčevi dosežki 
 

Centra in Potter (1980) ugotavljata medsebojne vplive znotraj posamezne strukture 

in vzročno-posledične povezave med različnimi strukturami. Nekatere 

variable/strukture so med seboj vzročno povezane, druge so povezane krožno.
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Slika 3: Strukturni model vplivanja na učenčeve dosežke  

(Vir: Centra in Potter, 1980) 

 

 

 

 

 

ŠOLA IN ŠOLSKI OKOLIŠ: 

1. Velikost šole 
2. Materialni pogoji, plače 
3. Razmerje med številom učencev 

in učiteljev 
4. Razmerje administracija – učitelji 
5. Profesionalno osebje 
6. Opremljenost šole z didaktičnimi  

materiali 
7. Velikost oddelkov 
8. Lokacija šole 
9. Socialni status učencev 
10. Rasna sestava 

 NOTRANJI POGOJI ŠOLE: 
1. Upravna organizacija: 

a) Razmerje uprava – učitelji 
b) Stopnja kontrole, nadzora 
c) Mehanizmi nagrajevanja 

2. Poučevanje: 
a) Spremljanje 
b) Timsko poučevanje 
c) Odprto za novosti proti 

tradicionalnem 
3. Vpliv vrstniških skupin 
4. Velikost oddelkov 
5. Dolžina šolanja 

6. Okolje in ambient 
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ZNAČILNOSTI UČITELJEV: 

1. Usposobljenost 
2. Izkušnje 
3. Sposobnosti 
4. Poznavanje predmeta 
5. Poznavanje strategij 

poučevanja 
6. Vrednote in stališča 
7. Pričakovanja 
8. Socialni položaj 

 

ZNAČILNOSTI UČENCEV: 

1. Socialni položaj, vplivnost 
staršev 
2. Sposobnosti in predznanje 
3. Vrednote in stališča 
4. Pričakovanja 
5. Kognitivni in učni stil 
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Na primer variabla ŠOLA in ŠOLSKI OKOLIŠ (velikost šole, lokacija šole, socialni 

status učencev) je vzročno povezana z NOTRANJIMI POGOJI ŠOLE (organizacija šole, 

klima, naravnanost šole) in ZNAČILNOSTMI UČITELJEV (izobrazba, izkušnje, 

prepričanja), medtem ko sta   strukturi NOTRANJI POGOJI ŠOLE in ZNAČILNOSTI 

UČITELJEV med seboj tudi odnosno povezani. Na UČITELJEVO POUČEVANJE 

vplivajo ZNAČILNOSTI UČITELJEV, ZNAČILNOSTI UČENCEV, odnosno pa tudi 

UČENČEVO VEDENJE. Avtorja ugotavljata, da z učno najuspešnejšimi učenci najbolje 

delajo učitelji z veliko prakse, za razliko od učencev, ki imajo nižje dosežke in učne 

težave. Ti so uspešnejši, če jih poučujejo manj izkušeni učitelji. Morda je vzrok v 

entuziazmu mladih, manj izkušenih učiteljev. 

NOTRANJI POGOJI ŠOLE in ZNAČILNOSTI UČENCEV imajo vpliv tudi na 

VEDENJE UČENCEV.  

Na UČENČEVO VEDENJE in posledično na njegove DOSEŽKE imajo pomemben vpliv 

NOTRANJI POGOJI ŠOLE, ZNAČILNOSTI UČENCEV. Učni dosežki učencev so 

odnosno povezani s POUČEVANJEM UČITELJEV.  

Strukture variable, ki so v modelu narisane bliže skupaj, imajo večji medsebojni vpliv. 

Na primer učenčevim dosežkom je najbližja variabla učenčevo vedenje, kar lahko 

razumemo tako, da učenci v šoli uporabljajo takšno vedenje, ki vodi k učinkovitejšemu 

učenju – lahko k učenju osnovnih učnih veščin, lahko k učenju kognitivnih znanj ali pa k 

učenju nekognitivnih socialnih znanj. Učenci se učijo v različnih situacijah. Učiteljevo 

podajanje snovi je le ojačevalec učenja, ki posredno prispeva k učenčevim dosežkom. 

Torej ima učitelj največji vpliv na vedenje učenca, zato je prav gotovo najpomembnejši 

odnos, ki ga z učencem gradi. Nehote tudi učenci s svojimi reakcijami (verbalnimi in 

neverbalnimi znaki) in odzivi na učiteljevo poučevanje povzročajo spremembe v vedenju 

učitelja. Tako sta učenec in učitelj ves čas v interakciji.  

Model ugotavlja, da so za uspešnost učencev najpomembnejši odnosi med učitelji in 

učenci ter značilnosti učencev.  

Že predhodno omenjene metaanalize sodobnejših raziskav potrjujejo ugotovitve o 

pomembnosti dobrih odnosov med učitelji in učenci. Cornelius-White (2007, v Hattie, 

2009) je v 119 študijah zasledil visoko korelacijo oziroma vpliv odnosa učitelja na 
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učenčeve dosežke. V razredih, kjer poučujejo učitelji, ki so bolj usmerjeni v odnose z 

učenci, je sodelovanje učencev boljše, večje je medsebojno spoštovanje, manj je 

motečega vedenja,  rezultati učenja so višji. 

Podobno ugotavlja tudi J. Bluestein (2008, v Šugman Bohinc, 2011), ki je kritična do 

tradicionalne usmerjenosti učiteljev na vsebino in nadzor, zagovarja pa, da so za uspešno 

poučevanje in učenje ključni odnosi, ki jih učitelji vzpostavijo s svojimi učenci. Prav tako 

so od dobro vzpostavljenih odnosov z učenci odvisne učinkovitost učnih strategij učitelja 

in strategije vodenja razreda. Zato je v šoli ključnega pomena, da prepoznamo in 

ozavestimo vrednost medsebojnih odnosov, jim posvetimo zadostno količino časa, 

predvsem na račun storilnosti, ki je žal v naših šolah vse bolj prisotna.  

B. Marentič Požarnik (2003, str. 222) navaja: »Učenje je v bistvu socialen interaktiven 

proces; otroci dobijo pomembne informacije pa tudi vzorce mišljenja in strategije 

reševanja problemov iz stikov in interakcije tako z učiteljem kot z vrstniki.« 

Predstavljen strukturni model Centre in Potterja nam lahko služi kot podlaga za 

raziskovanje pogojev za uspešnost učencev v posamezni šoli. Z analizo posameznih 

variabel lahko identificiramo morebitne pomanjkljivosti, ovire in priložnosti za razvoj ter 

spremembe v strukturah, kjer imamo vpliv. Vrednost omenjenega modela je prav gotovo 

ozaveščanje, kaj je tisto, na kar lahko vplivamo, in kaj je tisto, kar je morda posredno 

povezano in sami na to nimamo neposrednega vpliva.  

6.2 Šola kot socialno okolje 

Šola je prostor učenja in življenja. V njej učenci preživijo tudi do tretjino svojega dneva. 

Zato za učence predstavlja tudi socialni kontekst za učenje socialnega vedenja. V zadnjem 

času narašča zanimanje za proučevanje socialnih odnosov in njihovega vpliva na učno 

uspešnost učencev. Po mnenju K. Košir (2013) pa so socialni odnosi učencev v šoli 

pomembni sami po sebi, ker so pomemben dejavnik počutja učencev v šoli in določajo 

kakovost njihovega trenutnega, posredno pa tudi prihodnjega življenja. S socialnimi 

odnosi, ki jih učenci v šoli vzpostavijo z vrstniki in učitelji, bolj ali manj uspešno 

zadovoljujejo svojo potrebo po pripadnosti širši socialni skupnosti. 

»Poleg družine in ožjega socialnega okolja je šolsko okolje prostor, v katerem se 

vedenjske, emocionalne in ostale socialno integracijske težave odslikavajo in v katerem 
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v interakciji tudi nastajajo in se vzdržujejo.« (Kobolt, 1999, str. 327) Šola je prostor 

socialnih odnosov, medsebojnih pravil formalnega in neformalnega vedenja. Otrok lahko 

kljub neugodnim družinskim razmeram v šoli utrjuje svojo samopodobo, če je sprejet in 

uspešen. 

Na drugi strani pa lahko šola otroku, ki že razvija neprilagojene vedenjske oblike, te utrdi 

in okrepi, če otrok ne sprejema pozitivnih spodbud in se ne more potrditi. 

6.2.1  Razumevanje otrokovega razvoja skozi ekološko teorijo   

Največkrat citiran predstavnik ekološke teorije razvoja Bronfenbrenner (1979) je izdelal 

sistematično shemo vplivov okolja na otrokov razvoj. Teorijo je zasnoval kot kritiko 

eksperimentalne psihologije, ki je poudarjala le enostranske povezave med 

eksperimentatorjem in subjektom opazovanja. Bronfenbrenner zagovarja medsebojni 

vpliv ter interakcijo med posameznikom in okoljem. Posameznik vpliva na okolje in 

okolje vpliva nanj. Prav tako zagovarja, da na posameznikov razvoj vpliva vrsta 

dejavnikov drugega reda in ne le izolirani, neposredni odnosi z drugimi. Njegova teorija 

omogoča razumevanja procesov, medsebojne povezanosti in vplivanja okolja na razvoj 

posameznika. 

V svoji bioekološki teoriji poudarja povezanost pet, med seboj trdno povezanih 

kontekstualnih sistemov, od najintimnejšega do najširšega, ki so v nenehni 

interakciji: mikro-, mezo-, eko-, makro- in kronosistem.   

Vsak organizem se razvija v kontekstu ekoloških sistemov, ki podpirajo ali dušijo njegov 

razvoj. Sistemi so med sabo povezani, gre za aktivne in dvosmerne (posredne in 

neposredne) interakcije med posameznikom in okoljem na različnih nivojih, tudi v šoli. 

V šolskem prostoru Bronfenbrennerjevo teorijo uporabimo za razumevanje kontekstov 

(Papalia, Olds in Feldman, 2003; Batistič Zorec, 2013; Peklaj in Pečjak, 2015):  

 v središču je posameznik, v šolskem prostoru je to učenec;  

 v drugem krogu so tako imenovani mikrosistemi – to so elementi otrokovega 

neposrednega socialnega okolja, s katerimi je vsak dan v stiku. Vsak mikrosistem 

predstavlja vzorec aktivnosti, vlog in medosebnih odnosov. Gre za odnose s 

pomembnimi drugimi, na primer za odnose med sošolci, odnose med učenci in 
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učitelji, odnose v družini, vrstniških skupinah. Spodbudni in zadovoljujoči odnosi 

s pomembnimi drugimi so ključni za rast in razvoj otroka; 

 mezososistem predstavlja odnose med posameznimi mikrosistemi, ki vplivajo na 

otrokovo doživljanje in posledično tudi na vedenje v njegovem okolju. Na primer 

usklajenost med šolo in starši (šolskim in družinskim ekosistemom) je za otroka 

zelo pomembna informacija. Kadar starši in šola dobro sodelujejo, so koherentni 

v doživljanju in pogledih na učenca, tudi otrok to sodelovanje doživlja kot 

podporo in ne kot grožnjo; 

 ekosistemi na učenca vplivajo posredno in niso v neposredni interakciji z njim. 

Gre za vplivanje na učenčeve življenjske razmere, ki so pogojene z zaposlitvijo 

staršev, njihovim delovnim časom, socialno politiko, izobraževalnim sistemom, 

šolskimi reformami. Na primer odsotnost staršev zaradi popoldanskega dela ali 

finančne težave v družini posredno vplivajo na razvoj posameznika;  

 najbolj oddaljen od otroka je makrosistem, ki predstavlja prevladujoče vrednote, 

pravila, zakone, sprejete vedenjske vzorce subkulture in kulture ter  ideologijo 

družbe, v kateri posameznik živi. Tudi to le posredno vpliva na posameznika; 

 kronosistem dodaja časovno razsežnost – zajema spremembe ali stalnost v 

časovnih obdobjih, ki so lahko vezane na posameznikovo življenje, spremembe v 

družini, selitve itd. 

Slika 4: Bronfenbrennerjeva bioekološka teorija 

(Vir: Papalia D. E., Olds S. W. in Feldman R. D., 2003) 
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Bronfenbrennerjeva teorija nam z osvetlitvijo medsebojno povezanih kontekstov daje 

priložnost za razumevanje vpliva posameznika, ki s svojimi biološkimi in psihološkimi 

lastnostmi vpliva na lasten razvoj. Prav tako pa osvetli vpliv in pomen različnih okolij ter 

njihovo medsebojno povezanost. Po Bronfenbrennerju je treba upoštevati tako imenovane 

»ekološke prehode« – manjše ali večje spremembe otrokovega položaja v socialnem 

okolju. Raziskovalec otrokovega razvoja mora biti pozoren na dejavnike, ki so vplivali 

na prehode, in na učinke, ki so jih prehodi povzročili (Batistič Zorec, 2013), upoštevati 

pa moramo tudi otrokovo interpretacijo okolja. 

Tudi Muuss (1996, v Rapuš Pavel, 1999, str. 380) pri proučevanju človekovega vedenja 

v svoji ekološki in kontekstualni paradigmi razvoja upošteva naslednje: 

 posameznika ne opazujemo le skozi njegove izkušnje, izkušnje razlagamo v 

kontekstu opazovanja; 

 v opis situacije posameznik prispeva svojo percepcijo in interpretacijo dogodka, 

okoliščin; 

 posameznikova subjektivna interpretacija in opredelitev položaja je pomembna 

determinanta v posameznikovem položaju in vedenju;  

 vsak posameznik dojema resničnost selektivno in evaluativno; 

 dejavniki okolja oblikujejo vedenje in razvoj posameznika. 

 

Posameznik je torej opazovalec in kreator svoje resničnosti, vpliva na svoje okolje in tudi 

okolje vpliva nanj. 

6.2.2 Razumevanje odnosov skozi model medosebnega stika 

Medosebni stik sta v začetnih interakcijah neznancev proučevala L. Tickle-Degnen in 

Rosenthal (1990). Na podlagi ugotovitev sta izdelala model, ki je bil osnova za številne  

eksperimentalne socialno-psihološke raziskave. 

Model osebnega stika L. Tickle-Degnen in Rosenthala (1990) temelji na proučevanju 

začetnih interakcij oseb. Po njunem mnenju naravo vezi sestavljajo tri strukturne, 

med seboj povezane komponente: vzajemna pozornost, pozitivnost in koordinacija.  

Vzajemna pozornost je prva v nizu razvoja medsebojne veze. Pri vzajemni pozornosti 

sta posameznika osredotočena drug na drugega. Pozorna sta na to, kaj govorita, počneta, 

pomemben je položaj telesa.  
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O pozitivnosti govorimo, kadar udeleženca začutita prijateljski odnos in skrb. 

Tretja komponenta je koordinacija, ki ima možnost napovedovanja, pomeni pa 

harmonijo, sproščenost, ravnovesje v interakciji, sinhronizacijo.   

Avtorja sta v medosebnih stikih pozorna tako na vedenjski kot izkušenjski vidik.  

Izkušenjski vidik zajema občutke in misli oseb v interakciji, pri vedenjskem so 

pomembni predvsem zunanji znaki oziroma zunanja perspektiva, ki jo s svojim vedenjem 

sporoča posameznik. Zelo pomembno vlogo ima nebesedna komunikacija. Osebi v 

interakciji si izmenjujeta nebesedne znake, ki sporočajo željo po sprejemanju in 

nadaljevanju interakcije. Opazimo lahko vse tri komponente medosebnega stika, ki so na 

primer: telesna drža, prostorska konfiguracija – vzajemna pozornost, smehljanje in 

kimanje, ki sporočata sprejemanje in nakazujeta veliko mero pozitivnosti, ter 

interakcijska sinhronost, ki se kaže, na primer, v zrcaljenju telesne drže, ki pomeni stopnjo 

koordinacije. 

Po besedah avtorjev je medosebni stik dinamičen, kontinuiran pojav, ki se ves čas razvija. 

Strukturne komponente sicer ostajajo iste, spreminja se njihova pomembnost. V začetnih 

interakcijah sta takoj opazni vzajemna pozornost in pozitivnost, koordinacija pa ne. 

Kasneje koordinacija narašča, vzajemna pozornost ostaja visoka, zmanjša pa se 

pozitivnost.  

V slovenskem prostoru se je s proučevanjem medosebnega stika v visokem šolstvu 

ukvarjala A. Bardorfer (2013), ki je ugotovila, da sta v visokošolskem prostoru v 

medosebnem stiku med učitelji in študenti v veliki meri prisotni komponenti pozitivnosti 

in pozornosti, skoraj popolnoma odsotna pa komponenta koordinacije. Po  mnenju 

avtorice (2013, str. 105) prav »ta (koordinacija v interakciji in koordinacija v procesu 

učenja) loči medosebni stik od kakovostnega medosebnega odnosa«. 

Model osebnega stika nam lahko služi kot izhodišče za zavestno opazovanje 

komunikacije med učiteljem in učencem, opazovanje razvoja medosebnega odnosa ter 

iskanje možnosti za razvijanje koordinacije v medsebojnih odnosih, ki se kaže v usklajeni, 

sproščeni interakciji in koordinaciji na področju učenja, ko učenec sprejema cilje 

poučevanja, učitelj pa učenčevo predznanje. 
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6.3  Odnosi med učitelji in učenci 

Učitelji v življenju šolarjev predstavljajo poleg staršev ključne odrasle osebe ter imajo 

velik vpliv na razvoj in uspešnost posameznika. 

6.3.1 Vloga učitelja 

M. Puklek Levpušček (2009) opredeljuje temeljne učiteljske kompetence, ki se nanašajo 

na področja njihovega dela v razredu, s starši, v šoli in v širši skupnosti. 

Temeljne učiteljske kompetence so (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009):  

1. učinkovito poučevanje, 

2. vodenje in komunikacija, 

3. preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev, 

4. vseživljenjsko učenje, 

5. širše profesionalne spretnosti. 

Učitelj ni le posredovalec znanja, temveč je lahko tudi model za učenje spretnosti, 

strategij, je sogovornik, spodbujevalec, zaupnik in motivator za življenjske odločitve.  

Zgodbe uspešnih posameznikov so dostikrat posvečene prav učiteljem, ki so s svojim 

zgledom ali dejanji odločilno vplivali na razvoj posameznika. 

Rosenshine in Furst (1971, v Centra in Potter, 1980) sta opredelila enajst načinov 

učiteljevega poučevanja, ki vplivajo na rast učencev in posledično na doseganje boljših 

učnih rezultatov. To so: jasnost razlage, dinamično podajanje snovi, entuziazem, k 

nalogam usmerjeno poučevanje, vnaprejšnja seznanitev učencev s kriteriji, vključevanje 

idej učencev v pouk, nedirektiven način vodenja razreda, brez kritiziranja, uporaba 

strukturiranih vprašanj, odprtost do raziskovanja in prilagajanje stopnje težavnosti 

učencem. Postavljanje zahtevnejših vprašanj vodi do boljšega znanja učencev. 

Pomembno je, da je učitelj organiziran, ima pregled nad delom v razredu, goji 

vsakodnevne rutine in organizira priložnosti za učenje za vse učence. Tak učitelj ima 

najboljše rezultate pri poučevanju in učenčevih dosežkih. 

Tudi Hattie (2009) poudarja pomen učiteljevega pojmovanja poučevanja in učenja kot 

priložnost za napredovanje vseh učencev, možnost za prilagajanje dosežkov 

posamezniku, negovanje pričakovanj do vseh učencev, odprtost za nove izkušnje, učenje 
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iz napak, spodbujanje pri prizadevanjih in sodelovanje pri učenju. Učiteljeva skrb in 

podpora vsakemu učencu, zaznavanje učenčevih močnih področij in negovanje  visokih 

pričakovanj, hkrati pa skrb za učenčevo udeleženost pri učenju in delu, predstavljajo 

varovalne dejavnike za uspešen napredek učenca (Benard, 1997, v Čačinovič Vogrinčič, 

2013). 

Conell in Wellborn (1991, v Košir, 2013) sta oblikovala model, kjer ugotavljata vpliv 

zadovoljevanja osnovnih psiholoških potreb (kompetentnost, avtonomija, povezanost) na 

učenčevo šolsko prilagojenost, učinkovitost in vključenost v šolsko delo. Učenec, ki ima 

v šoli zadovoljene osnovne psihološke potrebe, je uspešnejši pri razvoju svojih spretnosti 

in sposobnosti ter tudi šolski prilagojenosti. Učitelj lahko s svojim delovanjem učinkovito 

spodbuja občutja kompetentnosti učenca z jasno strukturo in informacijami, kako doseči 

želene rezultate. Z dovoljevanjem izbire in povezanostjo dejavnosti z učenčevimi interesi 

spodbuja učenčevo avtonomijo, s pristnim zanimanjem za učenca in z razvijanjem dobrih 

odnosov med vrstniki pa občutek vključenosti in povezanosti. 

Enako zagovarjata tudi Deci in Ryan v teoriji samoodoločanja (2000, v Peklaj in Pečjak, 

2015) in navajata, da sta učna in vedenjska samoregulacija ter šolska prilagojenost 

optimalni, kadar socialni kontekst zadovoljuje učenčeve temeljne potrebe po 

kompetentnosti, avtonomiji pri odločanju in doživljanju pripadnosti. Shouse (1996, v 

Bečaj, 2001) in Porter (1988, v Bečaj, 2001) ugotavljata, da toliko bolj kot se učitelji 

počutijo odgovorne za dober učni uspeh, toliko bolj se zmanjšuje učenčeva odgovornost 

za lastno uspešnost. S storilnostno naravnanostjo učitelja upadata otrokova samozavest in 

notranja motivacija. Na povečanje notranje motivacije pri učencih vpliva tudi doživljanje 

učitelja kot nekoga, ki spodbuja sodelovanje, pomoč in medsebojno razumevanje. 

Nasprotno pa doživljanje učitelja kot nekoga, ki spodbuja medsebojno tekmovanje in 

primerjanje, povzroča negativne premike v motivaciji (Hidi in Harackiewicz, 2000, v 

Marentič Požarnik, 2002). 

Friedman (1973, v Centra in Potter, 1980) je ugotovil, da je pomembno tudi spodbujanje 

učencev k spontanemu pripovedovanju, kajti na tak način se je povečala tudi 

komunikacija učencev z učitelji in tudi med učenci samimi. 

Z vidika zagotavljanja strukturiranega okolja in discipline v razredu je Karr-Kidwell 

(2001, v Rapuš Pavel, 2010) analiziral zaznavanje učiteljev s perspektive učencev. Učenci 
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so kot neučinkovite učitelje pri vzdrževanju discipline v razredu označili tiste učitelje, ki 

porabijo preveč časa za discipliniranje učencev, so dolgočasni, pogosto kričijo na učence, 

niso dobro pripravljeni in se pri njihovih urah učenci zelo malo naučijo.  

Nasprotno pa učitelji, ki jih učenci doživljajo kot učinkovite pri vzdrževanju discipline, 

so dobro pripravljeni in poznajo snov, znajo uporabljati humor in so zabavni, že na 

začetku napravijo na učence dober vtis, pritegnejo njihovo pozornost, si pridobijo ugled. 

Takšni učitelji imajo jasna pričakovanja in tudi določene posledice ob kršitvah. Težave 

rešujejo na miren, odločen in dosleden način. Takšni učitelji gledajo na učence kot na 

individualne osebnosti. »Učenci se pri njihovih urah veliko naučijo, prav tako se naučijo 

biti dober človek.« (Rapuš Pavel, 2010, str. 246) 

Odnos med učitelji in učenci predstavlja eno izmed osrednjih področij zanimanja 

pedagoške psihologije.  

Pri opredeljevanju pomena odnosa med učiteljem in učenci lahko izhajamo iz dveh 

paradigem izobraževanja. Prva je humanistična, v osebo usmerjena paradigma  

izobraževanja in druga konstruktivistična, v učenca usmerjena paradigma izobraževanju 

(Peklaj in Pečjak, 2015). 

V osebo usmerjena paradigma v ospredje postavlja učiteljevo empatijo, brezpogojno 

pozitivno sprejemanje učenca, toplino, spodbujanje samoaktivnosti učenca in njegove 

samoregulacije, spodbujanje kritičnega mišljenja. 

V učenca usmerjena paradigma je bolj usmerjena v učenca in v njegovo kontrolo nad 

učenjem. Učitelj upošteva »glas« učenca, njegove individualne značilnosti, spodbuja 

njegovo učenje in razmišljanje. 

Vpliv učiteljevega vedenja oziroma usmerjenost tako v osebo kot v učenca je v 

metaanalizi proučeval White (2007, v Peklaj in Pečjak, 2015). Ugotovil je, da je z 

učiteljevim vedenjem, ki je usmerjeno v odnose, najbolj povezano spodbujanje kritičnega 

in kreativnega mišljenja, temeljne matematične in verbalne kompetence pa so bolj 

povezane z učiteljevim vedenjem, usmerjenim v učenca.  

Pozitivni odnosi med učenci in učitelji so velik varovalni dejavnik za razvoj učencev. 

»Dobri odnosi med učiteljem in učenci vplivajo na boljše učne dosežke in bolj 
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produktivno vedenje učencev.« (Rapuš Pavel, 2010, str. 266). Na začetku šolanja pomeni 

dobro izhodišče za razvoj motivacije, socialnih veščin, uspešnosti učenca. Za učinkovito 

učenje je pomembno tudi strukturirano in predvidljivo okolje, mlajši učenci potrebujejo 

več vodenja, kontrole in nadzora, predvsem pri pridobivanju osnovnih veščin. Dokler 

učenci ne ponotranjijo pomena učenja, je učitelj tisti, ki jih vodi (Centra in Potter, 1980). 

V višjih razredih in ob prehodih na višjo raven izobraževanja pa dober odnos z učiteljem 

pomeni pomemben občutek stabilnosti v času odraščanja in možnost za razvoj kritičnega 

mišljenja. Učitelji imajo pomembno vlogo v procesu socializacije učencev.  Za učence 

učitelji predstavljajo pomembne druge, s katerimi v interakciji zadovoljujejo svoje 

emocionalne in socialne potrebe.  

Pomen informacij, ki jih z neverbalno komunikacijo sporočamo učencem, je v svojih 

delih raziskoval Pianta (1999). 

6.3.2 Piantov model učiteljeve percepcije učenca 

Pianta (1999) je z namenom opredelitve, kako učitelj doživlja posameznega učenca, 

razvil lestvico medsebojnega odnosa med učencem in učiteljem, poimenovano 

Student-Teacher Relationship Scale (STRS). Vprašalnik je namenjen učiteljem, da lažje 

prepoznajo svoje čustvene in socialne odzive ter izkušnje s posameznim otrokom. 

Vprašalnik meri tri dimenzije: učiteljevo zaznavo bližine, konfliktnost in odvisnost v 

odnosu do posameznega učenca. Vprašalnik ima osemindvajset postavk s petstopenjsko 

lestvico strinjanja (obstaja tudi krajša oblika s petnajstimi postavkami) in je namenjen 

učiteljem, ki poučujejo učence v starosti od treh do dvanajstih let. Vrednost vprašalnika 

je predvsem v odkrivanju in ozaveščanju lastnega odnosa do učenca ter služi kot izhodišče 

za načrtovanje intervencij za krepitev medsebojnih odnosov, ki pripomorejo k razvoju 

socialnih in akademskih kompetenc učencev.  

Zelo pomembno je, da se učitelji zavedajo vpliva svojega vedenja na socialno sprejetost 

učencev s težavami. Raziskave kažejo (White, Sherman in Jones, 1996; Hughes, Cavell 

in Wilson, 2001, v Pečjak, 2008), da učiteljevo vedenje do učenca s težavami predstavlja 

model za ostale učence, ki lahko glede na to razvijejo podobno vedenje do omenjenega 

učenca. Učiteljeva podpora lahko igra pomembno vlogo pri izboljšanju socialne 

sprejetosti učenca s težavami v razredu. 
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6.3.3 Odnos učiteljev do učencev s posebnimi potrebami 

Izkušenjski vidik oziroma notranja perspektiva medosebnega odnosa vpliva na učiteljev 

odnos do vsakega otroka, stališča učiteljev do otrok s posebnimi potrebami pa so 

pomemben dejavnik, ki vpliva na ravnanja učiteljev. 

Učni uspeh je pomemben dejavnik socialne sprejetosti učencev. Učitelji so bolj 

naklonjeni priljubljenim učencem in jih zaznavajo kot učno bolj angažirane, z boljšim 

odnosom do učiteljev in z boljšim učnim uspehom skozi vsa leta šolanja. Po drugi strani 

pa s strani vrstnikov zavrnjeni učenci poročajo o višji stopnji učne podpore s strani 

učiteljev (Košir in Pečjak, 2007). Iz tega lahko sklepamo, da učenci z učnimi ali drugimi 

težavami za učitelja predstavljajo dodatno obremenitev in delo, posvečajo jim več 

pozornosti, hkrati pa so jim učitelji manj naklonjeni in imajo z njimi slabše odnose. Po 

mnenju učiteljev le redki učenci s posebnimi potrebami zmorejo dosegati enak 

izobrazbeni standard kot ostali učenci (Peček in Lesar, 2006). To potrjujejo tudi slovenske 

raziskave, saj so s strani učiteljev najslabše ocenjeni učenci z vedenjskimi motnjami in 

učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (Peček in Lesar, 2006). 

V slovenskem osnovnošolskem prostoru so raziskave pokazale, da so učitelji najbolj 

obremenjeni, izčrpani in izpostavljeni stresu, kadar imajo v razred vključene učence z 

vedenjsko-čustvenimi težavami, najmanj pa pri gibalno oviranih učencih (Schmidt in 

Čagran, 2011). Raziskava je bila narejena na vzorcu 1360 učiteljev slovenskih šol. V 

vzorcu prevladujejo učitelji, ki imajo v razred vključene učence s posebnimi potrebami. 

Učitelji izpostavljajo preobremenjenost z dodatnim delom in pomanjkanjem časa, da bi 

se lahko posvetili učencem s posebnimi potrebami, ter fizično in čustveno izčrpanost.  

Kot negativne izkušnje pri delu z učenci s posebnimi potrebami učitelji navajajo (Brenčič, 

2010) učenčevo eksternalizirano vedenje v obliki agresije, motenja pouka, nasilja in 

izbruhov jeze ter nepripravljenost in nemotiviranost za šolsko delo (domače nedelo, 

neupoštevanje dogovorov, nima delovnih navad, se upira delu). 

Kljub vsemu pa učitelji navajajo več pozitivnih kot negativnih izkušenj pri delu z učenci 

s posebnimi potrebami (Brenčič, 2010), kjer kot pozitivne izkušnje navajajo predvsem 

individualno delo in dodatno strokovno pomoč izven razreda, pozitivno ocenjujejo 

prilagoditve in prilagojeno delo z učenci s posebnimi potrebami ter njihov učni napredek. 

Raziskava potrjuje ugotovitve, da učitelji bolj pozitivno ocenjujejo izkušnje, ki so vezane 
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na področje izobraževanja, doseganje standardov znanja, dobrih ocen, učne uspešnosti, 

manj pa so osredotočeni na odnosno raven in na osebnostni razvoj učenca. 

Zanimivo raziskavo o stališčih učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami je v 

svoji doktorski disertaciji opravila T. Pretnar. V svojo raziskavo je vključila 401 učitelja 

iz Slovenije in 401 iz Slovaške. Raziskava je pokazala, da so slovenski učitelji začetniki 

(delovna doba do deset let) in učitelji z najdaljšo delovno dobo bolj kot slovaški učitelji 

(delovna doba nad enaintrideset let) odklonilni do pravice do prilagoditev, ki naj bi jih 

imeli učenci s posebnimi potrebami. Avtorica takšna stališča razlaga z utemeljitvijo, da 

imajo učitelji začetniki veliko dodatnega dela že s samo pripravo na pouk in jim 

prilagoditve predstavljajo še dodatno breme, kolegi pred upokojitvijo pa so morda že 

utrujeni od dolgoletnega poučevanja in so manj fleksibilni na tem področju (Pretnar, 

2012, str. 127). Prav tako menijo, da za dodatno delo z učenci s posebnimi potrebami niso 

ustrezno nagrajeni.  

Učitelji z delovno dobo nad enaindvajset in nad enaintrideset let so bolj odklonilni do 

vključevanja otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo (Pretnar, 2012). Avtorica 

ugotavlja, da starejši učitelji med svojim izobraževanjem niso bili deležni vsebin za delo 

z učenci s posebnimi potrebami. V izobraževanju mlajših generacij pa je že na 

dodiplomski stopnji izobraževanja veliko omenjenih vsebin. Raziskava je prav tako 

pokazala, da so učitelji z višjo stopnjo izobrazbe bolj naklonjeni vključevanju učencev s 

posebnimi potrebami v redne šole. 

Učitelji izpostavljajo potrebo po izobraževanju in učenju različnih strategij za 

prepoznavanje in delo z učenci s posebnimi potrebami. Največ težav imajo pri soočanju 

z neustreznim in agresivnim vedenjem (Peklaj idr., 2009, Schmidt in Čagran, 2011; Rapuš 

Pavel, 2010). 

Zanimivo kvalitativno raziskavo o socialni in emocionalni vključitvi otrok s posebnimi 

potrebami v razred običajne srednje šole sta izvedli češki avtorici M. Hankova in S. 

Vavrova (2016), ki sta analizirali pogled gibalno oviranih srednješolcev na razvoj odnosa 

učiteljev in vrstnikov do njih. Dijake so o razvoju odnosa spraševali ob  zaključku srednje 

šole, po petih letih šolanja na srednji šoli. Raziskava je pokazala, da so bili v prvih letih 

šolanja dijaki nesprejeti tako s strani vrstnikov kot s strani učiteljev, počutili so se 

odrinjene, nerazumljene in osamljene. Vrstniki in učitelji so se zaradi pomanjkanja 
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izkušenj, znanj in strategij do njih vedli zadržano, nezaupljivo, nepripravljeno za 

spremembe. Postopno prilagajanje drug drugemu je prineslo izboljšanje odnosa, ključno 

vlogo pri tem pa so imeli učitelji, ki so ustvarili razmere za medsebojno pomoč, 

razumevanje, hkrati pa so do učencev s posebnimi potrebami pristopali enako, torej tako 

kot do drugih učencev.  

Avtorici zaključujeta, da je izrednega pomena pripraviti razredno sredino na vključitev 

učenca s posebnimi potrebami, hkrati pa je zelo pomembno tudi učiteljevo izobraževanje 

glede pridobivanja strategij in metod za poučevanje ter sprejemanja učencev z različnimi 

posebnimi potrebami. 

Ena izmed intervjuvanih dijakinj je izpostavila, kaj je vplivalo na njeno sprejetost v 

razredu: »Mislim, da je za to zaslužna tudi moja učiteljica. Sošolcem je že na začetku 

povedala, da se me naj ne bojijo, da sem normalna in da naj ne bodo prestrašeni,  

pokazala jim je način, kako naj komunicirajo z mano.« (Hankova, Vavrova, 2016, str. 

237). 

Sklepamo lahko, da so za sprejetost učencev s posebnimi potrebami s strani učiteljev eni 

izmed ključnih elementov njihova usposobljenost za delo z njimi, prepoznavanje težav in 

strokovna podpora. To dokazujejo tudi slovenske raziskave, kjer učitelji izpostavljajo 

pomanjkanje znanja in izkušenj za delo z učenci s posebnimi potrebami (Marentič 

Požarnik, 2003; Pečak in Lesar 2006; Brenčič 2010) ter izražajo svojo nemoč in 

nepoznavanje ustreznih tehnik poučevanja za posamezne skupine učencev s posebnimi 

potrebami. 

Horsman (2004, v Kavkler, 2005) navaja varovalne dejavnike, ki pri otrocih s 

specifičnimi učnimi težavami (SUT) preprečujejo nastanek vedenjskih težav. To so: 

pozitiven model, razvoj pozitivne samopodobe, podpora učiteljev in prijateljev, 

pričakovanje svetle prihodnosti, zaupanje vase, dobre socialne spretnosti, dobri odnosi z 

vrstniki, zaupanja vredna oseba v družini ali bližnjem okolju, iskanje ustreznih hobijev. 

Podobno poudarjajo tudi učitelji, ki so v slovenski raziskavi (Rapuš Pavel idr., 2010) 

ocenjevali lastno uspešnost pri delu z učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni kot 

učenci s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami. Kot najučinkovitejše odzive so 

učitelji izpostavili pogovor in znati »prisluhniti otroku«, na področju učenja prilagoditev 
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pouka in individualno delo, na področju sodelovanja sodelovanje s starši in svetovalno 

službo, pri naravnanosti izstopajo doslednost, postavljanje jasnih meja in pozitivna 

naravnanost. Kot učinkovite tehnike za delo z učenci pa učitelji izpostavljajo pohvalo, 

spodbudo in mirno reagiranje. 

Zanimiva je ugotovitev, da učitelji, ki svoje delo z učenci s posebnimi potrebami  

ocenjujejo kot pretežno oziroma zelo uspešno, kot najučinkovitejša odziva na disciplinske 

probleme navajajo pogovor z učencem in sodelovanje z njegovimi starši.  Pogovor 

vključuje pozitivno naravnanost učitelja, ki uporablja pohvale in učenca spodbuja. Učitelj 

je pozoren na mero zadolžitev, ki jih učenec zmore, opazi napredek in ga iskreno pohvali. 

Učitelj prisluhne učencu in mu omogoča doživljanje sprejetosti, skrbi za kakovost odnosa 

z njim. V medsebojni odnos vključuje tudi starše in postane neke vrste povezovalec tudi 

med starši in učencem. 

Čeprav je samoocena učiteljevega dela oziroma njegovih odzivov vezana na specifično 

populacijo otrok s posebnimi potrebami, to je s čustveno-vedenjskimi težavami, je vidik 

možno razširiti na odzivnost in sprejemanje vseh otrok s posebnimi potrebami.  

Prav tako Skalar (1999) poudarja, da oseben, neposreden in neformalen odnos do učenca 

prispeva k pozitivnemu odnosu, ki ustvarja več bližine v formalnih in neformalnih 

situacijah, odpravi predsodkov in stereotipov, še posebej, ko imamo v mislih učence s 

posebnimi potrebami. 

6.4  Vrstniški odnosi   

Pomen vpliva vrstnikov na učinke učenja je izpostavljal že Vigotski (1977, Sutherland, 

1992, v Batistič Zorec, 2013), ki je poudarjal skupne napore in medsebojno pomoč otrok. 

Otroci se učijo drug od drugega, učenje je socialna izkušnja, ki ga poganjajo kulturni cilji. 

Zelo pomembno vlogo na počutje v šoli in šolsko prilagojenost posameznika igrajo 

odnosi z vrstniki. Učenci so ves čas v interakciji drug z drugim. Vrstniki predstavljajo 

možnost za razvijanje socialnih stikov, socialnega učenja in tudi proces identifikacije. 

Mladostniku lahko predstavlja vrstniška skupina močno čustveno vez, v vrstniški skupini 

posameznik zadovoljuje čustvene potrebe, ki jih je prej, v obdobju otroštva, zadovoljevala 

družina. V tem obdobju je potreba po vrstnikih največja, prijateljstvo pa je vrh v 

medosebnih odnosih. 
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Obdobje mladostništva je obdobje velikih sprememb – sprememb na telesnem, 

spoznavnem, socialnem področju, na področju samostojnosti, intimnosti in 

samospoštovanja (Papalia, Olds in Feldman, 2003). 

Socialno primerjanje je v šolskem obdobju precej pod vplivom šolskega uspeha, zato  

otroci sebe opisujejo/doživljajo na osnovi procesa samoevalvacije in primerjave lastne 

kompetentnosti z drugimi (Sekušak Galešev in Stančić, 2010).  

Glede na naravo interakcij med učenci lahko govorimo o treh vrstah socialnih odnosov 

med vrstniki (Ryan in Ladd, 2012, v Peklaj in Pečjak, 2015): prijateljstvo, socialna 

sprejetost ali zavrnjenost s strani vrstniške skupine in medvrstniško nasilje.  

Vrstniki postajajo v obdobju mladostništva pomembni drugi, postanejo pomemben vir 

čustvene podpore, lahko pa tudi vir pritiska glede vedenja, zato sta izrednega pomena 

delo z razredom in vzpostavljanje pozitivne razredne klime s sprejemanjem 

individualnosti, drugačnosti in različnosti, z varnim okoljem, kjer se lahko izražajo 

mnenja, občutki, čustva. Učiteljeva vloga je med pomembnimi za soustvarjanje razredne 

in šolske klime. V raziskavah o njej (Zabukovec, 1998) so ugotovili, da obstaja 

pomembna povezanost med zaznavanjem razredne klime in dosežki učencev.  

Pomen šolskega uspeha in vpliv vrstnikov, predvsem pri starejših učencih, poudarjata 

tudi Petermann in Petermann (1996, v Rapuš Pavel, 2010), saj se lahko zaradi težav s 

šolskim uspehom ali težav pri vključevanju v vrstniške skupine pojavljajo prikrite oblike 

agresivnosti, kot so laganje, prevare, zloraba drog. 

Buhs, Ladd in Herald (2006, v Hattie, 2009) so dokazali, da dolgotrajno nesprejemanje s 

strani vrstnikov vodi do slabših akademskih dosežkov nesprejetih učencev, do njihovega 

umika in marginalizacije.  

V medosebnih odnosih razvijamo zaupanje, naklonjenost, empatijo, odgovornost do 

drugih. Za vzdrževanje odnosa je bistvenega pomena vzpostavitev temeljnega zaupanja, 

ki ga lahko dosežemo z medsebojno pomočjo, izkazovanjem solidarnosti, naklonjenosti 

in medsebojnega spoštovanja.  
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6.4.1 Odnos vrstnikov do učencev s posebnimi potrebami 

W. L. Stone in A. M. La Greca (1990) sta ugotovili, da je kar 50 % otrok z učnimi 

težavami s strani vrstnikov uvrščenih v skupino odklonjenih in prezrtih otrok. Pri 

sociometričnih merjenjih vrstniki pogosteje razvrstijo učence z učnimi težavami v 

skupino zavrnjenih učencev in redkeje v skupino priljubljenih (Fredrickson in Furnham, 

1998, 2001). 

Podobno ugotavljajo tudi Lebarič, Kobal Grum in Kolenc (2006), ki so se ukvarjali s 

sprejetostjo otrok s posebnimi potrebami v razredu v slovenskem prostoru. Sprejetost 

učencev s posebnimi potrebami je v veliki meri odvisna od povezanosti skupnosti 

nasploh. Slabo povezana skupnost – oddelek tudi slabo sprejema otroke s posebnimi 

potrebami. Tesno povezane skupnosti pa otroke s posebnimi potrebami sprejmejo zelo ali 

pa vsaj srednje dobro. Tudi po slovenskih raziskavah je otrok s posebnimi potrebami, ki 

so slabo vključeni v svoje razrede, kar 52 %. Rezultati raziskav nas opozarjajo na nujnost 

razvijanja socialnih veščin in povezanosti, še posebej v razredih, kjer je vključen otrok s 

posebnimi potrebami. Kajti razredne skupnosti, ki so slabo povezane, ne premorejo 

notranje moči za socialno integracijo »drugačnih« otrok, saj imajo težave že z lastno 

socialno integracijo. 

Raziskave, narejene na področju socialne sprejetosti v različnih obdobjih šolanja (Košir 

in Pečjak, 2007) nakazujejo pomembnost učnega vedenja in učne uspešnosti za sprejetost 

učencev v nižjih razredih osnovne šole, v času poznega otroštva. Vzorec raziskave je 

zajemal kar 1159 učencev iz 49 oddelkov osnovnih in srednjih šol. Učenci  četrtih 

razredov osnovne šole so zavrnjene učence zaznali kot manj učno uspešne, manj učno 

angažirane. V obdobju zgodnjega mladostništva (sedmi in osmi razred osnovne šole) 

pomen vpliva učnega vedenja in uspeha na socialno sprejetost učencev nekoliko upade, 

vendar se v obdobju srednjega mladostništva (drugi letnik srednje šole) zopet zviša in 

postane pomemben dejavnik socialne sprejetosti. 

Mckinney, Mason, Perkerson in Clifford (1975, v Centra in Potter, 1980) ugotavljajo, da 

je sproščeno in odprto vedenje učencev v razredu dober napovednik akademskega 

napredka posameznika. 

Vrstniki so lahko model vedenja, podpore in pomoči otroku s posebnimi potrebami za 

druge učence na šoli (Kavkler, 2008). Z medvrstniško pomočjo, pomočjo pri reševanju 
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konfliktov in sprejemanjem drugačnosti lahko vrstniki skupaj z učitelji skrbijo za boljšo 

vključenost učencev s posebnimi potrebami ter za sprejemanje učencev z učnimi 

težavami nasploh. 
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7  ODNOSI MED ŠOLO IN STARŠI  

Starši so otrokovi spremljevalci skozi celo življenje, predstavljajo pomemben člen v 

izobraževanju otrok, otroka spremljajo skozi celoten izobraževalni proces, od 

predšolskega obdobja do zaključka izobraževanja. Vloga in vključevanje staršev v 

vzgojno-izobraževalni proces se spreminjata, od izključenosti staršev in podrejenega 

položaja v primerjavi s šolskimi »strokovnjaki« do aktivnejše, vključujoče in sodelujoče 

vloge. Bouchey in Harter (2005, v Cugmas idr., 2010) ugotavljata, da se pričakovanja 

staršev in učiteljev, ki jih imajo v zvezi z učno uspešnostjo svojih otrok, prenašajo na 

učenčeva lastna pričakovanja in tudi na dejansko učno uspešnost. Prav tako ugotavlja 

Sciarra (2004, v Kalin idr., 2009), da starši, ki se aktivno vključujejo v edukacijo svojih 

otrok, doma ustvarjajo pozitivno učno okolje, gojijo pozitivna izobraževalna 

pričakovanja in tako vplivajo na boljšo učno učinkovitost svojih otrok. 

Dobro sodelovanje in dobri medsebojni odnosi med starši in šolo imajo za otroka/učenca 

dvojno vrednost. Otrok spozna, da je za starše pomembna informacija, kaj se z njim 

dogaja v šoli, po drugi strani pa tudi, da učitelja zanima njegovo delovanje doma, v krogu 

družine, torej tudi kaj več kot le njegovo šolsko znanje. Kadar gremo učitelji in starši na 

poti pomoči v isto smer, si izmenjamo poglede in informacije ter jih tudi sprejmemo, 

otrok začuti, da smo povezani, in je tudi sam pripravljen na spremembe. V nasprotnem 

primeru pa ne ve, kaj je prav, in izbere zanj manj ogrožajočo pot, pot z manj napora, ki 

pa je ponavadi tudi pot, ki vodi k poglabljanju težav in neuspehu. Zanimivo je, da starši 

radi prihajajo na govorilne ure in negujejo stike s šolo, dokler učenec nima večjih težav. 

Če se učenčeve težave stopnjujejo, se tudi starši vse bolj umikajo, stiki s šolo se rahljajo 

in lahko celo prekinejo. Raziskava Kalinove in sodobnikov (2009), da starši kot razlog za 

sodelovanje z učitelji na prvo mesto postavljajo odnos med učiteljem in učencem (45,8 

%), na drugo mesto počutje učenca med sošolci (37,9 %) in na tretje mesto učni uspeh 

učenca (42,2 %). Učitelji pa so kot najpomembnejši razlog za sodelovanje s starši izbrali 

počutje otroka med sošolci (42,1 %), sledi odnos z učiteljem in na tretjem mestu po 

pomembnosti za sodelovanje je učni uspeh učenca (54,6 %). 
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7.1 Odnos med šolo in starši učencev s posebnimi potrebami  

Starši otrok s posebnimi potrebami so aktivno vključeni v proces usmerjanja z vložitvijo 

Zahteve za usmerjanje5. Vključeni so v odločanje o vrsti in kraju izobraževanja svojega 

otroka, njihova aktivna vloga je zakonsko predvidena tudi pri izdelavi in izvajanju 

individualiziranega programa. 

Starši otrok s posebnimi potrebami se različno soočajo z dejstvom, da ima njihov otrok 

težave, in prehajajo skozi proces sprejemanja posebnih potreb otroka. Sprva lahko 

zanikajo problem, se jezijo na šolo in učitelja, da ne zna poučevati njihovega otroka, nato 

sčasoma sprejmejo otrokove težave in potrebujejo podporo šolskih strokovnih delavcev 

(Clement Morrison, 2008; Jereb, 2011c). Pomembno je, da učitelj zna presoditi, v kateri 

fazi so starši, in da zna prilagoditi svojo komunikacijo temu. 

E. Novljan (2004) omenja naslednje temeljne modele sodelovanja s starši s posebnimi 

potrebami: laični model, ki temelji na neenakovrednem položaju staršev 

(nestrokovnjakov) in pedagogov (strokovnjakov), ki najbolje vedo, kaj je za otroka dobro. 

Drugi model je model staršev kot »šolarjev in pacientov« (Roos, 1983, v Novljan, 2004), 

kjer gre za hierarhični odnos med učitelji in starši. Učitelji dajejo jasna navodila za 

ravnanje z otrokom, od staršev pričakujejo, da jih dosledno izpolnjujejo, v nasprotnem 

primeru so sokrivi za učno neuspešnost otroka. Kakovostni premik v smer vključevanja 

staršev predstavlja tretji model, kjer so starši sopedagogi, prevzemajo vlogo pedagogov 

doma, vzgajajo po nasvetih učiteljev, nasvete učiteljev upoštevajo pri svojem delu z 

otrokom. Vključujoč partnerski model pa tako staršem kot šolskim strokovnjakom 

priznava enakovreden položaj, medsebojno odvisnost pri doseganju skupnih ciljev, 

prevzemanje svoje specifične odgovornosti – starši kot najboljši poznavalci svojega 

otroka in učitelji kot pedagoški strokovnjaki. Bistvo partnerskega modela je skupno 

iskanje poti za pomoč otroku. Lahko govorimo o procesu soustvarjanja, kjer šteje 

prispevek vseh (Čačinovič Vogrinčič, 2013). Partnerski odnos med starši in šolo prinaša 

koristi za učenca, starše in učitelje, posledično pa tudi boljšo učno uspešnost učenca in 

njegovo socialno prilagojenost (Kalin, 2009). 

                                                           
5 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) v 25. členu opredeljuje vlogo staršev v 

postopku usmerjanja 
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8  ŠOLSKA KULTURA IN KLIMA  

Šolsko kulturo Bečaj (2001) opredeljuje kot dokaj stabilno kategorijo, kot sklop 

prevladujočih prepričanj in vrednot, ki se kažejo v specifičnih normah, stališčih, 

pričakovanjih, predsodkih, stereotipih, navadah, žargonu in drugih značilnih vedenjih 

večine udeležencev ter služi članom sistema pri osmišljanju šolskega okolja in ravnanja 

v njem.  

Raziskovanje šolske kulture so v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 

sprožile ugotovitve ameriških in angleških raziskovalcev, da je za izobraževalne dosežke 

učencev ključnega pomena njihov socialni izvor in da mora biti šola podporni element, 

ki nadoknadi primanjkljaje iz učenčevega okolja (Prosser, 1999, v Grabeljšek, 2011). 

Prosser (1999, v Bečaj, 2001) navaja Hargreavesovo klasifikacijo, ki šolsko kulturo 

razvršča na »tradicionalno kulturo«, za katero so značilni visoka pričakovanja, disciplina, 

delavnost ter je vse podrejeno dosežkom in storilnosti, ter na »kulturo dobrih medosebnih 

odnosov«, ki v ospredje postavlja skrb za posameznika in dobre medosebne odnose, ceni 

individualnost, medsebojno spoštovanje in zaupanje. 

Vpliv šolskih reform, raziskovanje šolskega okolja in orientiranost v učinkovitejše učenje 

so prinesli tudi potrebo po raziskovanju šolske klime. 

Pojma šolska kultura in šolska klima se med sabo prepletata, nekateri avtorji ju 

izenačujejo (Scheerens in Bosker, 1997, v Peklaj in Pečjak, 2015), večina pa ju med seboj 

ločuje (Prosser, 1999; Schneider, 1990, Trice in Beyer, 1993, v Peklaj in Pečjak, 2015) 

in ju vidi kot kompetativna pri proučevanju šolskega okolja (Hoy, 1990; Page, 1990; Hoy 

in Miskel, 1991; Wilson, Corbet in Webb, 1994, v Domović, 1999). Po njihovem mnenju 

ima koncept šolske kulture svoje korenine bolj v sociologiji in antropologiji ter se 

osredotoča na skupino oziroma socialni sistem, medtem ko šolska klima izvira predvsem 

iz socialne in industrijske psihologije, osredotoča pa se na posameznika in na njegove 

potrebe. 

Raziskovanje klime v vzgojno-izobraževalnih ustanovah lahko razdelimo na dva nivoja, 

to je na raziskovanje klime na ravni razreda in na ravni šole. Razredna klima zajema 

odnose med učenci v določenem razredu ter odnose med učiteljem in učenci v tem 
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razredu, šolska klima pa je bolj globalna, vključuje odnose tudi z drugimi učitelji, učenci, 

administrativnimi in vodstvenimi delavci.  

Psihosocialna klima šole in razreda je po prepričanju A. Mikuš Kos (2002, str. 100) 

množica interaktivnih procesov, ki sežejo od najširših družbenih dogajanj do 

interaktivnih dogajanj med posamezniki. 

Slika 5: Psihosocialno polje razreda 

(Vir: Mikuš Kos, A., 2002 V Šolska klima – ustvarjanje otrokom prijazne šole, str. 100) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraser in Fisher (1984, v Zabukovec, 1998) sta na podlagi več raziskav ugotovila 

pomembno povezanost med zaznavanjem razredne klime in dosežki učenci. Prav tako je 

v slovenski raziskavi potrdila povezanost med doživljanjem razredne klime in akademsko 

samopodobo četrtošolcev in sedmošolcev I. Adlešič (1997, v Zabukovec, 1998). 
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Zelo pomembna je interakcija med učitelji in učenci. Raziskave so potrdile (Centra in 

Poter, 1980), da razlike med uspešnimi in manj uspešnimi šolami niso v socialni sestavi 

učencev, šolskem okolišu ali v višini šolskega proračuna, temveč je pomembna vloga 

učiteljev in šolske klime nasploh. V šolah, kjer učenci dosegajo boljše rezultate, so učitelji 

bolj odzivni, suportivni, topli, odprti.  

Na oblikovanje šolske kulture vpliva tudi ravnateljevo vodenje šole (Centra in Potter,  

1980). Kadar je vodenje šole avtokratsko, usmerjeno v nadzorovanje in nagrajevanje 

discipline ter pozornosti, so tudi učitelji manj pripravljeni timsko sodelovati, pouk pa je 

bolj usmerjen v discipliniranje kot učenje. Učitelji ne delijo svojih izkušenj z drugimi 

učitelji, uporabljajo tradicionalne pristope k poučevanju ter so manj dovzetni za novosti 

in sodelovanje. 
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9  SOUSTVARJANJE V PROCESU NAČRTOVANJA IN POMOČI  

Čeprav je slovenska šola še vedno zelo storilnostno naravnava in so v ospredju standardi 

znanja, ki naj bi jih učenci dosegli, se vse bolj zavedamo, da so na področju šolstva 

potrebne spremembe, da se moramo razvijati v smeri vključujoče učeče se skupnosti, kjer 

je pomemben vsak posameznik. 

To potrjujejo tudi cilji osnovnošolskega izobraževanja in Zakon o osnovni šoli (Zakon o 

osnovni šoli – ULRS, št. 102/07, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni 

šoli), ki v svojem 2. členu med drugim navaja: 

 spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, 

duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih 

zakonitosti, 

 vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in 

medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin. 

Paradigma vključujoče učeče se skupnosti izpostavlja potrebo po prilagajanju okolja 

otroku, usmerjenost in osredotočenost na fleksibilno učno okolje, pouk, žive odnose v 

učilnici, spremembe v kurikulu v smeri iskanja novih, izvirnih poti do znanja. Izhodišče 

za delo učiteljev predstavljajo različnost, individualnost, izvirnost učencev, s katerimi 

soustvarjajo vzgojno-izobraževalni proces.  

Kot navaja Wilson (1998, v Šugman Bohinc, 2013, str. 67), se je spremenil fokus  

prispevka otrok v njihovem lastnem procesu pomoči: »Od pogovora o otrocih smo prišli 

k pogovoru z otroki.« 

9.1 Delovni odnos  

G. Čačinovič Vogrinčič (2002) delovni odnos opredeljuje kot: »odnos med 

strokovnjakom in uporabniki ali udeleženimi v problemu v procesu reševanja 

kompleksnih problemov. Gre za dogovor o delu, ki ga je potrebno opraviti skupaj.« 

Delovni odnos v šoli pomeni zastaviti pomoč s perspektive moči, osebnega sprejemanja, 

zavestnega premika od problema k rešitvam in zavesti, da odrasli nismo edini posestniki 

resnice. Svojo resnico enakovredno dodajajo tudi učenci. »Pomoč soustvarjamo učenci, 
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ki so strokovnjaki za svoje življenje, so strokovnjaki iz izkušenj, in učitelji, ki smo njihovi 

spoštljivi in odgovorni zavezniki.« (Čačinovič Vogrinčič, 2008, str. 19) 

Tisto, kar šteje, so prispevki vseh, možnost soustvarjanja, enakopraven položaj ter 

načrtovanje vključevanja staršev in otroka, po besedah G. Čačinovič Vogrinčič (2013) 

»strokovnjaka iz izkušenj« kot največjega poznavalca lastne zgodbe. 

Enega izmed korakov v smeri soustvarjanja učenja in pomoči v šoli lahko razumemo tudi 

skozi koncept pomoči učencem na področju učnih težav. 

9.1.1 Koncept pomoči v šoli – Izvirni delovni projekt pomoči 

Koncept dela Učne težave v osnovni šoli6 (v nadaljevanju Koncept) opredeljuje učne 

težave učencev od blagih, zmernih do hujših oblik, ki so v zakonodaji o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami opredeljene kot primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Koncept (Magajna idr., 2008) predvideva petstopenjski model pomoči učencem z učnimi 

težavami: 

1. pomoč učitelja pri pouku (skupnem in nivojskem), dopolnilnem pouku ter v 

okviru podaljšanega bivanja, 

2. pomoč šolske svetovalne službe in/ali mobilne specialnopedagoške službe, 

3. dodatna individualna in skupinska pomoč (izvajajo jo lahko specialni pedagogi, 

učitelji in svetovalni delavci), 

4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove, 

5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

Izvirni delovni projekt pomoči je predviden že v prvem koraku kontinuuma pomoči 

učencu z učnimi težavami. Projekt je IZVIREN, ker nastaja posebej za učenca, 

DELOVEN, ker vsebuje zastavljene cilje in naloge, opredeljuje prispevek posameznika, 

merila za napredek, učencu nudi POMOČ za premagovanje težav. Temeljni namen 

Koncepta je v šoli ustvariti takšne razmere, da je lahko učenec soustvarjalec in 

najpomembnejši člen pri načrtovanju pomoči. Čeprav izvirni delovni projekt pomoči  

                                                           
6 Koncept dela Učne težave v osnovni šoli je bil sprejet na 106. seji Strokovnega sveta RS za splošno 

izobraževanje, dne 11. 10. 2007. 
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zastavimo že na začetku izvajanja pomoči za učenca, nam je vodilo in dokument, ki 

učenca spremlja v vseh nadaljnjih fazah kontinuuma.  

V praksi se petstopenjski kontinuum vse bolj uveljavlja in izvaja, predvsem zaradi zahtev 

komisij za usmerjanje, kjer so predhodno (pred usmerjanjem) potrebni vsi opisani koraki. 

Implementacija Koncepta je za osnovne šole zavezujoča, sistematični sistemski pristop 

pa zajema strategije za odkrivanje vzrokov težav, prepoznavanje težav, varovalne 

dejavnike v otrokovem šolskem in domačem okolju, strategije dobre poučevalne prakse, 

timsko delo ter soustvarjanje s starši in učenci. 

9.1.2 Individualizirani program 

Usmerjanje oziroma Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo  

je zadnji, peti korak pri izvajanju pomoči otroku. 

ZUOPP-1 natančno opredeljuje individualizirani program, ki ga mora vzgojno-

izobraževalni zavod izdelati najkasneje v tridesetih dneh po dokončnosti odločbe o 

usmerjanju. Z individualiziranim programom se določijo cilji in oblike dela na 

posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, strategije vključevanja otroka s 

posebnimi potrebami v skupino, potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja, doseganju standardov in napredovanju, uporaba prilagojene in pomožne 

izobraževalne tehnologije, izvajanje fizične pomoči, izvajanje tolmačenja v slovenskem 

znakovnem jeziku, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, 

časovna razporeditev pouka, veščine za čim večjo samostojnost v življenju 

(prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev (36. člen ZUOPP-1). 

Pomembno vlogo pri oblikovanju in izvajanju individualiziranega programa pa imajo 

seveda starši in tudi sami otroci s posebnimi potrebami. Po načelih soustvarjalnega 

delovnega odnosa (Čačinovič Vogrinčič, 2008, 2013; Jereb, 2011a; Šugman Bohinc, 

2013) predstavljajo nenadomestljiv in enakopraven člen pri uspešnem načrtovanju in 

spremljanju otrokovega razvoja. Starši s svojimi informacijami o otroku pripomorejo, da 

bomo pri načrtovanju upoštevali vse otrokove posebnosti (Opara, 2005, 2015), ki jih 

morda v šoli ne zaznamo, in bo program zares individualiziran, vezan na otrokove 

razvojne in druge posebnosti. 
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Z aktivnim vključevanjem staršev in otrok v načrtovanje, izvajanje in spremljanje 

individualiziranih programov prav tako zagotovimo, da vsi udeleženci prevzamejo svoj 

del odgovornosti za uspešnost otroka, saj to ni le naloga šole oziroma izvajalcev dodatne 

strokovne pomoči. 

9.1.3 Tutorstvo in medvrstniška pomoč 

Vrstniška pomoč spada v širši sklop sodelovalnega učenja in za takšno obliko pomoči 

največkrat uporabljamo besedno zvezo vrstniško tutorstvo (Jereb, 2011b). Ustvarjanje 

mreže učne pomoči, ki poteka v paru med učencem tutorjem in učencem s težavami 

predstavlja model pomoči, kjer učenca soustvarjata delovni odnos. Tutor vodi učenca s 

težavami tako, da ta najde svoje rešitve in izboljšuje svoje učne strategije ter tako postaja 

vse bolj samostojen, neodvisen in uspešen pri učenju. 

Raziskave o tutorstvu so pokazale številne pozitivne akademske in socialne učinke na oba 

udeleženca, na tistega, ki tutorstvo izvaja, in tudi na tistega, ki je pomoči deležen (Cook, 

Scruggs, Mastropieri in Casto, 1985, v Hattie, 2009). Pri izvajanju tutorstva se je večji 

učinek izkazal pri starostno mešanih parih (starejši učenec – mlajši učenec) kot pa pri 

vrstniškem tutorstvu. 

Ob tutorskem delu učenec tutor razvija in izboljšuje svoje lastne sposobnosti in veščine 

(Ippavitz idr., 2011, v Selinšek Jahić, 2014): upravlja lastne strategije učenja, razvija 

empatijo in zmožnost vživljanja v občutke drugih, krepi samozavest, ker pomaga drugim, 

pridobiva izkušnje s sovrstniki ali z mlajšimi učenci, ki imajo težave, izboljšuje svoje 

organizacijske sposobnosti. 

Vrstniško tutorstvo spodbuja doseganje učnih ciljev, izboljšanje odnosov med učenci in 

pomaga tudi učiteljem pri časovni omejenosti izvajanja pomoči učencem s težavami in 

sodelovanju učencev pri pouku (Jereb, 2011b). 

Znana je resnica, da se največ naučimo, ko učimo druge. Otroci, ki so po Vigotskem v 

miselnem razvoju pred ostalimi, lahko drugim pomagajo pri razumevanju in usvajanju 

znanja, s tem pa pridobivajo na področju lastne metakognicije in razumevanju lastnega 

učenja (Sutherland, 1992, v Batistič Zorec, 2013). Žal pa to pri samem pouku in 

poučevanju nasploh premalokrat izkoristimo.  
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9.1.4 Učenčeva samopredstavitev  

In na koncu smo spet na začetku. Smo pri otroku/učencu, okoli katerega se spleta niz 

interakcij, okoliščin, dogodkov. Pri otroku, ki zaradi svojih razvojnih posebnosti vstopa 

v odnose z drugimi na svojstven način. Pri otroku, ki se mora za svoj učni uspeh in 

sprejetost potruditi bolj kot njegovi vrstniki, a enako kot oni želi biti uspešen, sprejet in 

srečen. Prav je, da mu namenimo besedo in pogledamo na življenje »skozi njegove oči«. 

Pomemben del socialnopedagoške diagnostike in razumevanja posameznika je 

samopredstavitev otroka. 

Po besedah A. Kobolt (1999, str. 324): »Samopredstavitev otroka/mladostnika omogoča 

verodostojen vpogled v različna področja (samodoživljanje, odnos in doživljanje družine, 

šole, vrstnikov, interesnih dejavnosti, usmerjenosti v prihodnost), pa tudi načine, s 

katerimi otroci/mladostniki obvladujejo svojo življenjsko umeščenost.«. 

S hermenevtičnim razumevanjem posameznika, njegovih individualnih značilnosti, 

zmožnosti in socialnega konteksta, v katerem živi, lahko pozornost premaknemo od 

primanjkljajev in motenj k močem, spretnostim in sposobnostim, na katerih lahko skupaj 

gradimo ustrezne spremembe. 

Zato sta samopercepcija in samoprezentacija otroka izrednega pomena za oblikovanje 

načrta pomoči in smernic. Odkrije nam kakovosti odnosov, ki jih otrok doživlja na 

različnih življenjskih področjih, pa tudi njegove subjektivne izkušnje, ki jih v 

konstruktivističnem razumevanju delovanja posameznika razumemo kot njemu 

edinstvene in resnične. 

O učinkovitosti procesov pomoči govorijo različne raziskave. Vries (2007) in Cooper 

(2009, v Čačinovič Vogrinčič, 2013) navajata, da je 87 % uspeha v procesih pomoči 

odvisno od človeka, ki pride po pomoč, torej od tistega, ki jo res aktivno želi. Takšni 

podatki nas opogumljajo, da naše načrtovanje usmerimo predvsem v otroka in v njegovo 

aktivno vlogo.  

Da bo otrok želel in zmogel pokazati svoj delež pri soustvarjanju, moramo zagotoviti 

varno čustveno in socialno okolje, kjer bo posameznik v jeziku sinergetike »upal tvegati« 

in narediti korak v preizkušanju novih vzorcev. To lahko zagotovimo z iskanjem njegovih 
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močnih področij, raziskovanjem njegovega sveta kakovosti, opogumljanjem ter z vero 

vanj in v njegove sposobnosti. 

Pomembna je misel G. Čačinovič Vogrinčič (2013, str. 25): »… začeti s perspektive 

pomoči pomeni, da najprej pogledamo v »napol poln kozarec«, da bi se lahko lotili 

»praznine«, na kateri delamo«, kar naj bo naše vodilo pri delu in življenju z otroki s 

posebnimi potrebami. 
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III EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

RAZISKAVE 

V empiričnem delu se s kvalitativnim raziskovalnim pristopom lotevamo raziskovanja 

doživljanja socialnih odnosov izbranih učencev s posebnimi potrebami ter subjektivno 

ocenjenega vpliva usmerjanja oziroma pridobitve odločbe na njihove socialne odnose. 

Cilj raziskave je ugotoviti doživljanje izbranih učencev s posebnimi potrebami o lastni 

socialni vključenosti v razredno in šolsko okolje ter te ocene dopolniti in primerjati z 

ocenami ter doživljanjem njihovih učiteljev, vrstnikov in staršev. Zanima nas tudi, ali so 

se odnosi v procesu usmerjanja in izvajanja pomoči spreminjali in kako. Izpostavljamo 

soustvarjanje odnosov in procesov podpore ter preverjamo, kakšen pomen mu pripisujejo 

intervjuvanci, ocenjujemo pa tudi vpliv vzpostavljenih odnosov v šoli na počutje in učno 

storilnost izbranih otrok s posebnimi potrebami. 

Izvedeti želimo, kateri socialni odnosi so za vse soudeležene na šoli pri delu z učenci s 

posebnimi potrebami pomembni, kateri dejavniki vplivajo na učno uspešnost učencev s 

posebnimi potrebami ter na njihovo sprejetost v razredno in šolsko okolje, kaj zanje 

predstavlja varovalne dejavnike, kakšne so ovire in izzivi ter pogoji za oblikovanje varnih 

in stabilnih odnosov med učenci, učitelji in starši.. 

Na osnovi opredeljenega problema in ciljev raziskave postavljamo naslednja 

raziskovalna vprašanja (RV): 

– RV1: Kakšna sta samoocena izbranih učencev in njihovo doživljanje socialnih 

odnosov? 

– RV2: Kako intervjuvani učitelji doživljajo učence s posebnimi potrebami v 

njihovem razredu?  

– RV3: Kako vrstniki doživljajo učence s posebnimi potrebami? 

– RV4: Kako intervjuvani starši izbranih učencev doživljajo socialne odnose svojih 

otrok v šoli? 
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2 RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA DELA 

V raziskavi je bil vzorec namensko izbran, ki ga po Mesecu (1998, str. 43) »izberemo po 

drugih kriterijih kot pri slučajnostnem vzorčenju; poglavitni kriterij je teoretična ali 

praktična relevantnost, sicer pa tako izjemnost kot tipičnost«. Gre za tako imenovano 

multiplo študijo primera. Nastala utemeljena teorija oziroma interpretacija podatkov o 

socialni vključenosti treh učencev s posebnimi potrebami v razredno in šolsko okolje 

temelji na večfaznem pristopu kvalitativne vsebinske analize. Kvalitativna vsebinska 

analiza empiričnega gradiva je bila izvedene v šestih temeljnih korakih: (1) urejanje 

gradiva, (2) določitev enot kodiranja, (3) odprto kodiranje, (4) izbor in definiranje 

relevantnih pojmov in kategorij, (5) odnosno kodiranje ter (6) oblikovanje končne 

teoretične formulacije (Mesec, 1998, str. 103). Poglavitni cilj kvalitativne vsebinske 

analize je bil oblikovanje konceptov in razlag oziroma utemeljene teoretične formulacije, 

ki se bere kot pripoved o pomenu socialne vključenosti otrok s posebnimi potrebami v 

razredno oziroma šolsko okolje.  

V samoocenitev in interpretiranje socialne vključenosti treh izbranih učencev s posebnimi 

potrebami v šolsko okolje smo vključili mnenja ali priporočila njihovih učiteljev, staršev 

in vrstnikov. Socialno vključenost otrok s posebnimi potrebami v šolsko okolje smo 

naslonili na prepoznavanje dejavnikov, ki spreminjajo (ali bi lahko spreminjali) odnos 

med otroki s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki in/ali učitelji. V interpretacijo 

socialne vključenosti otrok s posebnimi potrebami se umešča tudi prepoznavanje vpliva 

usmerjanja oziroma pridobivanja odločbe za dodatno strokovno pomoč na medosebne 

odnose.  
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2.1 Vzorec 

Raziskava je multipla študija primera treh učencev s posebnimi potrebami, pri čemer 

raziskujemo njihovo samooceno socialnih odnosov v šoli, njihove poglede pa vzporejamo 

z osebami, ki so z izbranimi učenci povezani v različnih vlogah – starši, učitelji, vrstniki.  

Vzorec torej sestavlja dvajset oseb: 

 trije učenci s posebnimi potrebami, ki obiskujejo zadnjo triado osnovne šole, 

 trije starši intervjuvanih učencev s posebnimi potrebami, 

 trije učitelji, ki so učili oziroma učijo te učence, 

 ena študentka na praksi, 

 pet vrstnikov iz oddelka, kjer so učenci s posebnimi potrebami - fokusna skupina 1 

 pet vrstnikov iz oddelka, kjer ni učencev s posebnimi potrebami - fokusna skupina 2. 

 

Intervjuvani učenci so učenci zadnje triade, stari trinajst in štirinajst let. Dva učenca sta 

usmerjena kot otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, eden pa kot otrok 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in kot otrok z lažjimi primanjkljaji v 

socialni komunikaciji ter z lažjimi primanjkljaji na področju vedenja, interesov in 

aktivnosti.7 Odločbo o usmerjanju so dobili v različnih obdobjih šolanja, en učenec je bil 

usmerjen v prvi triadi, en v četrtem razredu in en v petem razredu osnovne šole. Vsi trije 

učenci obiskujejo isti oddelek in so edini z odločbo o usmerjanju v tem razredu. V 

paralelki ni vključenih učencev s posebnimi potrebami. 

Med intervjuvanimi starši8 otrok s posebnimi potrebami sta bili dve materi in en oče. V 

dveh družinah imajo dva otroka, v eni pa enega. Vsi izhajajo iz primestnega podeželskega 

okolja. Vsi intervjuvani starši se bolj kot njihovi partnerji udeležujejo skupinskih 

sestankov in govorilnih ur ter komunicirajo s šolo. 

V raziskavi so sodelovali dve učiteljici in en učitelj ter ena študentka. Učitelji9, ki so 

vključeni v raziskavo, so poučevali intervjuvane učence v prvi triadi (učiteljica), drugi 

triadi – peti razred (učitelj) in sedaj v tretji triadi (učiteljica), študentka na praksi pa je že 

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

(Zavod RS za šolstvo 2015). 
8 Uporaba besede starš v moškem spolu se nanaša na mame in očeta. 
9 Uporaba besede učitelj v moškem spolu se nanaša na učiteljice in učitelje. 
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drugo leto na praksi na obravnavani šoli in obiskuje četrti letnik Pedagoške fakultete v 

Ljubljani, smer Biologija – gospodinjstvo. Dva učitelja imata šestnajst let delovnih 

izkušenj, en učitelj pa že kar petindvajset let. 

Fokusno skupino 1 so sestavljali vrstniki – sošolci intervjuvanih učencev s posebnimi 

potrebami, tri dekleta in dva fanta. Fokusno skupino 2 so sestavljali vrstniki – učenci iz 

paralelke, kjer ni vključenih učencev s posebnimi potrebami, štiri dekleta in en fant. 

2.2 Merski instrumentarij 

V raziskavi smo za učitelje in starše uporabili polstrukturirani intervju, ki je po besedah 

Vogrinca (2008, str. 109) »zelo prožna tehnika zbiranja podatkov«. Pripravljena imamo 

le glavna vprašanja, uporabljamo lahko odprti ali zaprti tip vprašanj, po besedah Meseca 

(1998, str. 80) pa »naj bi se spraševalec, kolikor je mogoče, umaknil v ozadje in pustil 

spraševancu, da prosto pripoveduje«.  

Za pridobivanje stališč, mnenj in izkušenj vrstnikov smo uporabili fokusni intervju, ki 

ga lahko poimenujemo tudi usmerjeni skupinski intervju (Đurić, Popović Ćitić in Meško, 

2010). Usmerjeni skupinski intervju je tehnika zbiranja podatkov oziroma kvalitativna 

raziskovalna metoda, ki vključuje vrsto vodenih skupinskih razprav. Ne poteka kot vrsta 

zaporednih intervjujev, temveč kot razprava, v kateri sodelujejo udeleženci – člani 

skupine, ki imajo skupne posamezne značilnosti, izkušnje ali znanje, da lahko 

razpravljajo o določenih vprašanjih, pomembnih za raziskovalni problem. 

Morgan (1996, v Đurić, Popović Ćitić in Meško, 2010, str. 40) navaja tri bistvene 

dimenzije usmerjenega skupinskega intervjuja: »prvič, to je metoda, namenjena zbiranju 

podatkov; drugič, izvor podatkov je interakcija, ki se razvija skozi skupinsko razpravo; 

in, nazadnje v izvajanju te metode ima raziskovalec aktivno vlogo pri vodenju skupinske 

razprave«. 

Pri pridobivanju samoocen položaja in doživljanju socialnih odnosov z izbranimi tremi 

učenci s posebnimi potrebami smo uporabili narativni intervju. »Narativni intervju je 

kot metoda kvalitativnega raziskovalnega pristopa nestrukturirani poglobljeni intervju, 

ki predpostavlja situacijo, v kateri se intervjuvance kot partnerje v komunikaciji spodbuja 

k temu, da povedo svojo življenjsko zgodbo. Temeljni namen je rekonstrukcija družbenih 

dogodkov s perspektive sogovornikov, ki zgodbo podajo na najbolj neposreden način.« 
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(Pajnik in Bajt, 2009, str. 75) Spraševanca (učencu s posebnimi potrebami) smo na 

začetku seznanili le s temo pogovora, nato pa pustili, da je sam svobodno, brez omejitev, 

pripovedoval o svojih mislih in občutjih. Kot spraševalci smo zavzeli minimalno 

usmerjevalno vlogo.  

Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo pripravili okvirna vprašanja odprtega tipa in 

intervjuvancem podali takšne uvodne informacije. 

Izbrani učenci s posebnimi potrebami:  

 uvodna razlaga teme socialni odnosi učencev v šoli in naše pojasnilo, da gre za 

»drugačen, manj običajen intervju, kjer postavim samo eno vprašanje na začetku, 

in to je, da mi poveš zgodbo svojega življenja tako, kot se je ti spomniš. Lahko si 

predstavljaš, da se ne poznava, da si ti pisatelj in pripoveduješ svojo zgodbo. 

Poveš tisto, kar se tebi zdi pomembno, jaz te samo poslušam …« 

 

Učitelji: 

 Kako pri svojem delu učitelji prepoznajo učence s težavami v razredu, ali imajo ti 

učenci kakšne skupne značilnosti? 

 Kateri dejavniki vplivajo na uspešnost učencev s posebnimi potrebami v šoli? 

 Kaj so za te otroke varovalni dejavniki? 

 Kako učitelji doživljajo usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in kaj zanje 

pomeni vključenost otroka s posebnimi potrebami v razred? Kakšne so prednosti 

in slabosti usmerjanja? 

 Kakšen odnos imajo učitelji z izbranimi učenci s posebnimi potrebami ter kakšne 

odnose med vrstniki in učenci s posebnimi potrebami opazijo v oddelku? 

 Kako učitelji ocenjujejo soustvarjanje pri načrtovanju in izvajanju pomoči? 

 

Fokusne skupine – vrstniki: 

 Kaj je pomembno za dobro počutje učencev v šoli? 

 Kateri dejavniki vplivajo na uspešnost učencev v šoli? Kakšno šolo in učitelje si 

želijo? Katere so tiste lastnosti, ki jih pri učiteljih cenijo? 

 Kakšen odnos opažajo pri učiteljih do učencev s težavami? 
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 Kakšen izkušnje in odnos imajo sami vrstniki do učencev, ki imajo težave, do 

učencev s posebnimi potrebami?  

Starši:  

 Kako starši doživljajo svojega otroka? Katera so otrokova močna in šibka 

področja? 

 Kako se starši soočajo s težavami otroka? 

 Kakšne odnose ima njihov otrok z učitelji? Je na koga posebej navezan, se koga 

boji? 

 Kako starši doživljajo usmerjanje njihovega otroka s posebnimi potrebami in kaj 

zanje pomeni odločba o usmerjanju? Kakšne so prednosti in slabosti usmerjanja? 

 Kakšen odnos imajo učitelji z njihovimi otroki, kakšne odnose med vrstniki in 

njihovimi otroki opazijo? 

 Kako starši ocenjujejo soustvarjanje pri načrtovanju in izvajanju pomoči? 

2.3 Postopek zbiranja in analize podatkov 

V predstavitev primerov smo vključili del podatkov iz dokumentacije o učencu (šolska 

poročila, strokovna mnenja), ki dopolnjujejo celostni pogled na posamezni primer. 

Celotna raziskava pa je usmerjena v raziskovanje socialnih odnosov učencev s posebnimi 

potrebami v šoli, zato smo posamezna raziskovalna vprašanja smiselno preverjali pri vseh 

udeležencih, zbrane podatke posameznih ravni med sabo primerjali ter iskali podobnosti, 

razlike in povezave v doživljanju socialnih odnosov.  

Podatke smo zbirali z delno strukturiranimi intervjuji (učitelji, starši), skupinskimi 

intervjuji (vrstniki) in narativnimi, avtobiografskimi intervjuji z izbranimi učenci s 

posebnimi potrebami. 

S kvalitativno analizo smo si prizadevali razumeti posameznike z njihove perspektive. 

Podatki so bili zbrani v naravnih situacijah, upoštevali smo kontekst, v katerem je 

proučevana situacija potekala (Vogrinc, 2008). 

Oris konteksta izvedbe pogovorov 

Intervjuvanje je potekalo v obdobju od 22. februarja do 12. aprila 2016. Vsem 

udeležencem smo predstavili namen raziskave in izrazili željo, da prav oni sodelujejo v 
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naši raziskavi. Zagotovili smo jim anonimnost in striktno upoštevanje Zakona o 

varovanju osebnih podatkov. 

Za vse učence smo predhodno pridobili njihovo pripravljenost za sodelovanje in nato tudi 

pisna soglasja staršev. Izbrane učence s posebnimi potrebami smo še posebej seznanili z 

namenom raziskave ter jim predstavili način pisanja raziskovalne naloge in pomembnost 

pridobljenih podatkov. 

Oblikovanje fokusnih skupin vrstnikov smo prepustili interesu učencev za sodelovanje, v 

vsakem razredu smo razložili način in namen skupinskega intervjuja. Prijavili so se 

zainteresirani učenci. Izražena je bila želja, da sodeluje tudi kakšen fant. Tako sta nastali 

dve po starosti homogeni, po spolu pa mešani skupini. 

Sodelujoče učitelje smo izbrali glede na poučevanje in poznavanje omenjenih treh 

učencev s posebnimi potrebami. Tako smo intervjuvali učiteljico, ki je učence poučevala 

v prvi triadi, učitelja iz druge triade in zdajšnjo razredničarko, učiteljico tretje triade. 

Študentko smo v raziskavo vključili, da smo preverili odnos in pripravljenost za delo z 

učenci s posebnimi potrebami prihodnjih učiteljev. 

Izbor staršev je bil povezan z izborom učencev s posebnimi potrebami. K sodelovanju 

smo povabili tistega starša, ki načeloma več sodeluje s šolo, se udeležuje govorilnih ur in 

se tudi sicer udeležuje timskih sestankov. 

Vsi intervjuvanci so na pogovor pristali brez oklevanja in prostovoljno, prav tako so se 

strinjali s snemanjem intervjujev z mobilnim telefonom. Intervjuje smo opravili v šolskih 

prostorih, v kabinetu ali učilnici, večinoma v času zimskih počitnic ali v popoldanskem 

času, po končanem pouku, ko je na šoli bolj mirno. Intervjuji so trajali različno, najkrajši 

petnajst minut in najdaljši dvainpetdeset minut. V povprečju so trajali osemindvajset 

minut.   

Izvedbi posameznega intervjuja je sledil transkript oziroma dobesedni prepis gradiva 

(intervjujev), kjer smo ob zapisu na desni strani pustili širši rob, kamor smo nato vpisovali 

kode – pojme. Besedilo smo razčlenili na sestavne dele, da smo dobili enote kodiranja, 

izbrali smo smiselno zaključene dele besedila, tako da se enote vrstijo druga za drugo. Ob 

dele besedila smo zapisali POJME (kode prvega reda), ki smo jih nato primerjali in 
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združevali v KATEGORIJE (kode drugega reda), le-te pa povezali v PROPOZICIJE 

(sodbe), ki smo jih uredili v sistematično in povezano teorijo. 
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3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Elemente predstavitve posameznega učenca nizamo po naslednjem vrstnem redu:  

 izpisi iz šolske dokumentacije,  

 izsledki iz Strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje, 

 analizirani odgovori posameznega učenca, ki mu dodajamo še pogled njegovih 

staršev, učiteljev. 

3.1 PREDSTAVITEV PRVEGA UČENCA (UPP1) 

Povzeto iz šolskih poročil:  

 Na nenavadno vedenje je opozarjala že učiteljica v prvi triadi, vendar se mama ni 

odločila za pomoč. 

 V četrtem razredu je U1 že na začetku šolskega leta kazal specifične težave, 

njegova pisava je bila nečitljiva, velika, okorna. Izstopal je s svojim nenavadnim 

vedenjem in dojemanjem sveta. 

 Z mamo smo se dogovorili za obravnavo pri šolski svetovalni delavki. U1 je od 

začetka bil zelo nezaupljiv, sčasoma pa mu je postalo všeč, predvsem zaradi miru, 

ki ga je imel, ko je pri njej opravljal šolsko delo. Počutil se je uspešnejšega. 

 Je zelo občutljiv na hrup, gnečo, močno svetlobo. V četrtem razredu je vse odmore 

preživel na hodniku, ker ga je begalo »divjanje« sošolcev, ko v razredu  ni bilo 

učiteljice. Umikal se je v mirnejše predele šole ali čakal na učiteljico pred 

razredom.  

  »Odtava« v svoj svet. 

 Z delom začne šele, ko pristopi k njemu učitelj, ki ga mora spodbuditi in mu 

pomagati. Potrebuje veliko časa, da odpre učbenik, delovni zvezek.  

 Nalogam, ki so vodene s strani učitelja, na primer narek, sledi, pri samostojnem 

delu pa ne ve, kaj je treba delati, zato brez ponovne razlage in pomoči ter spodbude 

ni uspešen. Je nezbran pri poslušanju navodil.  

 Pri samostojnem delu naloge naredi hitro, samo da konča, nečitljivo, mimo 

navodil in z napakami.   

 Ne razume prebranega vprašanja. Prehitro mu pade motivacija za delo. Prehitro 

je zadovoljen z rezultati, potreboval bi več branja, vaje, ponavljanja snovi.   
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 Velikokrat se problema ne loti sistematično. On bi kar »na pamet« izračunal račun 

brez pomožnih računov ali pa bi pri opazovanju določenega pojava zelo površno 

in nenatančno zapisoval rezultate. Cilj želi doseči, a se za to ne potrudi dovolj. 

 Velikokrat je izrazil željo, da bi se izpisal iz dopolnilnega pouka. On ne bi več 

hodil oziroma ne razume, zakaj je treba hoditi. 

 Nakazujejo se specifične učne težave na področju zapisov, zato bi bilo smiselno 

delno fotokopiranje zapiskov. 

 Uporaba didaktičnih pripomočkov, učnih kartic je zanj predstavljalo novost, zato 

je bilo potrebnega več treninga, da jih je sprejel. 

 Veliko časa je treba nameniti razgovoru, da sprejme nove stvari, jih 

»popredalčka«. 

 Šele po določenem času mi je toliko zaupal, da je lahko spregovoril tudi o težavah 

v šoli. 

 Občasno preokupiran z lastnimi idejami o vesolju in podatki.   

 Velike težave ima s koncentracijo in z organizacijo pri šolskem delu. 

 Kadar se mu v šoli ali doma zgodi kaj novega, je zelo nemiren, nesposoben slediti 

pouku in dejavnostim v šoli. Ko je vznemirjen, veliko govori, ne posluša 

sogovornika in je v svojem svetu. Potrebuje veliko časa, da sprejme 

sogovornikovo idejo. 

 Šolskih potrebščin nima najbolje urejenih, izgublja stvari, pozablja, kaj je za 

domačo nalogo. Čeprav po besedah mame vsak dan dela za šolo, njegovi učni 

rezultati niso temu primerni. Njegova pisava niha od čisto nečitljive ob njegovih 

slabih dnevih do zmerno čitljive ob njegovih boljših dnevih. Večkrat za sabo ne 

zna prebrati zapisanega.  

 Veliko težav je imel tudi pri sprejemanju novih predmetov – TJA. Težko je sprejel 

drugačen način poučevanja in učenja. Konec četrtega razreda mu je celo grozila 

negativna zaključna ocena, nato pa smo mu zelo konkretizirali in podrobno 

razložili, kaj in kako naj se uči. Ko je informacijo predelal in sprejel, se je učni 

učinek izboljšal. 

 Ugotovili smo, da je tako treba z njim predelati tudi druga vprašanja, dileme, 

načine učenja. Pomoč sprejme šele, ko mu razložiš, zakaj je to potrebno. Noče biti 

drugačen od drugih, zanimajo ga vzroki, njegova šolska samopodoba je šibka. 
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 Zaradi težav s sprejemanjem informacij, togosti v mišljenju in posebnosti, ki bi 

lahko nakazovale na spektroavtistične motnje, smo mamo najprej napotili v 

Posvetovalnico za učence in starše, nato pa še v ljubljansko Ambulanto za 

avtizem. 

 

Povzeto iz strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: 

na dosedanjih psiholoških pregledih so bile njegove kognitivne sposobnosti ocenjene kot 

nadpovprečne do visoke, prisotni pa so bili nekateri znaki, ki bi lahko nakazovali 

nevrološko oškodovanost. Njegova učinkovitost pri šolskem delu ni v skladu z njegovimi 

intelektualnimi potenciali. Je otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otrok 

z lažjimi primanjkljaji v socialni komunikaciji in socialni interakciji ter otrok z lažjimi 

primanjkljaji na področju vedenja, interesov in aktivnosti. 

3.1.1 Odgovori učenca/staršev/učiteljev – učenec s posebnimi potrebami 

1 (UPP1) 
Samoocena/ocena 

Učenec: U1 hodi v osmi razred osnovne šole in je v šoli zadovoljen (»kr lepo je u tej 

šoli«), osmi razred mu je všeč (»najbuljši razred dozdej«). Je manjše rasti, vendar ga to 

ne moti, zelo veliko mu pomeni uspešnost v šoli (»sem najmanjši, nisem pa najslabši po 

učnem uspehu«). Do petega razreda nima spominov na šolo (»se nč ne spomnem«), v 

petem razredu se spomni, da je bilo »zanimivo«, v šestem razredu pa se je »začel bolj za 

šolo zanimat«. V nižjih razredih je imel učne težave (»ko sm bil mlajši, sm mel težave z 

učenjem«) in težave s koncentracijo (»k se v šol nism mogu zbrat«). Zdaj je zadovoljen s 

svojim razvojem (»ne rabm več tko velik stvari – pomoči (op. avtorja)«, »prej ... da sm 

mal drugačen, zdej sem pa čist normaln, tko k drugi«) in ocenami. O sebi ima dobro 

mnenje (»sem tko bolj izobražen, mal več vem o stvareh, lohk mal bol razumno razložim 

stvari tistm, ki tega ne razumejo«). Razvija in ocenjuje svoja interesna področja (»najprej 

mi je bla všeč kemija«), ki ga bodo vodila do poklicne odločitve (»ne vem, kaj bi bil«) in 

do izbire poklica (»me je prtegnil policaj, kemični tehnik«). Rad ima predvidljive situacije 

(»da me ne presenet kdo«), tudi v šoli glede ocenjevanja (»pr datumih mam rad da so, 

kje so kiri«). Šolsko učenje in znanja vrednoti skozi praktično uporabo (»kje ti fiska v 

življenju prou pride«, »angleščina mi ni zanimiva, ampak ti prav pride pr igricah … skor 

vsi govorijo anglešk«). 
 

Mama: vidi ga kot nežnega, poštenega in iskrenega otroka (»muhi ne bi nič žalga storil«). 

Po eni strani je umirjen, po drugi strani pa energičen in živahen (»da bi kar eksplodiral, 

pa ne zna tega ven spravit«). Želi biti odrasel (»se hoče z mano odraslo pogovarjat«). 

Rad se pogovarja. Veliko razmišlja in želi priti stvarem do dna (»je intelektualec«), želi 

razumeti delovanje stvari. Pri praktičnih opravilih je manj spreten (»praktičen pa ni«), 

ima tudi težave z zapisom (»ima digrafijo«). Ob težavah in stiskah se najraje umakne v 

miren prostor in »razdela« težave s samopogovori (»se umakne v sobo in sam s sabo 

predebatira na glas«). Ne mara sprememb (»doma je živahen, drugje zadržan, 



 

Arzenšek Krajačič, H. (2016). Socialni odnosi učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli, magistrsko delo. 

70 
 

previden«), rad ima predvidljive stvari in dogodke (»vse hoče vnaprej vedet«). Veliko ve 

o biologiji in računalništvu (»tko hitro tipka in išče stvari«), to ga tudi zelo zanima. Mama 

ga v poklicni prihodnosti vidi v računalništvu. 

Učitelji: opazili so njegovo nenavadno vedenje, nemir in težave z zbranostjo pri pouku 

(»ni niti ene ure presedel, ves čas čepel na stolu«). Prav tako so opazili odstopanja v 

vedenju (»je bil bolj poseben«) in veliko podporo s strani mame (»se je mama zelo 

angažirala«). Ves čas so prilagajali oblike in metode dela ter uporabljali drugačne 

pristope pri pouku (»smo začeli vse kopirati«, prav tako so ves čas iskali informacije o 

naravi učenčevih težav (» sem prebrala diagnozo«), iskali rešitve (»sva se tudi midva 

veliko pogovarjala – razgovori s svetovalno delavko (op. avtorja)«) in izvajali pomoč 

(»vesela sem, da ga imam DSP«). Opazijo njegov napredek (»bolje deluje«) in odnos do 

učne uspešnosti (»zelo veliko mu pomenijo lepe ocene«). 

Doživljanje socialnih odnosov z vrstniki 

Učenec: do petega razreda ni navezoval stikov z vrstniki (»jih je blo polno, ampak jih 

nisem opazil«), v petem razredu zazna formacije vrstniških skupin (»mini skupine«), ki 

so se združevale v spontanih vrstniških igrah (»opazoval smo učitelje, kdaj grejo po 

hodniku, pa se skrival«). Odnosi z vrstniki so bili v šestem razredu slabi, s sošolci ni bil 

povezan, počutil se je izločenega (»so me mal odrival«). Prav tako je imel veliko 

konfliktov ob vožnji s šolskim avtobusom z mlajšimi učenci, ki so ga napadali (»tamali 

so hotli mene tepst«, »mislijo, da so taglavni in da bojo ukazval«). Samosotojna vožnja z 

avtobusom mu je pomenila učenje nove veščine (»sm se nauču hodit na avtobus«, »nisem 

vedu, kera postaja je moja«) in izkušnjo pomoči vrstnikov (»če ne bi blo prjtalov, bi 

najbrž pozabu it dol«). 

Odnosi s sošolci so se spremenili v sedmem razredu. Spremenil je svoje vedenje, začel je 

opazovati in posnemati vrstnike (»sem začel delat take stvari, k jih drugi«). Za to je bilo 

potrebnega veliko potrpljenja (»so me sprejel, ampak ne tko zlepa«), zavestno je izbiral 

vedenje, podobno vrstniškemu (»sm se poskušu preklapljatl«). V sedmem in osmem 

razredu so se odnosi z vrstniki izboljšali (»vsak dan je ful zabavno, med odmori, malco«), 

po njegovem mnenju predvsem zaradi skupnega interesa – uporabe IKT in družabnih 

omrežij (»da sem se jaz s prjatli povezu, je bil pa računalnik, pa FB, pa SnapChet«, »več 

stikov sm mel«). Z vrstniki se je povezal prek on-line igranja računalniških igric (»smo 

igrce skup igral«). 

 

Dekleta (svoje sošolke) zaznava, čeprav jih ne doživlja kot atraktivne (»te ne morjo 

privlačt«), jih spoštuje (»so pametnejše od fantov«), predstavljajo mu vir koristnih 

informacij (»pozanimajo se za teste«) in pomoči (»pomagajo« »dobro razlagajo«). 

 

Zdaj se v šoli dobro počuti (»kr lepo je u tej šoli«), razred mu je zdaj všeč (»najbuljši 

razred dozdej«), počuti se sprejetega (»zdej se pa razumemo«), čeprav: »Razumemo se, 

nismo pa še, da bi bli tko, da bi bil, ne vem, tko fejst dobr.« 

Mama: v vrtcu sploh ni navezoval stikov z drugimi otroki (»cel dan je stal in opazoval 

druge otroke«), tudi v šoli na začetku ne. V četrtem razredu je mama zaznala težave na 

področju odnosov z vrstniki. Opažala je hudo otrokovo stisko (»da jaz ne on ne boma 
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preživela razreda«) in spremembe v vedenju, U1 se je zapiral vase, se umikal in bil »še 

bolj depresiven kot ponavadi«. O vrstniškem nasilju je U1 spregovoril po odločnem 

maminem vztrajanju (»sm pa ustrajala tako dolgo, da se je zlomu«). Povedal je o 

nasilnem vedenju sošolca (»ga je maltretiral in se spravljal nanj«). Nato je mama 

posredovala v šoli in vrstniški odnosi so se spremenili (»takrat se je pol začelo use skupej 

odvijat na bolš«). 

Težave z vrstniki mama opaža predvsem zaradi U1 drugačnega doživljanja sveta (»šel 

jim je na živce, ker je bil drugačen«), načrtnega opazovanja vrstnikov (»opazuje, kako se 

obnašajo, oblačjo«) in posnemanja, vse z eno samo željo, da bi se jim približal (»rad bi 

se povezal, noče bit osamljen«). V nižjih razredih osnovne šole je bil zelo povezan s 

sošolko, s katero pa se zdaj ne druži več (»je prišla puberteta in sta se odcepila«). Vrstniki 

ga sedaj bolj sprejemajo (»zdaj je vse u redu«), to mu zelo veliko pomeni (»je zlo hitro 

razočaran«), čeprav nima tesnih prijateljev (»ni z nobenim tko zlo povezan«).  

Učitelji: vrstniki so ga na začetku šolanja sprejemali in bili do njega pokroviteljski, »kot 

do mlajšega brata«, in so mu popuščali, »ker je bil bolj posebnega vedenja«. V višjih 

razredih se je odnos začel spreminjati, predvsem zaradi prilagoditev pri ocenjevanju, ki 

jih vrstniki opredeljujejo kot privilegij (»zakaj ima lahko on podaljšan čas«), ter občutka 

vrstnikov, da učencem s posebnimi potrebami učitelji popuščajo (»jih pustite pri miru, do 

nas ste bolj strogi«). Trenutni odnosi v razredu so zanj spodbudni, »ker ni drugih 

konfliktnih otrok«, sošolci ga sprejemajo, nima pa ožjega kroga prijateljev (»ga vsi 

sprejemajo, pa nobeden prav posebej«). 

Doživljanje socialnih odnosov z učitelji: 

Učenec: spomni se učitelja iz petega razreda (»me je mel učitelj X«). Šesti razred je 

pomenil prehod na predmetno stopnjo, s tem pa tudi spoznavanje novih učiteljev 

(»spoznal sm učitle mal bolj natančno«, »kaj so, kaj učijo, kako zgledajo«) in tudi to, 

kako komunicirati z njimi (»kulk se da z njimi zment«). V sedmem razredu se najprej ni 

povezal z učiteljem, nato sta vzpostavita boljše odnose (»sva postala prjatla, k prej nisva 

bila«), zdaj se z njim zelo dobro razume (»mi je postal najboljš učitl, še zmeri ga zlo rad 

poslušam«). Izpostavlja pomoč šolske svetovalne delavke in učiteljev (»s pomočjo 

pedagoginje in drugih učitlov sem se začeu pol čist normaln obnašat«). Učitelje vrednoti 

po učinkovitosti poučevanja (»X. je dobra učitlca, zna dobr razlagat«, »pri X. me moti 

samo to, k zaostajamo s snovjo«) in popustljivosti (»z X. se da največ zment, pa nam zelo 

rada dovoli filme gledat«). Lastnosti dobrega učitelja so jasnost razlage (»da zna razlagat, 

da zna učit«), pomoč učencem (»pa pomagat učencem«) ter to, da ni preveč zahteven 

(»da ne da preveč domače naloge«). 

Mama: učiteljica v prvem razredu ga je označila za posebneža (»je čuden, en posebnež«), 

kar je mamo zelo prizadelo (»da ti nekdo na tko negativen način reče«). V četrtem razredu 

se ni ujel z učiteljico, pride do aktivnega vključevanja svetovalne delavke in 

diagnosticiranja težav v zunanjih institucijah (»se mi je mal fržmagal, ko so rekl, da ima 

težave«). V petem razredu se pojavi pozitivna sprememba pri učitelju, ki otroka sprejeme 

z vsemi njegovimi težavami in mu želi pomagati (»mu je stopil v bran, ko ga je Ž. 

kregal«). U1 se je povezal z njim (»je videl, da lahko nekomu zaupa«). Učitelj sliši tudi 
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mamo (»sva se po sestanku vsedla in sem mu vse povedala, kako je blo lani«) Navezal se 

je tudi na učitelja za dodatno strokovno pomoč (»zgleda, da išče moške vezi«), 

razredničarko in svetovalno delavko (»sta mu zlo pomagali, da se je lahko pogovarjal«). 

Učitelji zelo različno sprejemajo učence s težavami (»eni so prpravljeni mal drugač 

pogledat na otroka, druga pa čist nič«). Z enim izmed učiteljev se je mama zapletla celo 

v spor (»sm zaropotala in mu rekla, da U1 ne bo nikol drugačen, ker ma Aspergergej 

sindrom«). Učitelji so ga zdaj sprejeli (»ga ne gledajo več kot eno čudo«). Od učiteljev 

pričakuje spodbujanje otrok (»da mu mal nasprot stop«) in objektivnost (»ne popuščat, 

če ne zna, ne zna«). 

Učitelji: v prvi triadi je bil povezan z učiteljico (»rad je imel, da sem bila v bližini«).  Še 

sedaj poišče stik z njo (»mi pride kakšno foro povedat«). Učitelj v drugi triadi je odnose 

do otrok s posebnimi potrebami gradil na razumevanju vsakega posameznika in njegovih 

potreb. Pomembna se mu zdi pozitivna naravnanost do otrok s težavami, treba jih je 

razumeti, jim nameniti dodatno razlago in jim prilagoditi poti, da pokažejo svoje znanje. 

Iskal je informacije za uspešnejše delo z učencem, veliko informacij je dobil od mame 

(»saj ona najbolj pozna svojega otroka«) in svetovalne delavke (»veliko sva se 

pogovarjala o prilagoditvah in načinih poučevanja«). Sproti je ugotavljal napredek 

učencev in postopoma postajal vse zahtevnejši, tako da so bili tudi ti učenci enakopravni 

s svojimi sošolci. Učenec ga je dobro sprejel, še sedaj imata dober odnos (»po hodniku 

me poišče z očmi«), čuti spoštovanje z učenčeve strani (»ko si kaj dobrega zanj naredil«). 

Učitelj je prepričan, da je najpomembnejši varovalni dejavnik empatija učitelja. Z 

razredničarko v tretji triadi sta razvila dober odnos (»mislim, da me je lepo sprejel – sva 

se kar lovila na začetku, da sva se spoznala, in se je tudi on odprl«). 

Vpliv odločbe 

Učenec: kot otrok s posebnimi potrebami je bil usmerjen v petem razredu. Na začetku je 

zelo odklanjal svojo odločbo in iskal informacije, zakaj jo sploh ima in kaj je z njim 

narobe (»mi ni blo všeč, zdaj sm se pa navadu«). Zelo je bil občutljiv na kakršnokoli 

omenjanje njegovih težav in posebnosti. 

Sčasoma je odločbo sprejel, ker je opazil pozitivne učinke prilagoditev in dodatne 

strokovne pomoči (»men je odločba v korist«). V odnosih z vrstniki so se pokazale težave, 

predvsem zaradi privilegijev, ki naj bi jih odločba prinesla (»odnos s prjatli je mal 

spremenila«, »mi mal zavidajo«). Zdaj v odločbi vidi vir pomoči in varnost (»neki bi še 

mel tud naprej«, me nič ne mot, mi zlo pomaga«). 

Mama: odločba mu je bila na začetku v veliko breme, ker je zanj to pomenilo, da odstopa 

in je drugačen od drugih. Strah ga je bilo vrstniškega zbadanja (»ker so bojo norca delal«) 

in pomanjkanja prostega časa, ker je bil prepričan, da bo moral še več delati za šolo 

(»drugi majo prosto uro, jest moram pa delat«). Na začetku je na odločbo o usmerjanju 

gledal kot na kazen. S pogovori doma in s pozitivnim pristopom mame je počasi začel 

sprejemati svojo pomoč. Veliko oviro pri sprejemanju pomoči je predstavljala zanj 

negativna izkušnja iz avtistične ambulante s pojasnjevanjem diagnoze mami (»so vse pred 

njim razlagal«). Težko je sprejel dejstva o sebi, ki jih je slišal na pogovoru (»spet je bil 

čisto na tleh«). Sčasoma je odločbo in pomoč sprejel, predvsem zaradi opaženih koristi, 

izboljšanja uspešnosti na učnem področju (»počas se je pobral, ko je videl, da mu nuca«), 
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vzpostavitve predvidljivega sistema ocenjevanja in pristopov do njega ter izvajanja 

dodatne strokovne pomoči (»zdaj mu te ure niso nič več odveč, ne gre s slabo voljo«) kot 

velikega varovalnega dejavnika (»vidi, da lahko učitla kaj vpraša«). 

Učitelji: v prvi triadi učenci niso obremenjeni z odločbami, radi pomagajo drug drugemu 

in vedo, kdo ima težave pri učenju. Navajeni so, da v razred prihajajo izvajalci dodatne 

strokovne pomoči in pomagajo učencem, ki pomoč potrebujejo. Veselijo se uspeha ali 

dosežka učenca s težavami. V drugi triadi so se učenci začeli spraševati, zakaj imajo ti 

učenci prilagoditve in drugačne načine preverjanja znanja. V tretji triadi pa je bilo treba 

z učenci razjasniti pojme in spregovoriti, kaj pomeni odločba in komu je namenjena. 

Učitelji vidijo koristnost usmerjanja predvsem v natančni diagnostiki in priporočilih za 

delo z učenci s posebnimi potrebami, zelo veliko korist vidijo v izvajanju dodatne 

strokovne pomoči, najraje v razredu v prvi triadi, nato pa tudi individualno. Dobrodošle 

so tudi informacije in pomoč izvajalcev dodatne strokovne pomoči kot specialistov na 

področju poučevanja in drugačnih pristopov do učencev. Usmerjanje je učencu pomagalo, 

da z dodatno strokovno pomočjo in z drugačnim pristopom dosega boljše učne dosežke, 

napreduje in je tudi bolj sprejet tako pri učiteljih kot vrstnikih. Učitelji ocenjujejo, da so 

k temu pripomogli ozaveščanje o naravi učenčevih težav in konkretni napotki za delo z 

njim. Pričakovanja in zahteve učiteljev do učenca se povečujejo z željo, da bi v 

prihodnosti potreboval čim manj prilagoditev in bi bil enakopravno obravnavan. 

Soustvarjanje – ocene udeleženih o procesu sodelovanja 

Učenec: meni, da ni vključen v proces odločanja o vrsti pomoči (»ne, ne vprašajo me, 

kakšne pomoči rabm«) in načrtovanja (»men se zdi, da je ne rabm, da sm neki brezveze 

pišem, angleščina mi tut ni več tko težka«). 

Mama: čuti se sprejeta v šoli (»zelo, zelo pozitivno«), njeno mnenje in mnenje otroka se 

pri načrtovanju individualiziranega načrta zelo upoštevata (»mislim, da skor bolš ne bi 

moglo bit«). Upošteva se tudi poznavanje otroka v različnih situacijah, starši doma in 

učitelji v šoli. Prav tako se otrok lahko drugače vede. Oviro vidi le v nesprejemanju 

posebnih potreb s strani posameznih učiteljev (»bi blo potrebno učitelje priprav na take 

otroke«). 

Učitelji: dostikrat se srečujemo s starši, ki zanikajo otrokove težave ali pa jih 

minimalizirajo. Učitelji smo naklonjeni sodelovanju s starši, na skupnih sestankih 

občasno preveč pozitivno predstavimo učenčev napredek, kar ima za posledico, da so 

starši in otroci hitro zadovoljni z rezultati in ne vlagajo več toliko energije v delo. Lahko 

prelagajo odgovornost za uspešnost otroka na šolo. Učenec v prvi triadi še ni zrel za 

sodelovanje na timskih sestankih (»bi se ustrašil in slišal samo najslabše«), primerna 

starost učenca je po učiteljičinem mnenju v petem razredu. Starši so lahko dobrodošel vir 

informacij za delo z otrokom, izhodišče za drugačen pogled. 

»Čarobna palica« - uresničitev želje po spremembi 

Učenec: veliko mu pomenijo šolska uspešnost in s tem povezane ocene, zato  »spremenu 

bi ocene v redovalnici«, prav tako zaznava nianse v kakovosti vrstniških odnosov, ki bi 
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jih spremenil (»s kirim sm zdaj delno prijatu«) in odnos mlajših učencev do njega 

(»nesramni so, ni se mi prijetno družit«). Velik interes v njegovem življenju predstavlja 

IKT, zato bi si z zadetkom na loteriji izboljšal svojo opremo (»računalnik, pa ekran, pa 

tako veliko tablo«). 

Mama: poiskala bi pomoč že prej (»da bi bla odločba že prej«), v zgodnjem otroštvu, in 

bi tudi sama znala uporabljati ustreznejše strategije v odnosu z njim (»kulk je on 

nepotrebnih situacij preživu«), čeprav jih je intuitivno tudi uporabljala. Že prej, v vrtcu,  

bi se bolj odločno zavzela za svojega otroka (»takrat bi jih mogla jest prijavt«).  

3.1.2 Povzemalne ugotovitve za učenca (UPP1) 

Pri pogledu nazaj s časovne distance lahko ugotavljamo, da so se določene težave pri 

učencu nakazovale že v predšolskem obdobju. Mama jih zaradi nepoznavanja posebnosti 

in tudi zaradi lastnih stisk ni uspela prepoznati in nanje odločneje odreagirati. Tudi učenec 

je s svojo posebnostjo opozarjal nase že ob vstopu v šolo in tudi vsa nadaljnja leta. 

Veliko olajšanje in pomoč pri razumevanju njegovih posebnosti so učiteljem in staršem 

prav gotovo prinesli informacije, opravljene z dodatno diagnostiko, mnenje komisije za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in tudi priporočila za delo iz ambulante za 

avtizem. 

Manj pa je bilo to ugodno za učenca samega, ki je na svojo slabo šolsko samopodobo 

prilepil še nalepko stigme otroka s posebnimi potrebami. Pri učencu je v ospredju težava 

s samopodobo in sprejemanjem sebe kot učenca s posebnimi potrebami. 

Za razvoj dobre samopodobe sta najpomembnejši dve vrsti izkušenj (Kos Mikuš, 2002): 

izkušnja dobrih medosebnih odnosov in izkušnja uspešnega obvladovanja življenjskih 

nalog, ki je lahko na področju športa, interesne dejavnosti, šolskega uspeha, spretnosti ali 

veščin. V nemški kvalitativni raziskavi o šolski samopodobi mladostnikov sta avtorici 

(Bakadorova in Raufelder, 2015) prišli do spoznanj o različnosti učenčevega doživljanja 

vrstnikov in učiteljev glede na stopnjo njegove samopodobe. Učenci z višjo šolsko 

samopodobo potrebujejo več čustvene podpore učiteljev in vrstnikov v svojih 

prizadevanjih biti najboljši, pričakujejo priznanja za svoja prizadevanja, dodatno so 

motivirani z direktno komunikacijo, tudi, če vsebuje kritiko. Učenci z nižjo šolsko 

samopodobo kot bolj pomembno doživljajo učno podporo in sprejemanje s strani 

učiteljev in vrstnikov, saj želijo biti pri delu in rezultatih podobni drugim, bolj so 

motivirani z manj direktno komunikacijo, s spodbujanjem dejavnosti med poukom, 
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sodelovalnim učenjem in delom v skupnih projektih. Pomembno je, da učitelj prilagaja 

učne metode in povratne informacije učencem glede na njihovo šolsko samopodobo, da 

organizira delo v razredu tako, da ustvarja prijetno vzdušje ter s tem pozitivne odnose 

med učenci. 

Iz intervjujev učenca, mame in učiteljev lahko sklepamo, da je učenec potreboval več 

časa, da je sprejel svoje težave, in da je bilo zaupanje v odrasle osebe tisto, kar mu je 

pomagalo sprejemati svoj položaj in iskati rešitve. 

Zato sta izrednega pomena ozaveščanje in poznavanje lastnih močnih področij, ki učencu 

pomagajo pri premagovanju stisk in delujejo kot varovalni dejavnik. To poudarjajo tudi 

longitudinalne študije oseb s specifičnimi motnjami učenja in tudi kvalitativne študije 

uspešnih odraslih s specifičnimi učnimi težavami (Higgins in Goldberg, 2005; Gerber 

idr., 1997; Raskind idr., 1999, v Magajna in Pečjak, 2008).  
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3.2 PREDSTAVITEV DRUGEGA UČENCA (UPP2) 

Povzeto iz šolskih poročil: 

 Govorno je zelo sproščen, dobro povezuje in logično sklepa. Sposoben je sam 

pripraviti odličen nastop. Veliko več težav pa ima pri zapisovanju tako slovenskih 

kot angleških besed. Besedila, ki jih zapiše, vsebujejo veliko osnovnih 

pravopisnih, slovničnih napak. Tudi vsebina je skromna. 

 Ima dobre številske predstave. 

 Opazni sta gibalna nemirnost in nespretnost. Slabo ima razvito grobo in fino 

motoriko. 

 Njegova pozornost je zelo odkrenljiva, hitro se naveliča dejavnosti, z rezultati 

svojega dela je prehitro zadovoljen, opazna sta pomanjkanje vztrajnosti in 

nenatančnost. 

 Ima slabšo predstavljivost predmetov, ne zazna podrobnosti. 

 Kot otrok s posebnimi potrebami je bil usmerjen v drugem razredu, zaradi 

nedoseganja minimalnih standardov znanja pa je ponavljal tretji razred. 

Ponavljanje se je izkazalo kot učinkovita odločitev, saj je U2. brez večjih težav in 

ponavljanja razredov nadaljeval šolanje vsa naslednja leta. 

 U2 je slušni tip učenca. V veliko pomoč so mu tudi vidna ponazorila za 

razumevanje novih pojmov pri vseh učnih predmetih. Učenje poteka počasi, a je 

pri delu vztrajen, občasno se tudi izgublja zaradi kratkotrajne koncentracije, hkrati 

pa je s tem povezan tudi problem usvajanja nove učne snovi, ker jo uspešno ne 

usvoji v celoti. 

 Nujno potrebuje učiteljevo vodenje in dodatno razlago pri vseh predmetih. Le tako 

dosega minimalne standarde znanja pri matematiki in angleščini.  

 Uspešen je pri športu, saj je to njegovo močno področje.  

Povzeto iz strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: 

na psihološkem pregledu so se pokazale velike razlike med funkcioniranjem na 

besednem in nebesednem področju. Na računskem področju ga ovirajo motnje 

koncentracije, pozornosti in slabša prostorska predstavljivost. Težave ima na 

področju kratkoročnega spomina, njegovo močno področje pa je dolgoročni spomin. 

Šibko področje je celotna motorika. Opredeljen je kot otrok s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. 
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3.2.1 Odgovori učenca/staršev/učiteljev: učenec s posebnimi potrebami 

2 (UPP2) 
Samoocena/ocena 

Učenec: tudi U2 je učenec zadnje triade. Poudari, da se je prezgodaj rodil (»rodil sem se 

…, nedonošenček«). Kot svoja interesna področja izpostavi skrb za hišne živali (»doma 

mamo zajce in eno zajko«) in kmetijstvo. Kmetijstvo omenja tudi kot svoj poklicni interes. 

Zaveda se svojih močnih področij (»sm bolj športni tip«, »sm na tekočem glede športa, 

pa pr DKE«, »domače delo – skrb za živali, pa delo na vrtu«) in ima razvite različne 

interese (»spremljam tekme, še posebej zdaj zimski športi«). Ponosen je na svoje športne 

dosežke iz preteklosti (»sm dobil kr neki priznanj in zastopal razred s štafeto«). 

Prelomnico v njegovem življenju je pomenilo ponavljanje tretjega razreda, saj ni dosegel 

minimalnih standardov znanja (»žou sm ponavlu tretji razred«). Omenja svoje učne 

težave v tretjem razredu, ki so pripeljale do ponavljanja razreda (»smo se učil poštevanko, 

pa ni šlo, pa črke smo začel pisat skp in je bla grda pisava«) in pridobitev odločbe (»od 

takrat naprej tud odločbo o programu, posebnem učnem programu«). Omeni starejšega 

brata in nihanja v njunem odnosu (»se ne razumeva najbolj, kadar je pa treba, se pa tud 

razumeva«). 

Mama: doživlja ga kot nežnega (»je nežna duša«), rad bi se dokazoval predvsem na 

področju športa. Pri tem ga ovirajo številne poškodbe in fizične omejitve (»poškodbe dan 

ali dva pred tekmovanjem, to ga prizadene«). Velik interes ima za naravoslovje 

(»ukvarjanje z naravo«), šport, podatke o športnih tekmovanjih in rezultatih (»je živa 

enciklopedija«). V vrtcu ni imel večjih prilagoditvenih težav in se je hitro vživel, težave 

je imel le z usvajanjem higiene (»ni razumel, zakaj mora na kahlico«). Zelo se je veselil 

vstopa v šolo, vendar je že na začetku doživljal neuspeh, prvotno navdušenje nad šolo je 

upadlo (»do oktobra – ni šlo, ni razumel, zakaj bi moral delat«). Težave je imel pri branju 

in računanju. Pričakoval je višje ocene in bil  razočaran ob neuspehu (»od začetka se je 

zelo trudil, ker pa ni bilo tistih pričakovanih ocen«). Ponavljanje razreda ga je prizadelo, 

še zdaj omenja nesmiselnost ponavljanja (»še zdaj reče, da je bilo brez smisla ponavljat, 

ker mu tudi zdaj ne gre«). Pred zaključkom tretjega razreda mama navaja sosledje 

neugodnih dogodkov, ki so vplivali na funkcioniranje otroka in družine (»tud jaz nisem 

funkcionirala tako kot bi se pričakovalo«): pri U2. so ugotovili slabovidnost in pojav bul 

na kosteh, smrt babice. Tudi zdaj je nezadovoljen s svojimi ocenami, ne verjame v 

učinkovitost svojega dela (»ne verjame, da mu je z učenjem uspelo, če dobi več kot 3 

misli, da mu je učitlca šenkala«). Mama ocenjuje, da je uspešen gleda na vložen trud in 

sprejema njegove težave (»pri enih predmetih bo imel pa vedno težave«). 

Učitelji: učitelji so mnenja, da mu je ponavljanje tretjega razreda koristilo, saj je lažje 

sodeloval pri pouku in usvojil potrebne standarde znanja v naslednjih letih. Pri novi 

učiteljici v tretjem razredu mu je veliko pomenilo, da je opazila njegov trud in 

prizadevanje (»je bil zadovoljen, če sem pohvalila njegov trud«). V drugi triadi poleg 

redne dodatne strokovne pomoči ni potreboval individualnih prilagoditev, učitelj 

poudarja veliko angažiranost mame pri šolskem delu. V tretji triadi ima več težav pri 

naravoslovnih predmetih. 
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Doživljanje socialnih odnosov z vrstniki 

Učenec: v povezavi z vrstniki omenja dva razreda: razred pred ponavljanjem tretjega 

razreda in zdajšnji razred, ki se mu je priključil s ponavljanjem. Bolj je bil povezan s 

prvim razredom (»sm se z njimi mal bolj ujel«), ker so se poznali že iz vrtca. Medvrstniške 

odnose v zdajšnjem razredu ocenjuje kot dobre (»tud ta razred ni slab, smo vsi prjatli«), 

do njega vrstniki niso žaljivi in ga ne zbadajo (»de me kdo ne mara, da me kdo zbada, 

kdo žal … to ne – zaenkra je vse super«). Družijo se tudi izven šole. 

Mama: v vrtcu je imel velik krog prijateljev, pogostokrat je bil organizator in vodja pri 

igri. Teme njegovih iger so bile povezane z dogodki in opravili doma (»koline, spravljanje 

drv«). Po ponavljanju razreda je delno izgubil stik s prejšnjimi sošolci, do novih pa je bil 

bolj zadržan. Tudi zdaj je tako. Doma ne omenja težav ali posebnosti v medvrstniških 

odnosih. Je samostojen pri reševanju težav. Njegovi vrstniški stiki so bolj vezani na šolski 

prostor, popoldanski čas preživlja večinoma doma in se ne druži z vrstniki. Mama 

ocenjuje, da ima prijatelje, s katerimi se bolj druži v šoli. 

Učitelji: zaradi suverenega nastopa in velike komunikativnosti so ga vrstniki hitro 

sprejeli, v tretji triadi ni posebnosti (»U2. ima status in mislim, da se ne dogaja nič 

posebnega«). 

Doživljanje socialnih odnosov z učitelji 

Učenec: z učitelji ima zelo različne odnose, z nekaterimi se dobro razume, z drugimi pa 

malo manj. Po njegovem mnenju je to posledica razlik v karakternih lastnostih. Všečnost 

učitelja povezuje s predmetom, kjer je sam uspešen (»učitelj za šport je še vedno visoko«), 

in obratno v negativno smer (»učitlco za matematiko, to je že zarad samga predmeta«). 

Pri učiteljih ceni povezanost z učencem (»po mojem vsak učenc to najbolj rabi«) in da 

zna učitelj razvedriti učenca. To je tudi pozitivna motivacija za učenje (»tak predmet se 

pol rajš učiš, če maš učitla rad«). Učitelji ne delajo razlik med učenci z odločbo in brez, 

vsi so enako obravnavani (»smo vsi enaki«). 

Mama: U2 se je zelo navezal na učitelja podaljšanega bivanja, ki je otrokom omogočal 

veliko športnih aktivnosti. Mama opaža slabše sprejemanje otrok s posebnimi potrebami 

s strani učiteljev (»nekateri nanj gledajo, kot da je manj sposoben«). Nekateri otroci 

izkoriščajo svoje prilagoditve in ne spoštujejo dogovorov (»se ne držijo rokov za 

napovedano spraševanje«), kar pri učiteljih povzroča slabo voljo. Ocenjuje, da nekateri 

učitelji še vedno težko sprejemajo drugačnost otrok in niso pripravljeni na spremembe. 

Pomembno je, da starši opozorijo učitelja  na posebnosti in težave svojega otroka (»sem 

morala kakšnega posebej opozorit, kakšen je naš otrok«). Po njenem mnenju naj bi učitelj 

sprejemal otroke s posebnimi potrebami, jih realno ocenil in opazil ter pohvalil njihov 

napredek, tudi če je majhen (»pohvali, tudi če je dvojka«). Kljub vsemu pa je 

najpomembnejša objektivnost ocene. 

Učitelji: v prvi triadi je iskal bližino in potrditve učiteljice (»če sva midva funkcionirala, 

je bilo vse v redu«), še sedaj poišče stik z njo (»tako mimogrede me opazi, kaj reče«). 

Učitelj v drugi triadi je odnose do otrok s posebnimi potrebami gradil na razumevanju 

vsakega posameznika in njegovih potreb. Učenec ga je dobro sprejel, še sedaj imata dober 
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odnos (»po hodniku me poišče z očmi«), čuti spoštovanje z učenčeve strani (»ko si kaj 

dobrega zanj naredil«). Učitelj je prepričan, da je najpomembnejši varovalni dejavnik 

empatija učitelja. Z razredničarko v tretji triadi imata »nihajoč« odnos (»ne prepoznam 

dobro njegovega razmišljanja«, »mu ne morem dopovedati«), čeprav razredničarka meni, 

da je dobro, da je tudi izvajalka dodatne strokovne pomoči (»sem vesela, da jih imam 

DSP, jim lahko še individualno dopovem, da je pomembno …«). 

Vpliv odločbe 

Učenec: kot otrok s posebnimi potrebami je bil usmerjen v tretjem razredu. Meni, da mu 

odločba koristi (»bi mel še zmeri odločbo«), ker prinaša individualno dodatno strokovno 

pomoč (»je drugač če si sam z učitlom, ko pa da jih je petanjast«) in prilagoditve (»mam 

to napovedano sprašvanje«). Učitelji mu dajo tudi možnost nivojskega preverjanja in 

ocenjevanja znanja (»lahko odgovarjaš sam za minimalne standarde al pa za višji nivo«). 

Po prejetju odločbe ni opazil sprememb v odnosih z drugimi. 

Mama: na začetku ga je bolj motilo, da je odhajal iz razreda na individualne ure (»zakaj 

mora on tam posebej hodit«), skrbeli so ga dodatno delo in dodatne ure dodatne strokovne 

pomoči. Po njenem mnenju je pomembno, da so učenci usmerjeni v nižjih razredih, ker 

lažje sprejmejo odločbo. U2 zelo mešano sprejema svojo odločbo, mama dvomi, da otrok 

razume pomen odločbe (»saj nisem tak butl, da bi to potreboval«), po drugi strani pa vidi 

koristi, ki jih odločba prinaša, predvsem v smislu dodatne strokovne pomoči (»dodatna 

razlaga«). Mama poudarja odgovornost staršev in šole glede pojasnjevanja smisla 

usmerjanja otroka (»pol je pa na starših in šoli, da razložijo otroku, zakaj ima dodatno 

uro«). 

Učitelji: v prvi triadi učenci niso obremenjeni z odločbami, radi pomagajo drug drugemu 

in vedo, kdo ima težave pri učenju. Navajeni so, da v razred prihajajo izvajalci dodatne 

strokovne pomoči in pomagajo učencem, ki pomoč potrebujejo. Veselijo se uspeha ali 

dosežka učenca s težavami. V drugi triadi so se učenci začeli spraševati, zakaj imajo ti 

učenci prilagoditve in drugačne načine preverjanja znanja. V tretji triadi pa je bilo treba 

učencem razjasniti pojme in z njimi spregovoriti o tem, kaj pomeni odločba in komu je 

namenjena. 

Učitelji vidijo koristnost usmerjanja predvsem v natančni diagnostiki in priporočilih za 

delo z učenci s posebnimi potrebami, zelo veliko korist vidijo tudi v izvajanju dodatne 

strokovne pomoči, najraje v razredu v prvi triadi, nato pa tudi individualno. Dobrodošle 

so tudi informacije in pomoč izvajalcev dodatne strokovne pomoči kot specialistov na 

področju poučevanja in drugačnih pristopov do učencev. Usmerjanje je učencu pomagalo, 

da z dodatno strokovno pomočjo in z drugačnim pristopom dosega boljše učne dosežke, 

napreduje in je tudi bolj sprejet tako pri učiteljih kot vrstnikih. Učitelji ocenjujejo, da so 

k temu pripomogli ozaveščanje o naravi učenčevih težav in konkretni napotki za delo z 

njim. Pričakovanja in zahteve učiteljev do učenca se povečujejo z željo, da bi v 

prihodnosti potreboval čim manj prilagoditev in bi bil enakopravno obravnavan. 

Soustvarjanje - ocene udeleženih o procesu sodelovanja 
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Učenec: meni, da ni vključen v proces odločanja o vrsti pomoči (»me ne vprašajo kaj 

dodatnega«). 

Mama: načrtovanje in oblikovanje individualiziranega programa se je zdita dobra, 

strokovna, upoštevajo se tudi mnenja staršev in otroka. Otroku so srečanja v obremenitev 

(»kej se ne morte vi to brez mene dogovorit?«) in jih sprejema kot nujno zlo. 

Učitelji: dostikrat se srečujemo s starši, ki zanikajo otrokove težave ali pa jih 

minimalizirajo. Učitelji smo naklonjeni sodelovanju s starši, na skupnih sestankih 

občasno preveč pozitivno predstavimo učenčev napredek, kar ima za posledico, da so 

starši in otroci hitro zadovoljni z rezultati in ne vlagajo več toliko energije v delo. Lahko 

prelagajo odgovornost za uspešnost otroka na šolo. Učenec v prvi triadi še ni zrel za 

sodelovanje na timskih sestankih (»bi se ustrašil in slišal samo najslabše«), primerna 

starost učenca je po učiteljičinem mnenju v petem razred. Starši so lahko dobrodošel vir 

informacij za delo z otrokom, izhodišče za drugačen pogled. 

»Čarobna palica« - uresničitev želje po spremembi 

Učenec: spremenil bi ponavljanje tretjega razreda (»zadnja dva meseca v tretjem razredu 

bi moral še mal stisnt«), krivdo za ponavljanje pripisuje svojemu nedelu (»če bi se bolj 

potrudil, bi šel v četrti razred dalje«). 

Mama: v šolo bi vključila več praktičnih, življenjskih opravil (»kakšen sadovnjak, ne 

samo svinčnik in papir«). 

3.2.2 Povzemalne ugotovitve za učenca (UPP2) 

Tudi pri U2 so se težave nakazovale že v predšolskem obdobju, bil je voden v razvojni 

ambulanti, dodatno strokovno pomoč je prejemal že v prvi triadi osnovne šole. Lahko bi 

rekli, da smo z intervencijami začeli že zelo zgodaj. Po maminih besedah je to dobro, saj 

samo usmerjanje in odločba za otroka ne predstavljata večjega bremena. 

Veliko breme in velik stresni dejavnik, ki je vplival tudi na socialne odnose, pa je v 

opisanem primeru učencu pomenilo ponavljanje razreda. Učenec meni, da sam s 

ponavljanjem ni ničesar pridobil (»saj mu tudi zdaj nič bolje ne gre«), izgubil pa je stik s 

prijatelji, s katerimi se je dobro razumel. Ponavljanje razreda pripisuje svojemu nedelu in 

po njegovih izjavah lahko sklepamo, da je ponavljanje razreda zanj še vedno zelo boleč 

dogodek iz preteklosti. V naši raziskavi se je pokazalo, da sicer vsi učitelji izpostavljajo 

koristnost ponavljanja razreda za učenca, kar pa je v nasprotju z učenčevim lastnim 

prepričanjem.  

Kadar učenec ne dosega predpisanih standardov znanja, je ponavljanje razreda eden 

izmed razširjenih ukrepov v naših šolah (Magajna 2008), kar je podkrepljeno s 
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prepričanjem, da bodo s ponavljanjem učenci naslednje leto dosegli boljše akademske 

dosežke (Fait, 1982, v Hattie, 2009). V številnih raziskavah in metaanalizah avtorji 

(Holmes in Matthews, 1984; Holmes, 1989, v Magajna, 2008) niso ugotovili pozitivnega 

dolgotrajnega učinka ponavljanja, tako na učnem kot na socialno-emocionalnem 

področju.  

Podobno ugotavlja tudi Jimerson (2001, v Hattie, 2009, str. 97) in izpostavlja rezultate 

metaanaliz, ki kažejo na negativne učinke ponavljanja tako pri šolskih dosežkih 

(jezikoslovje: d = –0,36; branje: d = –0,54; matematika: d = –0,49) kot na socialno-

emocionalnem in vedenjskem področju (d = –0,22). 

Šolska neuspešnost je dejavnik tveganja za celostni osebnostni razvoj posameznika. Po 

ugotovitvah Tomorijeve (2002) se otrok, ki ne doseže splošnih meril uspešnosti, sam 

doživlja kot nesposobnega, odrinjenega, manj vrednega in v celoti slabega. »Izkušnja, da 

ne izpolnjuje pričakovanj okolja in svojih najbližjih, lahko resno ogrozi njegovo 

samospoštovanje in prodre v vse vidike njegove samopodobe.« (Tomori, 2002, str. 17) 

Otrok lahko zaradi kombinacije svojih primarnih osebnostnih značilnosti in težav ob 

šolski neuspešnosti razvije obrambne mehanizme in vedenja za ohranjanje lastnega 

samospoštovanja (Glasser, 1998), ki pa se lahko izkazujejo tudi na negativen, destruktivni 

način.  

Ponavljanje razredov je tudi drugi največji napovednik opustitve šolanja oziroma 

osipništva v procesu izobraževanja. Enoletno ponavljanje razreda podvoji možnost za 

opustitev šolanja, dočim ga dvakratno ponavljanje skoraj zagotavlja (Foster, 1993, v 

Hattie, 2009). 

Pozitivni odnosi med učenci in učitelji so velik varovalni dejavnik za razvoj učencev. 

»Dobri odnosi med učiteljem in učenci vplivajo na boljše učne dosežke in bolj 

produktivno vedenje učencev.« (Rapuš Pavel, 2010, str. 266) Na začetku šolanja pomenijo 

dobro izhodišče za razvoj motivacije, socialnih veščin, uspešnosti učenca. Za učinkovito 

učenje je pomembno tudi strukturirano in predvidljivo okolje, mlajši učenci potrebujejo 

več vodenja, kontrole in nadzora, predvsem pri pridobivanju osnovnih veščin. Dokler 

učenci ne ponotranjijo pomena učenja, je učitelj tisti, ki jih vodi (Centra in Potter, 1980). 
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3.3 PREDSTAVITEV  TRETJEGA UČENCA (UPP3) 

Povzeto iz šolskih poročil: 

 Pri delu je zelo počasen, nesamostojen, potrebuje veliko spodbude in vodenja. 

Hitro je zadovoljen z rezultati svojega dela, ne zna jih realno oceniti. 

 Branje: tehnika je sicer avtomatizirana, vendar bere počasi, občasno izmaliči 

besede. Težave ima pri poimenovanju stvari, težko sestavlja povedi, uporablja 

domače besedišče. Besedni zaklad je zelo skromen. Bere tekoče, vendar brez 

intonacijskih poudarkov, po večkratnem branju razume prebrano. 

 Pisanje: njegova pisava je težje berljiva, piše zelo na drobno, črke so neizrazite, 

prisotnih je veliko pravopisnih napak. Slovnična pravila niso avtomatizirana. Pri 

samostojnem zapisu se kažejo še večje težave. Zapis je skromen, nepopoln, spušča 

besede, zamenja vrstni red, na vprašanja odgovarja samo z eno besedo. 

 Ima težave pri slušnem zaznavanju, besede po nareku zapiše približno. Veliko 

težav ima tudi pri angleščini. 

 Pri pisanju domačih nalog je dosleden, vendar jih samostojno ne opravi pravilno.  

 Pri pouku mu motivacija hitro upade, ne sledi navodilom, izraža 

nezainteresiranost, izgubi nit učne ure. 

 Potrebuje veliko spodbude in vodenja ter rednega dela. 

 Hitro pozabi že naučeno, naloge rešuje rutinsko, samo po enem trenutno 

naučenem vzorcu, je tog v svojem razmišljanju. 

 Uspešen je, kadar je tip nalog vedno enak, v novih situacijah se ne znajde, ne 

prilagodi načina reševanja glede na nova navodila. 

 Pri reševanju pisnih preizkusov potrebuje dodatno razlago pisnih navodil in 

preverjanje razumevanja le-teh, kljub temu pa ni vedno uspešen. Uspešnejši je pri 

ustnem ocenjevanju. Potrebuje več časa za utrjevanje in ponavljanje snovi ter 

stalno obnavljanje pridobljenih postopkov reševanja nalog (računske operacije, 

poštevanka, slovnična pravila). 

 Pomoč učitelja sprejema, čeprav je sam ne poišče. Čaka, da učitelj opazi njegove 

težave. 

 Težje ubesedi svoje misli, uporablja pogovorne izraze, v stresni situaciji 

(ocenjevanje ali težave) njegova pripoved ni smiselna in je težko razumljiva. 

Pojavlja se močno jecljanje. 
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 Njegovo močno področje so prav gotovo dobre učne in delovne navade, saj se za 

svoj učni dosežek zelo trudi sam, pa tudi njegova družina. Je zgovoren, rad se 

pogovarja in sprejema vzgojne usmeritve. Zelo je motiviran za šolsko delo, svoje 

naloge vestno opravlja. 

 

Povzeto iz strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: 

na psihološkem področju se kaže neizravnan profil posameznih kognitivnih sposobnosti. 

Največ težav ima pri sposobnostih s področja zaznavne organizacije, pozornosti in 

koncentracije, kar se povezuje z njegovimi težavami na področju branja in pisanja. 

Predvsem ima izrazite težave na področju integracije delov v celoto. Opredeljen je kot 

otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

3.3.1 Odgovori učenca/staršev/učiteljev: učenec s posebnimi potrebami 

3 (UPP3) 
Samoocena/ocena 

Učenec: obiskuje zadnjo triado, rad ima konstrukcijske dejavnosti in legokocke. Obiskuje 

tehniški krožek, kjer je uspešen, in rad izdeluje izdelke iz različnih materialov. Je spreten 

pri izdelovanju izdelkov iz lesa, tudi njegov poklicni interes je usmerjen v lesarstvo. 

Načrtuje stopenjsko pridobivanje izobrazbe, najprej poklicna smer, nato nadaljevanje 

(»bom šel na lesarsko 3+2«). Velik vtis je nanj naredilo potovanje v Francijo (»smo se 

vozil 12 ur, pa smo vidli ….«). V šoli mu je všeč prehrana, poudarja pomen zdrave 

prehrane (»jabuka so dobra zaradi rasti, pa za bolše razmišljanje v šoli«). Kot pomemben 

dejavnik svojega dobrega počutja izpostavlja humor, tako doma (»doma se veliko 

hecamo«) kot v šoli (»je učitl hece, kdaj pa tud strog«). Je vesten, delaven učenec, rad 

pomaga pri opravilih v šoli. Ne mara gneče, hrupa (»ne maram avtobusa, ker jih je veliko 

– učencev (op. avtorja)«), rad ima svoj mir (»rad sem sam po hiši«). Svojih preteklih 

šolskih let se ne spomni, spominja se le reakcij svojih staršev (»sem bil kregan, če sm 

kakšno stvar pozabu«). Je navezan na starše ter z njimi preživi veliko časa in skupnih 

aktivnosti (»rad hodim s starši … na pohod z baklami«). Zaveda se svojih učnih težav 

(»jest se ne morem velik naenkrat učit – pol pa hitr tistu pozabim«). 

Oče: doživlja ga dvojno, kot običajnega najstnika in še kot otroka (»je čisto običajen 

otrok, že najstnik«), ki išče nežnost in pozornost (»rad se stisne«). Opaža njegovo 

počasnost (»je mal počasnejši, tudi pri stvareh, ki jih doma počnemo«). Poudari njegovo 

željo po igri (»rad se poigra«), delu (»pri vseh stvareh je doma rad«) in 

konstrukcijskih/tehničnih dejavnostih (»vse tehnično ga zanima«). Od karakternih 

lastnosti izpostavlja umirjenost, sramežljivost (»zmerom je nekoga rabil, da ga je potegnil 

v skupino«) in vztrajnost (»ne vda se nikol«). Na težave so starše opozorili že v 

predšolskem obdobju. Bil je obravnavan v razvojni ambulanti (»so rekli, da do določene 

mere gre, naprej pa ne«), imel je težave s sluhom in govorom (»je blo rečeno pri 

logopedu, da ja dislektik«). Zelo se je veselil šole, vendar je bilo v prvih razredih 

predvsem otroku zelo stresno, ker je imel težave. Starši so ga sprejeli takšnega, kot je 
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(»nismo nobene pozornosti temu posvetil, ga vzeli v družinski okvir«), po njihovem 

mnenju je uspešen, napreduje v svojem tempu (»bo dosegel en svoj cilj v življenjskem 

ciklusu«). 

Učitelji: v prvi triadi je zelo sodeloval in se zelo trudil, vendar zaradi prisotnih težav 

rezultati niso bili takšni, kot jih je pričakoval. Dostikrat je bil ob neuspehu razočaran 

(»mislim, da je bilo veliko razočaranja«). Tudi v višjih razredih je bil zelo delaven, starši 

so se zelo aktivno vključevali (»doma so mu ogromno pomagali«).  

Doživljanje socialnih odnosov z vrstniki 

Učenec: spomini na vrstnike so vezani na predšolsko obdobje (»rad sm bil v vrtcu, k so 

bli moji sošolci tam«), nato do petega razreda nima spominov na šolo in vrstnike (»kot bi 

pršu iz vesolja«). Njegovi spomini so bolj kot na vrstnike vezani na dogodke (»s šolo smo 

šli na bazen in me je pičla čebela«, »pa smo punce tunkal«). Z vrstniki ima dobre odnose 

(»s sošolci se veliko zafrkavamo«), čeprav so se v zadnjem obdobju medsebojni odnosi 

spremenili zaradi neodobravanja vrstnikov, ker ima prilagoditve pri ocenjevanju 

(»kerkrat hočejo vedet, če mam kakšne datume«). 

Oče: v vrtcu je imel manjšo skupino prijateljev, na katere je bil zelo navezan (»so bli trije 

fantje in ena deklca skoz skup«), nato brez posebnosti do sedmega razreda. V sedmem 

razredu je sledilo izrazito poslabšanje vrstniških odnosov (»v sedmem je bil kr en bum«), 

vrstniki so ga zavračali (»so ga odrinl, zapostavl«), psihično poniževali (»je dobival razne 

vzdevke, so se ga psihično lotil«). Po daljšem času je doma povedal za težave. Opazili so, 

da ne zna vzpostaviti stikov z drugimi (»se je sam nas držal«) in pomagali so mu pri 

razvoju socialnih veščin (»smo šli vsi več v družbo«). Veliko so se pogovarjali. Tudi zdaj 

nima pravih prijateljev v razredu (»nima nekih velkih prijatlov v razredu, se bolj s puncam 

druži«). 

Učitelji: vrstniki so ga na začetku šolanja sicer sprejemali, vendar mu niso popuščali (»so 

bili strogi do njega, če ni znal«), v višjih razredih se je odnos začel spreminjati, predvsem 

zaradi prilagoditev pri ocenjevanju, ki jih vrstniki opredeljujejo kot privilegij (»zakaj ima 

lahko on podaljšan čas«), inobčutka vrstnikov, da učencem s posebnimi potrebami 

učitelji popuščajo (»jih pustite pri miru, do nas ste bolj strogi«). Trenutni odnosi v razredu 

so zanj manj spodbudni, težave se stopnjujejo (»sošolci se spravljajo na njega in mu 

nagajajo«). 

Doživljanje socialnih odnosov z učitelji 

Učenec: spomni se učitelja iz petega razreda (»me je mel učitelj X«). Všeč so mu učitelji, 

ki pri pouku uporabljajo humor (»so smešni in se radi hecajo«), so pa lahko tudi strogi. 

Šolske predmete ocenjuje in vrednoti glede na učiteljeve lastnosti in povezanost z njim. 

Izpostavi učitelja, s katerim je imel negativno izkušnjo. 

Oče: najbolje se je otrok počutil pri učitelju X. Učitelj ga je razumel (»se je zavzel za 

njega«) in z njim vzpostavil dobre odnose (»ga je učitelj bolj prijateljsko gledal«, »je bolj 

oseben odnos vzpostavil«). Na predmetni stopnji je otrok doživel konflikt z učiteljem (»ga 

je učitelj vzel bolj na oštro«), strah je prisoten še zdaj (»tega U3 do zdaj ni bil vajen«). 
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Drugače je navezan na učitelje, predvsem na izvajalce dodatne strokovne pomoči in 

svetovalno delavko (»ti otroci majo mal kritja za seboj, ne – in to jim ogromn pomen«). 

Najpomembnejši je osebni stik učitelja (»da vidjo, al otrok dela, al je zamišljen, 

odmaknjen«). 

Učitelji: v prvi triadi je iskal učiteljičino pozornost in pohvalo ob uspešno opravljeni 

nalogi (»veliko mu je pomenilo, če sem opazila rezultat«), rad je imel tudi njeno fizično 

bližino (»se je rad pocrkljal«). Učitelj v drugi triadi je odnose do otrok s posebnimi 

potrebami gradil na razumevanju vsakega posameznika in njegovih potreb. Pomembna 

se mu zdi pozitivna naravnanost do otrok s težavami, treba jih je razumeti, jim nameniti 

dodatno razlago in jim prilagoditi poti, da pokažejo svoje znanje. Sproti je ugotavljal 

napredek učencev in postopoma postajal vse zahtevnejši, tako da so bili tudi ti učenci 

enakopravni s svojimi sošolci. Učenec ga je dobro sprejel, še sedaj imata dober odnos 

(»po hodniku me poišče z očmi«), čuti spoštovanje z učenčeve strani (»ko si kaj dobrega 

zanj naredil«). Učitelj je prepričan, da je najpomembnejši varovalni dejavnik empatija 

učitelja. Razredničarka ugotavlja, da na njun dober odnos vpliva dejstvo, da ona ne izvaja 

dodatne strokovne pomoči (»mislim, da je bila to dobra odločitev in je samo dobro 

vplivala na najin odnos«). 

Vpliv odločbe 

Učenec: kot učenec s posebnimi potrebami je bil usmerjen v četrtem razredu. Meni, da 

mu je odločba v pomoč, predvsem zaradi zagotovitve dodatne strokovne pomoči, kjer 

lahko z dodatno razlago učiteljice utrdi svoje znanje, individualno delo mu ustreza (»bolš 

je k sva sama«). V odnosih z vrstniki so se pokazale težave, predvsem zaradi privilegijev, 

ki naj bi jih odločba prinesla (»nekateri mislijo, da mi k mamo datume ne rabmo tolk 

delat«).  

Oče: odločba mu je samo v korist (»to je samo pomoč, to je samo korist«), gre za nenehno 

spremljanje napredka otroka in izmenjavo informacij. Koristi mu pomoč, ki jo prejema. 

Odločba mu je v pomoč in nimajo negativnih izkušenj (»čist normalno ga vsi sprejemajo, 

ne dajejo ga v neke predalčke«). 

Sta pa usmerjanje in pojavnost otrok s posebnimi potrebami na šoli koristna tudi za druge 

učence, da spoznajo različnost in razvijajo svoj socialni čut (»da tud tisti, ki so boljši, 

najbolši, vidijo, da smo različni«). 

Učitelji: v prvi triadi učenci niso obremenjeni z odločbami, radi pomagajo drug drugemu 

in vedo, kdo ima težave pri učenju. Navajeni so, da v razred prihajajo izvajalci dodatne 

strokovne pomoči in pomagajo učencem, ki pomoč potrebujejo. Veselijo se uspeha ali 

dosežka učenca s težavami. V drugi triadi so se učenci začeli spraševati, zakaj imajo ti 

učenci prilagoditve in drugačne načine preverjanja znanja. V tretji triadi pa je bilo treba 

učencem razjasniti pojme in z njimi spregovoriti o tem, kaj pomeni odločba in komu je 

namenjena. 

Učitelji vidijo koristnost usmerjanja predvsem v natančni diagnostiki in priporočilih za 

delo z učenci s posebnimi potrebami, zelo veliko korist vidijo tudi v izvajanju dodatne 
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strokovne pomoči, najraje v razredu v prvi triadi, nato pa tudi individualno. Dobrodošle 

so tudi informacije in pomoč izvajalcev dodatne strokovne pomoči kot specialistov na 

področju poučevanja in drugačnih pristopov do učencev. Usmerjanje je učencu pomagalo, 

da z dodatno strokovno pomočjo in z drugačnim pristopom dosega boljše učne dosežke, 

napreduje in je tudi bolj sprejet tako pri učiteljih kot vrstnikih. Učitelji ocenjujejo, da so 

k temu pripomogli ozaveščanje o naravi učenčevih težav in konkretni napotki za delo z 

njim. Pričakovanja in zahteve učiteljev do učenca se povečujejo z željo, da bi v 

prihodnosti potreboval čim manj prilagoditev in bi bil enakopravno obravnavan. 

Soustvarjanje - ocene udeleženih o procesu sodelovanja 

Učenec: poudarja vlogo odraslih pri načrtovanju. Meni, da je bolj prek očeta vključen v 

proces soustvarjanja (»to mi je pa dobr k pride oči, pa se kej zmenmo«) in tudi »jest sm 

rad zraven«.  

Oče: pri otroku spodbuja samostojnost in želi, da stvari v šoli sam rešuje. Timske sestanke 

doživlja pozitivno (»lahko čutite, da za nas to ni zgolj obveza, da je samo pozitivno«), pri 

načrtovanju upoštevamo želje staršev in otroka (»lahko vsak pove svoje mnenje«). Zelo 

se mu zdi pomembna prisotnost otroka (»saj ga tud doma ne odrivamo stran«). 

Učitelji: dostikrat se srečujemo s starši, ki zanikajo otrokove težave ali pa jih 

minimalizirajo. Učitelji smo naklonjeni sodelovanju s starši, na skupnih sestankih 

občasno preveč pozitivno predstavimo učenčev napredek, kar ima za posledico, da so 

starši in otroci hitro zadovoljni z rezultati in ne vlagajo več toliko energije v delo. Lahko 

prelagajo odgovornost za uspešnost otroka na šolo. Učenec v prvi triadi še ni zrel za 

sodelovanje na timskih sestankih (»bi se ustrašil in slišal samo najslabše«), primerna 

starost učenca je po učiteljičinem mnenju v petem razredu. Starši so lahko dobrodošel vir 

informacij za delo z otrokom, izhodišče za drugačen pogled. 

»Čarobna palica« - uresničitev želje po spremembi 

Učenec: ponovil bi potovanje v Francijo, kupil bi si sanjsko hišo in ne bi obiskoval šole. 

Oče: v šolo bi vpeljal več aktivnosti, ki vplivajo na vzpostavljanje in razvijanje socialnih 

stikov, več druženja in družabnega življenja. 
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3.3.2 Povzemalne ugotovitve za učenca (UPP3) 

Tudi pri U3 so se težave nakazovale že v predšolskem obdobju, starši so jih sprejeli in se 

aktivno vključili v pomoč U3 pri šolskem delu. 

Težave se nakazujejo v odnosih z vrstniki, ki U3 ne sprejemajo. Je osamljen, čeprav si 

želi stikov z vrstniki. Bolj se povezuje z odraslimi v družini in z učitelji. 

Pri učencu se potrjujejo ugotovitve raziskav (Bukowski, Hoza in Boivin, 1994, v Košir 

2013), da se učenci z izkušnjo zavrnjenosti s strani vrstnikov zaznavajo kot manj socialno 

kompetentne in da je negativno samozaznavanje bolj značilno za neagresivne zavrnjene 

učence. Učenci, ki poročajo o negativnem samovrednotenju, krivdo pogosto pripisujejo 

sebi in svojim osebnostnim lastnostim (Vitaro, Tremblay, Gagnon in Boivin, 1992, v 

Košir 2013) in so v socialnih stikih pogosteje pasivni (Graham in Juvonen, 1998, v Košir 

2013). 
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4 INTERPRETATIVNI POVZETKI IN ODGOVORI NA 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

4.1 Raziskovalno vprašanje 1 (RV1): Kakšna sta samoocena izbranih 

učencev in njihovo doživljanje socialnih odnosov? 

Zanimala so nas stališča intervjuvanih učencev o kakovosti njihovih odnosov z vrstniki 

in učitelji, kako so se njihovi odnosi z učitelji in vrstniki v času šolanja spreminjali, kateri 

so bili in so dejavniki, ki vplivajo na spreminjanje medsebojnih odnosov. Raziskovali 

smo tudi pomen vpliva usmerjanja in pridobivanja odločbe ter pomoči na učenčevo učno 

uspešnost in socialno sprejetost. 

Doživljanje dobrih medvrstniških odnosov je pri dveh intervjuvanih učencih s posebnimi 

potrebami postalo pomembno na razredni stopnji oziroma v petem razredu 

osnovnošolskega izobraževanja. Eden izmed intervjuvanih učencev s posebnimi 

potrebami (UPP1) pove, da je na razredni stopnji osnovnošolskega izobraževanja 

zaznaval vrstnike in njihove socialne povezave, vendar sam ni imel interesa za 

vzpostavljanje socialnih odnosov z vrstniki (»jih je blo polno, pa jih nisem opazil«). 

Medvrstniški odnosi so intervjuvanemu učencu (UPP1) postali pomembni, ko je začel 

obiskovati peti razred osnovne šole. V tem starostnem obdobju je med vrstniki zaznaval 

oblikovanje »zaprtih« vrstniških skupin in tako se je v šestem razredu osnovne šole soočal 

s težavami izločenosti iz razredne skupnosti. Intervjuvani otrok s posebnimi potrebami 

omenja pojav spontanih vrstniških iger med šolskimi odmori. Gre za opazovanje učiteljev 

med šolskimi odmori na šolskih hodnikih in za skrivalnice. Prav tako intervjuvani učenec 

s posebnimi potrebami (edini) omenja vrstniške spore in pojav vrstniškega nasilja nad 

mlajšimi (in fizično manjšimi) učenci na osnovni šoli.  

Dobri medvrstniški odnosi so se glede na njegovo pripovedovanje vzpostavili v sedmem 

razredu, kar je zahtevalo »veliko /…/ čakanja in pa potrpljenja, da so me sprejeli« 

(UPP1). Kot ključ povezave je izpostavil skupni IKT-interes in uporabo družabnih 

omrežij (»da sem se jaz s prijatelji povezal, je bil pa računalnik, pa FB, pa Snapchat«), 

opazovanje in posnemanje vedenja vrstnikov (»sem jih opazoval … sem se preklapljal«). 

Sodobno informacijsko tehnologijo omenja kot najboljši vzvod za vzpostavitev socialnih 

stikov z vrstniki. Sodobna računalniška oprema intervjuvanemu učencu namreč omogoča 

igranje računalniških igric z vrstniki in dostop oziroma interakcije z vrstniki na družbenih 

omrežjih. 
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Po drugi strani je zanimiva izpoved intervjuvanega učenca s posebnimi potrebami 

(UPP2), ki do vpisa v peti razred osnovne šole nima spominov glede šolskega okolja in 

socialnih odnosov z vrstniki/sošolci. Intervjuvani učenec pomanjkanje spominov iz prvih 

razredov osnovnošolskega izobraževanja pojasni »tako, ko da bi prišel iz vesolja in da bi 

tako že bil v osmem /…/ petega se spomnim, pa do osmega se dobro spomnim« (UPP2). 

Tretji intervjuvani učenec s posebnimi potrebami pa se prvih razredov osnovnošolskega 

izobraževanja dobro spomni, saj je zaradi učnega neuspeha moral ponavljati tretji razred. 

Ponavljanje tretjega razreda je pri njem (UPP3) pustilo negativne izkušnje v kontekstu 

doživljanja socialnih odnosov z vrstniki. Bolj pristne/tesne socialne stike je oblikoval z 

vrstniki, s katerimi se je vpisal v osnovnošolsko izobraževanje. Razlog za boljše socialne 

odnose je intervjuvani učenec pripisoval daljšemu časovnemu poznavanju vrstnikov 

oziroma druženju že v času vrtca.  

4.1.1 Interpretacija raziskovalnega vprašanja 1 

Čeprav vsi trije intervjuvani učenci s posebnimi potrebami zdajšnje socialne odnose z 

vrstniki zaznavajo kot dobre in se posledično tudi dobro počutijo v razrednem in šolskem 

okolju, so opazne nianse v odgovorih, ki nakazujejo, da si intervjuvanci želijo boljših 

medvrstniških odnosov. Odgovori intervjuvanih učencev s posebnimi potrebami, ki to 

nakazujejo, so:  »Razumemo se, nismo pa še, da bi bili tko, da bi bil, ne vem, tako fejst 

dobri« (UPP1), s čarobno palico bi spremenil »medsebojne odnose s tistimi, s katerimi 

sem zdaj delno prijatelj« (UPP1), najpomembnejpi v šoli je » uspeh – to je prijateljstvo, 

pa da se kaj ne brcamo …« (UPP2) in »sem se z onimi prej malo bolj ujel« (UPP3). 

Še posebej to izpostavi intervjuvani učenec (UPP2), ki občuti neodobravanje vrstnikov 

zaradi njegovih prilagoditev pri ocenjevanju (»hočejo vedeti, če imam kakšne datume«). 

So v zmoti, ker »nekateri mislijo, da mi, ki imamo datume, ne rabimo toliko delat«.  

Omenjeno slabšo sprejetost potrjujejo tudi pripovedi staršev in učiteljev, ki opažajo, da 

intervjuvani učenci niso tako dobro vpeti v oddelčno skupnost in nimajo pravih 

prijateljev. 

Podobno v svoji raziskavi navaja B. Caf (2015), kjer večina učencev s posebnimi 

potrebami navaja, da se v razredu počutijo sprejete (53,4 %) ter da se dobro razumejo s 

sošolkami in sošolci (49,8 %), vendar jim le redko povedo svoje mnenje ali zaupajo svoje 
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težave (38,2 %). To nakazuje dejstvo, da učenci s posebnimi potrebami ne navezujejo 

pristnih odnosov in prijateljstev v razredu, kar potrjujejo tudi naše ugotovitve. 

Glede odnosov intervjuvanih učencev z učitelji zaznamo spekter različnih odnosov. Dva 

od  intervjuvanih učencev kot prvi spomin na učitelja omenjata učitelja iz petega razreda, 

ki je po pripovedi staršev otroke s posebnimi potrebami sprejemal in jih razumel, prav 

tako pa oba tudi omenjata konflikt z učiteljem v sedmem razredu, ki po besedah staršev 

kaže na veliko nesprejemanje posebnosti in drugačnosti otrok. Konflikt se je po 

posredovanju staršev in razredničarke razrešil, odnos se je izboljšal do mere, da je učencu 

s posebnimi potrebami (UPP2) zdaj to najljubši učitelj (»mi je postal najboljši učitelj«). 

Intervjuvani učenec (UPP3) pove, da z določenimi učitelji ne najde stika, in neujemanje 

pripisuje razhajanju v osebnostnih lastnostih učencev in učiteljev. Po drugi strani pa ima 

isti intervjuvani učenec tudi pozitivne izkušnje v odnosih z učitelji, ki so pri izvajanju 

vzgojno-izobraževalnega procesa skušali vključevati/upoštevati interesna področja 

učencev, in z učitelji, ki so znali »učenca razvedrit« (UPP3) ter se z njim »povezati /…/ 

če si povezan z učiteljem, se potem tudi boljše razumeš /…/ in se raje učiš predmet /…/ če 

imaš učitelja rad« (UPP3).  

Vsi trije izpostavljajo, da so pomembne lastnosti učitelja zanimiva razlaga, uporaba 

humorja, zmožnost komunikacije in razumevanja posameznika. 

Sklepamo lahko, da sta za sprejemanje učencev s posebnimi potrebami s strani učiteljev 

ključnega pomena dobra informiranost in usposobljenost učiteljev za delo z učenci s 

posebnimi potrebami, kar učitelju olajša sprejemanje drugačnosti. 

Vsi intervjuvanci, tako otroci s posebnimi potrebami kot njihovi starši in učitelji ter 

vrstniki, zavračajo predpostavko, da usmerjanje oziroma prejetje odločbe vpliva na 

socialne stike otrok s posebnimi potrebami. Vsi trije intervjuvani učenci s posebnimi 

potrebami ugotavljajo, da jim odločba koristi pri učnem uspehu na način, da jim omogoča 

napovedano ocenjevanje znanja in ocenjevanje manjšega obsega znanja ter jim zagotavlja 

individualno dodatno strokovno pomoč. 

Intervjuvana učenca s posebnimi potrebami kot slabost odločbe izpostavita zaznavanje 

neodobravanja prilagoditev s strani vrstnikov. 
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Sklepamo lahko, da usmerjanje, prilagoditve in dodatna strokovna pomoč sicer prinašajo 

učno uspešnost učencem s posebnimi potrebami, težave pa prinašajo prilagoditve pri 

ocenjevanju, ker se vrstniki počutijo, kot da so v neenakopravnem položaju. To nakazuje 

storilnostno usmerjenost šole, ki se odmika od sprejemanja in dajanja priložnosti za uspeh 

vsem učencem. 

V proces (so)ustvarjanja uspešne inkluzije otrok s posebnimi potrebami v večinske šole 

naj bi se vključevalo tako otroke s posebnimi potrebami kot njihove starše. Šolsko 

okolje/učitelji in izvajalci strokovne pomoči naj bi pri načrtovanju in (nato tudi pri) 

izvajanju priporočil v odločbi stremeli k upoštevanju želja tako učencev s posebnimi 

potrebami kot mnenj/opažanj njihovih staršev.  

Kljub sodelovanju na sestankih strokovne skupine za načrtovanje, spremljanje in 

evalvacijo individualiziranega programa vsi trije učenci s posebnimi potrebami menijo, 

da se jih v procese načrtovanja ne vključuje. Dva intervjuvana učenca se udeležujeta 

sestankov bolj iz obveze, tretji učenec pa poudarja vlogo odraslih pri načrtovanju. Meni, 

da je bolj prek očeta vključen v proces soustvarjanja (»to mi je pa dobr k pride oči, pa se 

kej zmenmo« in tudi »jest sm rad zraven«).  

Odgovori nakazujejo, da učenci s posebnimi potrebami niso dovolj vključeni v proces 

soustvarjanja in da odrasli prevzemamo vlogo načrtovalcev sprememb in razvoja za 

otroka. Podobno je v svoji raziskavi ugotavljala tudi B. Caf (2015), kjer so učenci v 

manjši meri kot njihovi starši vključeni v postopke usmerjanja. Neupoštevanje mnenj in 

pogledov učencev v postopkih usmerjanja potrjujejo tudi tuje raziskave (Lynas, 1986; 

Armstrong, 1995; Lewis, 1995; Cooper, 1996a, v Caf, 2015). 
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4.2 Raziskovalno vprašanje 2 (RV2): Kako intervjuvani učitelji 

doživljajo učence s posebnimi potrebami v njihovem razredu?  

Zanimale so nas izkušnje učiteljev z delom z učenci s posebnimi potrebami, učiteljeve 

ocene o učni uspešnosti in socialni vključenosti izbranih otrok v razredu. Raziskovali smo 

vpliv usmerjanja in odločbe na uspešnost učencev s posebnimi potrebami, delo učitelja 

ter ovire in varovalne dejavnike v šoli. Preverjali smo tudi spremembe odnosa učitelja z 

izbranimi učenci ter stališča učiteljev o soustvarjanju z učenci in njihovimi starši. 

INT 1: učiteljica prve triade (U1)   INT2: učitelj druge triade (U2) 

INT 3: učiteljica tretje triade (U3)   INT4: študentka na praksi (Š) 

 

Intervjuvana učiteljica, ki poučuje v prvi triadi, pove, da tudi učenci s posebnimi 

potrebami, ki jih je intervjuvani učitelj poučeval, z njim ohranjajo stik na način, da »še 

vedno pride kaj povedat, mi pride kdaj tako mimogrede kakšno foro povedat – me poišče 

s pogledom« (U1). 

Pomembnost pozitivnega odnosa učitelja do učencev s posebnimi potrebami poudarjajo 

tako učitelji kot starši učencev s posebnimi potrebami. Po mnenju učiteljev je odnos 

učitelja, ki temelji na: (i) spodbudah, (ii) zagotavljanju (učne) pomoči oziroma dodatne 

razlage učne snovi; (iii) empatiji in želji po spoznavanju otrokovih posebnosti, (iv) 

zaznavanju (najmanjšega) napredka in pohvalah le-tega, (v) strogosti in doslednosti pri 

doseganju zadanih ciljev (kljub otrokovim posebnim potrebam), varovalni dejavnik za 

učence s posebnimi potrebami v šolskem okolju.  

Vsi sogovorniki zaznavajo tako prednosti kot slabosti odločb pri otrocih s posebnimi 

potrebami. Učitelji prednosti odločbe prepoznavajo v: (i) vključevanju izvajalke dodatne 

strokovne pomoči v oddelek, (ii) zagotavljanju individualne pomoči in razlage, (iii) 

zagotavljanju minimalnih standardov, (iv) drugačnih načinih izkazovanja usvojenega 

znanja. Odločba z vključeno diagnozo otrokovih posebnih potreb učitelju predstavlja (v) 

izhodišče ali okvir za načrtovanje in izvedbo načina poučevanja ter ocenjevanja otroka s 

posebnimi potrebami. Intervjuvani učitelji prav tako vidijo prednost odločb v tem, da 

otrokom s posebnimi potrebami omogočajo (vi) končanje osnovnošolskega programa, saj 

»brez odločbe ne bi naredili osnovne šole, po starem sistemu bi ostali tam nekje v šestem, 

sedmem razredu« (U3).  
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Po drugi strani pa odločbe za učence s posebnimi potrebami v šolsko okolje vnašajo tudi 

določene pomanjkljivosti. Učitelji pomanjkljivosti odločbe prepoznavajo v: (i) 

prepogostem otrokovem zapuščanju razredne skupnosti v času izvajanja dodatne 

strokovne pomoči, (ii) pridobivanju odločb za otroke, ki odločbe morebiti niti ne 

potrebujejo oziroma »če gre za podpiranje lenobe /…/ in to pomeni, da se tudi staršem ni 

potrebno več z njim ukvarjat« (Š). Intervjuvano učiteljico je v prihodnosti »strah, da 

bomo začeli nevzgojene otroke usmerjati kot otroke s posebnimi potrebami, kot z 

vedenjsko-čustveno motene. Veliko otrok zgleda zdaj kot vedenjsko, čustveno motenih, pa 

nimajo nobenih omejitev doma, nobenih zahtev, in ko v šoli naletijo na zahteve, omejitve, 

nastane problem. Ne bojim se teh obremenitev, ampak bi rada, da se gre v pravo smer 

/…/« (U1). Tako kot učitelji tudi starši in vrstniki kot slabost odločb zaznavajo možnost 

pretiranega izkoriščanja ali izrabljanja prilagoditev, določenih v odločbi. 

Intervjuvani učitelj je pri učencu s posebnimi potrebami podobno zaznaval prvo fazo 

nesprejemanja odločbe. V prvi fazi je intervjuvani učitelj pri otroku s posebnimi 

potrebami zaznaval odklonilen odnos, ki se je kazal na način, da je otrok »skrival« 

odločbo in o tem ni želel govoriti. Pri tem je zanimiva ugotovitev, da nobeden izmed treh 

intervjuvanih otrok s posebnimi potrebami zdaj ne omenja odklonilnega odnosa do 

odločbe. Druga faza procesa otrokovega sprejemanja odločbe se umešča v čas, ko so 

otroci začeli postopno zaznavati pozitiven vpliv odločbe (predvsem glede možnosti 

dodatne strokovne pomoči na njihov učni uspeh.) 

Učiteljem učenci s posebnimi potrebami predstavljajo dodatno delo z vidika načrtovanja 

drugačnih pristopov poučevanja in spodbujanja učnega napredka. Intervjuvani učitelj 

meni, da mora biti učitelj odgovoren do otrok s posebnimi potrebami na način, da mora 

biti »vedno /…/ pozoren na njih, včasih pozabiš, da ne razumejo, da jim moraš dodatno 

pojasnit. Zavestno jih vsako uro vključujem v pouk, da so aktivni. Za razrednika je tudi 

več dela, mora poskrbeti, da jih tudi drugi sprejmejo, moraš pisat poročila, pa sestanki. 

Odgovoren si za njih, če se jim naberejo slabe ocene, alarm.« (U3) 

Intervjuvani učitelji zaznavajo, da so otroci s posebnimi potrebami v razrednih skupnostih 

in šolskem okolju dokaj dobro sprejeti (s strani vrstnikov) ter niso deležni žaljivk ali 

posmehovanj.  
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Intervjuvana študentka na praksi pa v kontekstu dvigovanja stopnje ozaveščenosti glede 

inkluzije otrok s posebnimi potrebami izpostavlja pomembnost načrtovanja razrednih ur 

»na temo, da predstaviš, zakaj ima otrok probleme, in da ostali učenci razumejo 

okoliščine in da ne zgleda, da tega otroka razvajaš« (Š).  

Vsi intervjuvanci, tako otroci s posebnimi potrebami kot njihovi starši in učitelji ter 

vrstniki, zavračajo predpostavko, da usmerjanje oziroma prejetje odločbe vpliva na 

socialne stike otrok s posebnimi potrebami. 

Intervjuvani učitelji ocenjujejo, da na njihov odnos do otrok s posebnimi potrebami ne 

vpliva usmerjanje/odločba, temveč (ne)napredovanje otroka s posebnimi potrebami in 

delovne izkušnje. Intervjuvana učiteljica, ki poučuje otroke v prvi triadi osnovne šole, 

ugotavlja, da se njen odnos do otrok s posebnimi potrebami spreminja, ko pri otroku ne 

zazna napredka v smislu doseganja (minimalnih standardov) znanja. Intervjuvana 

učiteljica poda primer: »ko otrok ne napreduje /…/ bi kar odnehal in se mogoče malo 

umakneš /…/ se učiš eno črko en teden, pa je naslednji teden otrok sploh ne zna več 

priklicati, kako zgleda. Potem pa prideš nazaj, ker tako ne moreš. Iščeš poti, načine. In 

če uspeš pridobit njegovo pozornost, potem pa naredi klik in steče.« (U1) Vpliv delovnih 

izkušenj učitelja na odnos do otrok s posebnimi potrebami pa je opazen v kontekstu večje 

potrpežljivosti in razumevanja. Intervjuvana učiteljica, ki poučuje v tretji triadi, ugotavlja, 

da je »zdaj bolj potrpežljiva. Včasih me je bolj jezilo, tudi še zdaj občasno, da ne opravijo 

tistih stvari, ki bi jih lahko,« (U3) 

Motiviranje za šolsko delo je pri otrocih s posebnimi potrebami, po izkušnjah 

intervjuvanih učiteljev, pogojeno z odkritim in spoštljivim odnosom med starši in učitelji. 

Učitelji med starši zaznavajo dva odziva na odločbo otroka s posebnimi potrebami. Starši 

se bodisi odločbe bojijo z vidika »stigmatizacije« otroka in si želijo šolskih prilagoditev 

brez uradne odločbe bodisi odločbo sprejemajo pozitivno oziroma je ne zavračajo in se o 

njej odkrito pogovarjajo tudi z otrokom v domačem (varnem) okolju. Občasno imajo 

učitelji občutek, da starši na učitelje »prelagajo določena bremena. Včasih preveč 

računajo, da bo šola poskrbela za vse. Včasih dajejo prav otroku in ne učitelju.« (U3) 

Učitelji od staršev tudi pričakujejo, da spoštujejo dogovore, sklenjene na skupnih 

sestankih, in »da doma delajo, tako kot jim naročimo« (U2). Skupni sestanki so učiteljem 

izhodišče za nadaljnje delo z otroki s posebnimi potrebami. Intervjuvani učitelj pa 
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opozarja, da morajo biti podane informacije na sestankih objektivne, saj ocenjuje, da so 

sestanki »včasih preveč pozitivno zastavljeni, jih preveč pohvalimo. Potrebno bi bilo 

izpostaviti tudi negativne stvari. Ker so starši potem hitro zadovoljni in prenehajo delati.« 

(U3)  

Intervjuvani vrstniki in učitelji povedo, da si v razredni skupnosti ne želijo prevelikega 

števila otrok s posebnimi potrebami. Predvsem pa si ne želijo otrok z vedenjskimi 

motnjami oziroma otrok z diagnozo hiperaktivnega otroka ali otroka z ADHD. Učitelji 

tudi izpostavljajo pomanjkanje izkušenj za delo s posameznimi skupinami otrok s 

posebnimi potrebami. 

4.2.1 Interpretacija raziskovalnega vprašanja 2 

Zanimale so nas izkušnje učiteljev z delom z učenci s posebnimi potrebami, učiteljeve 

ocene o učni uspešnosti in socialni vključenosti izbranih otrok v razredu. Raziskovali smo 

vpliv usmerjanja in odločbe na uspešnost učencev s posebnimi potrebami, delo učitelja 

ovire in varovalne dejavnike v šoli. Preverjamo tudi spremembe odnosa učitelja z 

izbranimi učenci ter stališča učiteljev o soustvarjanju z učenci in njihovimi starši. 

Ugotavljamo, da je ob vzpostavljenih socialnih odnosih med učenci s posebnimi 

potrebami in njihovimi vrstniki v šolskem okolju še bolj pomemben vzpostavljen 

pozitiven oziroma sprejemljiv odnos med učitelji in otroci s posebnimi potrebami. 

Izpostavljajo pa občutek lastne uspešnosti, ko najdejo pristop k učencu in zaznajo 

spremembo napredka. Kljub obremenjenosti učiteljev z učnimi načrti, birokracijo in 

odgovornostjo za napredek vsakega učenca se zavedajo pomena dobrih odnosov z učenci. 

Čeprav se učiteljeva uspešnost ponavadi ocenjuje glede na akademske dosežke njegovih 

učencev, ni nezanemarljiva tudi njegova emocionalna podpora učencem. V raziskavi o 

vplivu spola učencev na njihovo učno uspešnost ter povezanosti med spolom učenca in 

kakovostjo odnosov med učitelji in učenci sta M. P. McCormick in E. E. O'Connor (2015) 

ugotovili, da imajo dobri odnosi z učitelji pri deklicah večji vpliv na učenje matematike 

kot pri dečkih, pri dečkih pa na učenje branja. Zavedanje o pomembnosti učiteljevih 

reakcij na vedenja učencev glede na spol lahko pri posameznih predmetnih vpliva na učne 

dosežke učencev.  
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V slovenski raziskavi (Kalin idr., 2009) o medsebojnem sodelovanju učitelji kot pozitivne 

izkušnje izpostavljajo partnerski odnos, kjer gre za skupno reševanje problemov (28,7 % 

anketiranih učiteljev), starši pa bolj klientski odnos in kot pozitivno izkušnjo s 

sodelovanjem izpostavljajo nudenje ustrezne pomoči in ukrepanje s strani šole (24,3 % 

anketiranih staršev). To se potrjuje tudi v naši raziskavi, kjer starše sicer vabimo na timske 

sestanke, vendar jim po prepričanju učiteljev bolj naročamo, kaj naj delajo s svojimi 

otroki. Pri odnosih s starši pa je še vedno prisoten pogled strokovnjaka, prav tako starše 

še vedno premalo enakopravno vključujemo. 

Učitelji v naši raziskavi izpostavljajo potrebo po informiranju in izobraževanju za delo z 

učenci s posebnimi potrebami.  

Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb (1999, v Opara, 

2015) je v svoji raziskavi in poročilu (Učiteljeva podpora – organizacija podpore za 

učiteljevo delo z otroki s posebnimi potrebami v redni šoli, trendi v 17 evropskih državah), 

ugotovila, da je v osnovnošolskem izobraževanju v le malo državah učiteljem in šoli dane 

dovolj svobode za prilagajanje kurikula, da imajo učitelji ključno in središčno vlogo pri 

delu z otroki s posebnimi potrebami, da se koncepti podpore in pomoči otrokom s 

posebnimi potrebami od države do države razlikujejo, od minimalne pomoči v razredu do 

pomoči drugega specializiranega strokovnjaka, ter da je ključnega pomena timsko 

sodelovanje med učitelji in izvajalci pomoči. Učitelji izpostavljajo željo po podpori 

predvsem na področju informiranja o učnih sredstvih, načinih, kako delati z otrokom, 

kako prilagajati kurikul, kako prilagajati učne metode, zagotoviti napredovanje in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.  

Podpora šolskega tima (drugih učiteljev, specialnega pedagoga, svetovalnega delavca, 

vodstva šole) podpira strategije dobre poučevalne prakse, ki so pomembne za vse učence, 

a nujne za napredek in občutek vključenosti otrok s posebnimi potrebami, hkrati pa 

posameznega učitelja razreši pritiska individualne odgovornosti za delo in uspešnost 

otrok s posebnimi potrebami (Kavkler, 2009). Učitelj sam skrbi za implementacijo 

strategij za delo z otroki s posebnimi potrebami v razredu, kot član šolskega tima pa ima 

možnost za izmenjavo informacij, dodatnih učnih strategij ter tehničnih pripomočkov, 

podpore in pomoči. 
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4.3 Raziskovalno vprašanje 3 (RV3): Kako vrstniki doživljajo učence s 

posebnimi potrebami? 

Pri tem vprašanju smo iskali odgovore glede stališč vrstnikov do učencev s posebnimi 

potrebami. Zanimali so nas pogledi vrstnikov na dejavnike dobrega počutja v šoli in na 

odnose z učitelji, na težave in sprejetost sošolcev s posebnimi potrebami v razredno 

okolje.  

ODGOVORI FOKUSNE SKUPINE 1 (FS1) NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE – 

oddelek, kjer so vključeni učenci s posebnimi potrebami 

INT 1: deklica, 13 let (FS1,1); INT2: deklica, 13 let (FS1, 2); INT3: deklica, 13 let 

(FS1,3); INT 4: deklica, 13 let (FS2,4); INT 5: deček, 13 let (FS2,5 

ODGOVORI FOKUSNE SKUPINE 2 (FS2) NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE – 

oddelek, kjer ni vključenih učencev s posebnimi potrebami. 

INT 1: deklica, 13 let (FS2,1); INT2: deklica, 13 let (FS2,2); INT3: deklica, 13 let 

(FS2,3); INT 4: deklica, 13 let (FS2,4); INT 5: deček, 13 let (FS2,5) 

Tako intervjuvani učenci v razredni skupnosti z učenci s posebnimi potrebami 

kotintervjuvani učenci v razredni skupnosti brez učencev s posebnimi potrebami v 

šolskem okolju zaznavajo otroke s posebnimi potrebami. Zaznavajo jih predvsem kot 

otroke z učnimi ali gibalnimi težavami/ovirami ali kot otroke z odklonilnim vedenjem. 

Presenetljiva je empatija intervjuvanega učenca v razredni skupnosti brez učencev s 

posebnimi potrebami, ki otroke s posebnimi potrebami zaznava, kot da so »oškodovani, 

niso sami krivi, da jim ne gre« (FS2,3). Intervjuvani učenci v razredni skupnosti brez 

otrok s posebnimi potrebami ugotavljajo, da je za otroke s posebnimi potrebami v šolskem 

okolju najpomembnejši občutek sprejetosti s strani vrstnikov in učiteljev. Po mnenju 

intervjuvanega učenca iz razredne skupnosti z učenci s posebnimi potrebami občutek 

sprejetosti omogoča izražanje potrebe po (vrstniški) pomoči glede dodatne razlage 

nerazumljene učne snovi. Vrstniška pomoč in pomoč učiteljev sta še toliko pomembnejši 

v primerih, ko otrokom družinski člani ne morejo nuditi (lastne) učne pomoči/razlage 

učne snovi. 

Intervjuvani učenci v oddelčni skupnosti z učenci s posebnimi potrebami priznajo, da so 

v preteklosti otroke s posebnimi potrebami izločali oziroma »stran odrivali, smo se kaj 

pogovarjali, pa so zraven prišli in niso razumeli in so se začeli smejati, pa smo jih stran 

podili« (FS1,1). Tako intervjuvani učenci s posebnimi potrebami kot intervjuvani učenci 

v razredni skupnosti z otroki s posebnimi potrebami omenjajo obstoj vrstniške pomoči. 
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Intervjuvani učenec v razredni skupnosti z otroki s posebnimi potrebami izpostavi, da 

učitelji spodbujajo učence, da nudijo sošolcem s posebnimi potrebami vrstniško pomoč, 

vendar »se dostikrat zgodi, da ta učenec ne pride, ti pa ne boš za njim na avtobus tekel, 

če gre domov« (FS1,3). 

Tudi intervjuvani učenci v razredni skupnosti z in brez učencev s posebnimi potrebami 

izpostavijo, da so občutki varnosti in sprejetosti ter neizpostavljenosti določenih učencev, 

ki se zagotavljajo z ustreznim odnosom učiteljev do učencev, ključnega pomena za dobro 

počutje otrok v šolskem okolju.  

Intervjuvani učenci v razredni skupnosti z učenci s posebnimi potrebami opozarjajo na 

pomembnost ozaveščanja učencev glede obstoja razlik med posamezniki. Intervjuvani 

učenec omenja pomembnost tega, da se ozavešča učence, ki zapostavljajo otroke s 

posebnimi potrebami, na način, da dojamejo, »da so vsi enakopravni« (FS2,5). 

Med intervjuvanimi učenci v razredni skupnosti z otroki s posebnimi potrebami in učenci 

v razredni skupnosti brez otrok s posebnimi potrebami zaznavamo zelo subtilne razlike v 

kontekstu sprejemanja oziroma razumevanja otrok s posebnimi potrebami. Ni 

presenetljiva zaznava, da so učenci v razredni skupnosti brez učencev s posebnimi 

potrebami bolj razumevajoči ali tolerantni do vrstnikov s posebnimi potrebami. Razlika 

med intervjuvanimi učenci se najbolj eksplicitno izpostavi pri vprašanju, kaj bi lahko 

učitelj še naredili, da bi bili otroci s posebnimi potrebami bolje vključeni v šolsko okolje. 

Intervjuvani učenec v razredni skupnosti z učenci s posebnimi potrebami izpostavi, da 

»odrasli ne morete storiti nič, otroci sami. Če silite, bo še slabše. Mogoče tistega otroka 

starejši (učitelji ali starši op. avt.) samo malo bolj pod okrilje vzamejo in ga spodbujajo, 

da dela stvari tudi drugače.« (FS2,3) Povsem nasprotno pa je mišljenje intervjuvanih 

učencev v razredni skupnosti brez otrok s posebnimi potrebami, ki nimajo izkušenj in 

vpogleda v dinamiko pouka z vključitvijo učencev s posebnimi potrebami ter menijo, da 

bi morali učitelji (še bolj) spodbujati interakcije med učenci in otroci s posebnimi 

potrebami z organizacijo skupinskega dela ali dela v dvojicah ter s spodbujanjem 

vrstniške pomoči (že) med učnim procesom oziroma med razlago učne snovi ali na domu.  

Intervjuvani učenci v razredni skupnosti z otroki s posebnimi potrebami med učitelji na 

šoli opažajo dualnost v odnosu do otrok s posebnimi potrebami. Tako so na eni strani 

intervjuvani učenci, ki zaznavajo prizanesljivost učiteljev do otrok s posebnimi potrebami 
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na način, da jim pri ocenjevanju znanja zastavljajo lažja vprašanja, na drugi strani pa so 

intervjuvani učenci, ki menijo, da učitelji predvsem »cenijo delo« (FS1,4) in so do vseh 

učencev v razredni skupnosti enako zahtevni. Presenetljiva je ugotovitev vseh 

intervjuvanih učencev v razredni skupnosti brez otrok s posebnimi potrebami, ki 

ocenjujejo, da imajo učitelji do otrok s posebnimi potrebami ali učnimi težavami (v 

primerjavi z ostalimi učenci) slabši odnos. Intervjuvani učenci učiteljevo zaznavanje 

otrok s posebnimi potrebami opišejo kot: »slabše. Večkrat so ti učenci krivi.« (FS2,1) Ali 

kot: »Mislijo, da tako ali tako nikoli nič ne razumeš in je brezveze, da ti razlagam.« 

(FS2,2) Ali pa kot: »Slabo. Jaz vem. Recimo, ko prideš na višjo stopnjo in imaš tri leta 

enega učitelja, in če na začetku dobiš slabše ocene, jih boš dobival ves čas. Ne dajo ti 

priložnosti za višje ocene. Če si na začetku dobival trojke, ti ne bo dal več kot tri. Greš 

lažje z ocenami dol kot gor. Razlika je tudi v pričakovanjih, pričakujejo manj od njih.« 

(FS2,3)  

Posredne indice neustreznega ali nepotrpežljivega odnosa učiteljev do otrok s posebnimi 

potrebami lahko prepoznamo pri odgovorih vseh intervjuvanih učencev na vprašanje:« 

Kako se učitelj odzove v primerih, ko učenci ne razumejo učne snovi in učitelja 

sprašujejo oziroma prosijo za ponovno razlago?« Večina intervjuvanih učencev je 

povedala, da možnost dodatnih vprašanj za pojasnjevanje učne snovi vedno obstaja, 

vendar pa se je učenci redko poslužujejo. Razlogi, da učiteljev intervjuvani učenci ne 

sprašujejo ali prosijo za dodatno razlago nerazumljivega dela/celote učne snovi, so (vsaj) 

trije. Po pričevanjih intervjuvanih učencev je prvi razlog ta, da učenci pri učiteljih 

zaznavajo dodatno pojasnjevanje učne snovi kot breme in čeprav učitelji »ne rečejo 

ničesar, lahko z obraza prebereš« (FS2,3). Drugi razlog pa je bojazen učenca, da bo 

učitelj rekel »to sem že povedala, kaj pa ne poslušaš« (FS2,3). Tretji razlog pa je povezan 

s strahom, da se bo učenec osmešil s postavitvijo dodatnih vprašanj pred vrstniki in/ali 

učiteljem, saj »večina sošolcev zavije z očmi, kako ne razumeš. Tako da greš raje sam do 

učitelja in ga vprašaš.« (FS2,3) Tako kot je zaznati razhajanje v odnosu učiteljev do otrok 

s posebnimi potrebami, tako so tudi zaznane razlike v odnosu intervjuvanih otrok s 

posebnimi potrebami do njihovih učiteljev. 

Intervjuvani učenci v razredni skupnosti, kjer ni učencev s posebnimi potrebami, tako kot 

intervjuvani starši menijo, da bi moral biti učitelj zmožen nudenja pomoči učencem, ki se 

soočajo z učnimi težavami. Intervjuvanim učencem so všečni učitelji, ki so (i) zabavni, 
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(ii) pravični in (iii) podajajo učno snov na razumljiv način. Intervjuvanim učencem v 

razredni skupnosti z učenci s posebnimi potrebami je pri učiteljih pomembna tudi 

razumljiva razlaga učne snovi (prikaz učenja na drugačen način), prav tako jim je 

pomembno, da so učitelji zmožni (iv) motivirati učence za učenje in ob tem izrekati 

pohvale za učne dosežke. 

Intervjuvani učenci v razredni skupnosti brez otrok s posebnimi potrebami ugotavljajo, 

da na medvrstniške odnose (najbolj) vplivajo šolske ocene. Na osnovi šolskega uspeha 

oziroma ocen se oblikujejo vrstniške skupine na način, da so »slabši skupaj, pa piflarji 

skupaj, pa tisti sredinski pa spet v svoji skupinici« (FS2,2). Vpliv šolskih ocen na socialne 

odnose intervjuvani učenci priznavajo tudi v primeru, ko vrstnik dobi za šolsko delo 

boljšo oceno in to sproži pri manj uspešnih vrstnikih občutek zavisti. Po mnenju 

intervjuvanih učencev naj bi bila vzroka za slabše šolske ocene v 

nezainteresiranosti/nemotiviranosti učencev za šolsko delo/učenje in nezanimivi 

učiteljevi razlagi učne snovi. Intervjuvani učenec pomembnost učiteljeve razlage učne 

snovi pojasni na način: »če je predmet beden, ga lahko učitelj naredi zanimivega. Če 

razumeš, ti je potem naloge zabavno reševati.« (FS2,3) 

Spodbudna je ugotovitev, da vsi intervjuvani učenci menijo, da odločba otrokom s 

posebnimi potrebami ne zagotavlja privilegijev, temveč jim omogoča (nujno potrebne) 

prilagoditve učnega procesa in/ali šolskega okolja.  

Po pripovedovanjih intervjuvanih učencev so v šolski praksi najpogostejša izrabljanja 

odločb vezana na možnosti napovedanega ocenjevanja znanja. Intervjuvani vrstniki 

zaznavajo, da določeni otroci s posebnimi potrebami ne spoštujejo vnaprej dogovorjenih 

datumov ocenjevanja znanja. Intervjuvani učenci, vključeni v razredno skupnost z učenci 

s posebnimi potrebami, možnost napovedanega ocenjevanja znanja pojasnijo tako: 

»napovedano spraševanje se mi zdi pošteno, nepošteno pa se mi zdi, ko ne povedo za 

datume« (FS1,2) ali »če težko govori pred razredom, ima možnost tudi napisati. To se mi 

zdi pošteno.« (FS1,3) 
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4.3.1 Interpretacija raziskovalnega vprašanja 3 

Preverjali smo stališča vrstnikov glede učencev s posebnimi potrebami. Zanimali so nas 

pogledi vrstnikov na dejavnike dobrega počutja v šoli in na odnose z učitelji, na težave in 

sprejetost sošolcev s posebnimi potrebami v razredno okolje.  

Vrstniki lahko na različne načine vplivajo na učne dosežke svojih sošolcev: z učno 

pomočjo, tutorstvom, nudenjem prijateljstva, dajanjem povratnih informacij 

(feedbackom) in ustvarjanjem razmer v razredu oziroma šoli, kamor si kot učenec želiš 

priti vsak dan (Wilkinson in Fung, 2002, v Hattie, 2009). Vpliv vrstnikov na šolsko 

prilagojenost učencev je visok (d = 0,53), vrstniki nudijo drug drugemu čustveno oporo, 

so model za socialno primerjanje, učenje in prestrukturiranje stališč in prepričanj. 

To potrjujejo tudi izjave naših učencev, ki povedo, da radi hodijo v šolo predvsem zaradi 

stikov s sošolci. 

McMaster, Fuchs in Fuchs (2002, v Jereb, 2011b) poudarjajo, da je pri učencih z učnimi 

težavami sodelovalno učenje še posebej učinkovita metoda za povečanje motivacije za 

učenje, ker učenci v skupini doživijo pozitivne izkušnje, pridobijo potrebne spretnosti in 

čustveno oporo pri pripravi na preizkuse znanja. Intervjuvani učenci poudarjajo pomen 

medsebojnega učenja in izražajo pozitivna stališča do medsebojne pomoči, ki je 

spodbujena tudi s strani učiteljev. 

Čeprav tudi vrstniki, tako kot učitelji in starši, zavračajo predpostavko, da usmerjanje 

oziroma prejetje odločbe vpliva na socialne stike učencev s posebnimi potrebami, lahko 

zaznamo največji problem v ocenjevanju znanja. Odgovori vrstnikov znova nakazujejo 

obremenjenost vseh deležnikov v šolskem prostoru s storilnostjo in ocenjevanjem znanja. 

Od učencev s posebnimi potrebami pričakujejo odgovoren odnos do prilagoditev in jim 

na tak način sporočajo, da so enakopravni v upoštevanju zadolžitev. 

Kot navaja B. Marentič Požarnik (2002, str. 50): »Ocenjevanje bi moralo biti služabnik, 

in ne gospodar procesov učenja in pouka.«  

Žal se vse bolj dogaja, da so glavni cilj učenja ocene, točke, tekmovanja, ki prinašajo 

»ugled«  učencem in šolam, s tem pa se še bolj krepi storilnostno usmerjena kultura, ki 

poudarja individualizem in tekmovalnost.  
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Z uvedbo napovedanega spraševanja za vse učence bi se tudi pritisk vrstnikov na učence 

s posebnimi potrebami zmanjšal.  

4.4 Raziskovalno vprašanje 4 (RV4): Kako intervjuvani starši izbranih 

učencev doživljajo socialne odnose svojih otrok v šoli? 

Zanimali so nas pogled staršev na izbrane učence s posebnimi potrebami (njihove otroke) 

in izkušnje staršev iz preteklosti (otroštva), izkušnje ob vstopu v šolo, izkušnje ob pojavu 

težav.  Zanimali so nas pogledi staršev na odnos učiteljev in vrstnikov do njihovih otrok, 

proučevali pa smo tudi zadovoljstvo staršev glede vključevanja v proces usmerjanja in 

pomoči za njihovega otroka.  

ODGOVORI INTERVJUVANIH STARŠEV NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

INT 1: mama učenca s posebnimi potrebami (S1)  

INT2: mama učenca s posebnimi potrebami (S2) 

INT 3: oče učenca s posebnimi potrebami (S3)  

Največji odklon v oceni socialnih odnosov otrok s posebnimi potrebami v šolskem okolju 

je zaznan le pri njihovih starših. Intervjuvani starši ocenjujejo, da njihovi otroci niso 

vzpostavili tesnejših socialnih odnosov z vrstniki in da so v razredni skupnosti pogosto 

izločeni s strani sošolcev. Intervjuvana starša opišeta njihovo zaznavanje (ne)obstoja 

socialnih/vrstniških odnosov: »imel je probleme z vrstniki. Šel jim je na živce, ker je bil 

drugačen. Zdaj je boljše, zdaj hoče biti takšen kot drugi, jih opazuje in se jim približuje. 

Mislim, da se z vsemi pogovarja, nima pa tistega pravega kontakta, prijatelja. Imel je 

prijateljico, sošolko, pa se je začela puberteta in sta se skregala.« (S1) Pa tudi: »sošolci 

so ga začeli v sedmem razredu zavračati, so ga odrinili in psihično poniževali. Se je videlo 

tudi doma in nam je povedal. Ni se jim znal približati. Pa smo potem tudi doma več v 

družbo hodili, da se ni več samo nas držal /…/ Dobro se počuti v šoli, čeprav nima nekih 

velikih prijateljev, mogoče se bolj druži s puncami, pa ima tudi zdaj enega sošolca.« (S3) 

Tudi intervjuvani starši zaznavajo razlike v odnosu učiteljev do otrok s posebnimi 

potrebami. Med učitelji na šoli opažajo dualnost v odnosu do otrok s posebnimi 

potrebami. Po mnenju intervjuvanih staršev so učitelji, ki so otroke s posebnimi 

potrebami povsem sprejeli in jih ne gledajo »več kot eno čudo« (S1), in so učitelji, ki 

(strokovno) niso pripravljeni na delo z otroki s posebnimi potrebami oziroma jih ne 
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sprejmejo. V primeru slednjih je intervjuvani starš vzpostavil osebni stik in učitelje 

opozoril na posebne potrebe otroka.  

Starši otrok s posebnimi potrebami ocenjujejo, da pri njihovih otrocih ni prisoten strah v 

odnosu do učiteljev, temveč da njihovi otroci zaupajo tako učiteljem kot izvajalcem 

dodatne strokovne pomoči. Individualni odnos z izvajalci strokovne pomoči je po mnenju 

intervjuvanih staršev še posebej pomemben, saj naj bi otrokom s posebnimi potrebami 

predstavljal »zavezništvo« pri premagovanju šolskih težav.  

Lastnosti, ki naj bi jih imel učitelj v odnosu do učencev (s posebnimi potrebami), so po 

mnenju intervjuvanih staršev: (i) zmožnost sprejemanja otroka s posebnimi potrebami 

»takšnega, kot je« (S1 in S2), (ii) zagotavljanje otroku potrebne oblike pomoči oziroma 

drugačnih načinov razlage učne snovi, (iii) zmožnost pohvale otrokovega dela/uspeha, ki 

naj bi bilo (iv) objektivno ocenjeno, in (v)zmožnost učitelja, da spodbuja otroka s 

posebnimi potrebami k nadaljnjemu šolskemu delu.  

Čeprav odločba o usmerjanju naj ne bi vplivala na socialne odnose treh intervjuvanih 

otrok s posebnimi potrebami, so jo ti po oceni njihovih staršev in učiteljev sprejeli zelo 

postopoma. Intervjuvana starša sta proces sprejemanja odločbe delila v dve fazi. V prvi 

fazi je bil otrokov odnos do odločbe odklonilen. Intervjuvana otroka s posebnimi 

potrebami sta po pričevanju staršev odločbo dojemala kot vzvod za 

odstopanje/vzpostavljanje razlik v odnosu od vrstnikov. Intervjuvani starš je otrokov 

odklonilen odnos do odločbe povezoval z otrokovim strahom, da se mu bodo vrstniki 

posmehovali in da zaradi (dodatnih ur dela) ne bo imel prostega časa. Intervjuvani starš 

pove, da je otrok odločbo »gledal kot kazen. Spet je bil čisto na tleh. Odločba mu je bila 

huda kazen.« (S1) 

V izogibanje otrokovega nesprejemanja odločbe intervjuvani starš predlaga, da naj bi 

otroci odločbo z določili njihovih posebnih potreb prejeli v zgodnjem otroštvu ali v prvi 

triadi osnovnošolskega izobraževanja. 

Tako starši tako učitelji vidijo prednost odločbe v zagotavljanju otroku s posebnimi 

potrebami dodatne strokovne pomoči in/ali individualne razlage učne snovi. Kot slabost 

odločb pa zaznavajo možnost pretiranega izkoriščanja ali izrabljanja prilagoditev, 

določenih v odločbi. 
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Po mnenju intervjuvanega starša naj bi bila prednost odločbe prav v tem, da med učenci 

spodbuja razvoj empatije in zavedanja drugačnosti med posamezniki. 

Podobno kot učitelji tudi starši otrok s posebnimi potrebami ugotavljajo, da se odnos 

učiteljev do njihovih otrok po prejeti odločbi/usmerjanju ni spremenil. Intervjuvani starš 

meni, da odnos med učiteljem in otrokom s posebnimi potrebami »ni odvisen od odločbe, 

ampak bolj od tega, če dela pri pouku ali ne« (S2). Starši ne opažajo sprememb v odnosu 

do otroka po prejetju odločbe. 

Intervjuvani starši imajo zelo pozitiven in zaupljiv odnos do srečanj z učitelji in izvajalci 

strokovne pomoči. Po mnenju staršev se na teh sestankih skuša upoštevati tako predloge 

staršev kot tudi predloge otrok s posebnimi potrebami, vendar ne na način, da »če bi otrok 

izbiral, matematike sploh ne bi imel« (S2). Na eni strani intervjuvani starš pri svojem 

otroku opaža odklonilen odnos do skupnih sestankov z učitelji, saj »na sestanke pride, 

ker mora« (S2), na drugi strani pa intervjuvani starš zaznava otrokovo željo po prisotnosti 

na sestankih, saj otrok želi biti seznanjen z lastnim napredkom. Ta intervjuvani starš pove: 

»mislim, da je pomembno, da je otrok zraven. Tako kot ga doma ne odmakneš, ga tudi v 

šoli ne.« (S3) Učitelji se strinjajo s starši, da je prisotnost otrok s posebnimi potrebami 

nujna na skupnih (načrtovanih) sestankih.  

4.4.1 Interpretacija raziskovalnega vprašanja 4 

V okviru četrtega raziskovalnega vprašanja smo proučevali pogled staršev na izbrane 

učence (njihove otroke), izkušnje staršev iz preteklosti (otroštva), izkušnje ob vstopu v 

šolo, izkušnje ob pojavu težav. Zanimali so nas pogledi staršev na odnos učiteljev in 

vrstnikov do njihovih otrok, proučevali smo tudi zadovoljstvo staršev glede vključevanja 

v proces usmerjanja in pomoči za njihovega otroka.  

Podobno kot v slovenski raziskavi L. Magajne in S. Pečjak (2008), kjer so starši učencev 

z učnimi težavami kot najpogostejša močna področja svojih otrok izpostavljali praktične 

zmožnosti in spretnosti pri vsakodnevnih opravilih, posebno nadarjenost in interes za 

šport, naravoslovje, ukvarjanje z rastlinami in živalmi, tehniške zmožnosti, so tudi 

intervjuvani starši naših učencev s posebnimi potrebami izpostavljali prav te dejavnosti. 

Hkrati pa so naši intervjuvanci izražali željo, da bi se več takšnih dejavnosti vključilo v 

šolski kurikul, kjer bi lahko učenci pokazali in razvijali svoja močna področja ter s tem 

krepili svojo samopodobo. 
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Pokazalo se je tudi, da starši najbolj subtilno začutijo kakovost socialnih odnosov 

njihovih otrok na različnih nivojih. To si lahko razlagamo z dobrim poznavanjem in 

zaupnim odnosom z otrokom, ki doma, v varnem okolju lahko spregovori o odnosih v 

šoli. Starši opažajo nesprejetost s strani vrstnikov in delno sprejetost s strani učiteljev.  

Intervjuvani starši otrok s posebnimi potrebami menijo, da je pozitiven odnos učitelja in 

izvajalcev strokovne pomoči do otrok s posebnimi potrebami tudi ključni dejavnik 

(šolskega) uspeha otrok s posebnimi potrebami. Pozitiven oziroma spoštljiv odnos do 

otrok s posebnimi potrebami lahko učitelji dosežejo s pogovorom in zmožnostjo enake 

obravnave vseh učencev v razredni skupnosti.  

Starši so skupaj s svojimi otroki prehodili dolgo in zavito pot – pot od pojavljanja prvih 

milejših in/ali tudi zaskrbljujočih kazalcev motenj v razvoju, pot procesa diagnosticiranja, 

pot iskanja pravih pristopov, pot sprejemanja otroka. Starši otroka vidijo tudi v domačem 

okolju, v drugačnih situacijah, z drugimi interesi.   

V raziskavi J. Kalin idr. (2009), kjer je bilo vključenih 1690 staršev, 467 učiteljev in 165 

svetovalnih delavcev, glede kakovosti sodelovanja med starši in učitelji v slovenskih 

šolah lahko zasledimo spodbuden podatek, da dobrih 60 % staršev in učiteljev ugotavlja, 

da v slovenskih šolah prevladujeta pripravljenost in ugodno vzdušje za sodelovanje s 

starši.  

Le z zaupljivim, enakovrednim, soustvarjalnim odnosom bomo lahko tudi v šoli prišli do 

teh informacij in tako dali otroku možnost za optimalen razvoj. 
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5 SKLEPNE MISLI 

Šola pripravlja otroka na življenje. Pomembne varovalne dejavnike za učno in socialno 

uspešnost učencev s specifičnimi učnimi težavami predstavljajo razvijanje kritičnega 

zavedanja in spremljanje otrokove motnje in težav, razvijanje socialne kompetentnosti, 

razvijanje sposobnosti rabe učinkovitih sistemov podpore, avtonomije in proaktivne 

naravnanosti, učenje ter uporaba veščin reševanja problemov in zmožnosti, povezanih z 

zastavljanjem in doseganjem ciljev ter strategij čustvenega obvladovanja težav (Higgins 

in Goldberg, 2005, v Magajna, 2008). Šola je učno in socialno okolje, kjer se prepletajo 

interakcije med učitelji, učenci, vrstniki. Pomembnost kakovostnih odnosov, ki jih 

posameznik oblikuje s ključnimi osebami v različnih okoljih nakazujejo tudi številne 

raziskave, ki poudarjajo pomen dobrih odnosov med učitelji in učenci (Wentzl, 1999; 

Pianta, 2001; Hamre in Pianta, 2003; Peček in Lesar, 2006; Magajna, 2008; Brenčič, 

2010; Pretnar 2012).  Socialna sprejetost učenca v razredu ima vpliv na šolsko 

uspešnostjo učenca, kot tudi na psihosocialni razvoj posameznika. Dejavnike vpliva na 

uspešnost učenca so raziskovali Centra in Potter, (1980); Marentič Požarnik ; Magajna; 

Jereb, (2011) 

Vzpostavljanje sodelovalnih odnosov s starši predstavlja varovalni dejavnik za razvoj 

otroka, ob vzpostavitvi dobrih medsebojnih odnosov pridobijo vsi: otrok, starši, učitelji 

(šola). Slovenske raziskave (Kalin idr., 2009, Jereb 2011) govorijo o zadovoljstvu staršev 

s sodelovanjem z učitelji ter nakazujejo možnosti za izboljšave. 

Najbolj pomemben element našega medsebojnega sodelovanja je soustvarjanje v procesu 

pomoči učencem s posebnimi potrebami, kjer vsi (učenec, starši, učitelji) prispevajo svoj 

aktivni del in so enakopravni partnerji (Čačinovič Vogrinčič, 2002, 2008; Šugman 

Bohinc, 2011). 

V kvalitativni raziskavi z osnovnim ciljem raziskati in razumeti socialne odnose učencev 

s posebnimi potrebami, smo predstavili tri učence osmega razreda osnovne šole. Dva 

učenca sta usmerjena kot otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, eden pa 

kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in kot otrok z lažjimi 

primanjkljaji v socialni komunikaciji ter z lažjimi primanjkljaji na področju vedenja, 

interesov in aktivnosti. 
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Pridobili smo  njihove subjektivne ocene o teh odnosih in jih dopolnjevali z mnenji, 

pogledi in razumevanji učiteljev, staršev in vrstnikov.  

Najprej smo predstavili samo predstavitvene zgodbe izbranih učencev, ki smo jih 

dopolnili s pogledi in izkušnjami njihovih staršev in učiteljev. V nadaljevanju smo 

predstavili skupne ocene in mnenja učencev, učiteljev, staršev ter vrstnikov - o socialnih 

odnosih učencev s posebnimi potrebami ter vplivu usmerjanja na njihove medsebojne 

odnose. 

Samoocene vključenih učencev s posebnimi potrebami:  

 Učenci se zavedajo svojih močnih in šibkih področij ter imajo izgrajeno vizijo 

nadaljevanja svojega izobraževanja v prihodnje. Pomen zavedanje svojih močnih 

področij kot varovalni dejavnik v otrokovem razvoju poudarjajo tudi 

longitudinalne študije oseb s specifičnimi motnjami učenja in kvalitativne študije 

uspešnih odraslih s specifičnimi učnimi težavami (Higgins in Goldberg, 2005; 

Gerber idr., 1997; Raskind idr.,1999, v Magajna in Pečjak, 2008).  

 Pri vseh se je na področju socialnih odnosov z vrstniki pokazala posebnost: pri 

dveh učencih so postali socialni odnosi z vrstniki pomembni šele v petem razredu, 

nakar sta se srečevala z raznimi oblikami zavračanja, nasilja in izločevanja s strani 

vrstnikov, pri tretjem učencu je ponavljanje razreda prineslo negativne izkušnje v 

doživljanju socialnih stikov z vrstniki.  

 Zdajšnje socialne odnose z vrstniki v osmem razredu, vsi trije zaznavajo kot dobre 

ter se dobro počutijo v razrednem in šolskem okolju, čeprav prav posebej niso z 

nikomer povezani in bi si želeli biti bolj sprejeti. 

 Izkušnje izbranih učencev v odnosih z učitelji so zelo pestre, od popolnega 

sprejemanja in pomoči do zavračanja in neupoštevanja njihovih posebnosti. 

 Usmerjanje, prilagoditve in dodatna strokovna pomoč prinašajo izbranim 

učencem s posebnimi potrebami večjo učno uspešnost in jih doživljajo kot zelo 

koristne. V raziskavo vključeni učenci ocenjujejo, da prinašajo prilagoditve pri 

ocenjevanju učencev s posebnimi potrebami, možne nesporazume in težave v 

odnosih z vrstniki, ker se vrstniki počutijo v neenakopravnem položaju v 

primerjavi z učenci s posebnimi potrebami. Vrstniki doživljajo napovedano ustno 

ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami kot privilegij, ki ga je treba 

dosledno spoštovati. V povezavi z izjavami vrstnikov, ki spregovorijo o strahu in 
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stresu, ki ga prinaša ocenjevanje znanja, lahko sklepamo, da je v šoli še vedno 

prisotna tradicionalna, storilnostno naravnava kultura (Bečaj, 2005), ki poudarja 

učno uspešnost, dobre delovne navade, prizadevnost, disciplino. 

Kako izbrane učence ocenjujejo in doživljajo učitelji:  

 Učitelji se zavedajo pomembnosti dobrih medsebojnih odnosov tako z učenci 

nasploh kot z učenci s posebnimi potrebami. Njihov odnos do učencev s 

posebnimi potrebami je zelo odvisen od učne uspešnosti učenca, saj skozi prizmo 

učenčevega napredka ocenjujejo svojo uspešnost pri delu. Učenci s posebnimi 

potrebami jim predstavljajo dodatno obremenitev pri delu, prav tako pa dodatno 

odgovornost, saj se učitelji počutijo odgovorne za uspeh otrok. Učitelji menijo, da 

so zaradi dodatne pomoči, ki so jo nudili otrokom s posebnimi potrebami, z njimi 

razvili boljše, pristnejše odnose.  

 Ocenjujejo, da so otroci s posebnimi potrebami v razredno in šolsko okolje dobro 

sprejeti, povedo, da je predvsem v višjih razredih treba več truda vlagati v 

razvijanje strpnosti vrstnikov do njih in predvsem do njihovih prilagoditev. 

Kako izbrane učence ocenjujejo in doživljajo vrstniki:  

 Vključeni vrstniki imajo pozitiven odnos do učencev s posebnimi potrebami in 

učnimi težavami na šoli, jih načeloma sprejemajo in so jim pripravljeni nuditi 

pomoč. To je spodbudno sporočilo, in skladno z raziskovalnimi rezultati 

(Kindermann, 1993; Berndt in Keefe 1996, v Košir 2013; McNamara Barry in 

Wentzel, 2006), ki potrjujejo pozitiven vpliv prijateljev na šolsko prilagojenost in 

pro socialno vedenje učencev, ki ga lahko razumemo kot posledico procesa učenja 

z opazovanjem. Bližnji in harmonični odnosi z vrstniki predstavljajo pomemben 

vir podpore (Košir, 2013). 

 Opazne so razlike med mnenji intervjuvanih učencev iz oddelka, kjer ni 

vključenih učencev s posebnimi potrebam, in mnenji učencev iz oddelka, kjer so 

vključeni učenci s posebnimi potrebami. V oddelku kjer so vključeni učenci s 

posebnimi potrebami, je opazen manj strpen odnos do teh učencev, do njih so 

manj tolerantni in razumevajoči. 

Na pomen vrstniških odnosov opozarjajo longitudinalne raziskave v devetdesetih letih, ki 

so pokazale, da predstavlja zavrnjenost učencev s strani vrstnikov dokaj stabilen pojav, 
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ki napoveduje motnje ponotranjenja in pozunanjenja, težave ob prehodu v srednjo šolo, 

izostajanje od pouka in ponavljanje razreda (Coie, Lochman, Terry in Hyman, 1992, v 

Košir 2013). 

Na odnose med vrstniki najbolj vplivajo šolske ocene. Vsi vključeni učenci izpostavljajo 

veliko obremenjenost z ocenjevanjem, ter  pričakovanja do odgovornega odnosa učencev 

s posebnimi potrebami, ki imajo prilagoditve v obliki napovedanega ustnega ocenjevanja 

znanja. 

Kako ocenjujejo socialne odnose svojih otrok starši:  

Starši pri svojih otrocih opažajo nežnost, mirnost in zadržanost v socialnih stikih. 

Kot ključna varovalna dejavnika (šolskega) uspeha otrok s posebnimi potrebami starši 

izpostavljajo dodatno strokovno pomoč in pozitiven odnos učiteljev. Še posebej 

izpostavljajo individualni odnos otroka z izvajalcem dodatne strokovne pomoči, ki 

predstavlja »zavezništvo« pri premagovanju šolskih težav. 

Opažajo dualnost učiteljev v odnosu do otrok s posebnimi potrebami, od sprejemanja do 

strokovne nepripravljenosti za delo s tovrstnimi učenci. 

Poudarjajo tudi pomen komuniciranja s šolo, tako na timskih sestankih, kjer se počutijo 

sprejete in dobrodošle, kot na individualnih pogovorih z drugimi učitelji, kjer navajajo 

tudi negativne izkušnje pri sprejemanju posebnosti njihovega otroka. 

Kako vključeni v raziskavo  ocenjujejo usmerjanje in vpliv odločbe na socialne 

odnose : 

Vsi udeleženi v raziskavi zavračajo predpostavko, da usmerjanje vpliva na socialne stike 

otrok s posebnimi potrebami. Njihov odnos do učencev s posebnimi potrebami se po 

prejemu odločbe ni spremenil. 

Prednosti in koristnost usmerjanja vsi udeleženci vidijo v dodatni strokovni pomoči in  

dodatni skrbi za uspešnost otrok s posebnimi potrebami v šoli. Odločba in strokovno 

mnenje kot vir dodatnih informacij o posebnosti otroka sta dobrodošla za učitelje, saj se 

lažje poglobijo in pripravijo na delo s tovrstnimi učenci.  

Prednost usmerjanja in odločbe je tudi prisotnost strokovnjakov za dodatno strokovno 

pomoč, ki s svojim znanjem pomagajo učencem, učiteljem, staršem. 
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Kot slabosti usmerjanja pa intervjuvani navajajo zapuščanje pouka zaradi izvajanja 

dodatne strokovne pomoči med poukom, prenašanje odgovornosti za uspeh otroka s strani 

staršev na šolo in morebitno izkoriščanje prilagoditev, predvsem dogovorov glede 

ustnega spraševanja. 

Kako vključeni v raziskavo  ocenjujejo vključenost v  proces soustvarjanja: 

Mnenja in ocene o stopnji vključenosti v proces soustvarjanja pri načrtovanju in izvajanju 

pomoči so različna. Učitelji in starši svoj delež pri soustvarjanju ocenjujejo zelo 

pozitivno, učenci s posebnimi potrebami pa se ne čutijo dovolj vključene v proces 

soustvarjanja. 
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Slika 6: Shematski prikaz rezultatov raziskave 
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5.1  SMERNICE ZA PEDAGOŠKO PRAKSO 

Na podlagi ugotovljenega predlagamo smernice  in priporočila za pedagoško 

prakso: 

Potrebna bi bila ozaveščanje in iskanje močnih področij pri otrocih s posebnimi 

potrebami, predvsem z vključevanjem v različne dejavnosti. Na šoli bi bilo treba uvesti 

tudi manj »akademske« dejavnosti, kjer bi se ti učenci lahko potrdili in pokazali svoja 

močna področja. Kot možnosti za takšne dejavnosti se nakazujejo naravoslovne 

dejavnosti in dejavnost s področja kmetijstva v povezavi z lokalno skupnostjo ali 

vključevanjem zunanjih izvajalcev, saj živimo v podeželskem okolju, kjer so te možnosti 

še neizčrpane, na primer šolski vrt, čebelarstvo. 

Večjo pozornost bi bilo treba nameniti doživljanju medosebnih odnosov in delu na 

razredni klimi. Smiselno bi bilo poiskati dejavnost in razredni cilj, ki bi vključeval 

aktivnost vseh učencev.  

V pouk in poučevanje bi bilo smiselno uvesti več sodelovalnega učenja in medvrstniškega 

tutorstva, hkrati pa poiskati tudi možnost za vključitev učencev s posebnimi potrebami v 

vlogo tutorja, lahko za druge učence s posebnimi potrebami ali za mlajše učence. 

Več poudarka bi bilo treba nameniti tudi učenju strategij za spoprijemanjem s težavami, 

stiskami in razvijanju podpornih tehnik pri učencih s posebnimi potrebami. 

Učitelji pri svojem delu potrebujejo nova znanja, informacije in pomoč pri izvajanju 

pouka, ocenjevanju ter izvajanju prilagoditev za učence s posebnimi potrebami. Največje 

breme pa jim predstavlja občutek nemoči in odgovornosti, kadar učenec ne dosega 

pričakovanih rezultatov. Zato bi bilo smiselno uvajati supervizijska srečanja za učitelje 

otrok s PP, kjer bi učitelji imeli priložnost izmenjati svoje izkušnje, skrbi, dileme in 

pridobiti nova znanja za delo. 

Pomembnost učiteljeve usposobljenosti za izvajanje inkluzivne prakse poudarjajo tudi 

številne tuje raziskave (Angelides, 2008; Lloyd, 2008; Mitchell, 1999; Stanovich in 

Jordan, 1998; v Vovk Ornik, 2009). 

Na splošno vidimo možnost za ustvarjanje pogojev in okolja, ki sprejema tudi skozi 

izvajanje svetovalnih storitev, ki jih predvideva nov Zakon o usmerjanju otrok s 
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posebnimi potrebami (ZUOPP-1). Ideja svetovalne storitve je zasnovana tako, da 

zagotavlja in omogoča celostno obravnavo in strokovno pomoč, pripravo na integracijo 

ter prenos strokovnega znanja na vse akterje, ki zagotavljajo uspešno integracijo (Kovšca, 

2014). Vsebine svetovalne storitve naj bi zajemale usposabljanje učiteljev, delo 

strokovnjakov s starši otrok s posebnimi potrebami, delo strokovnjakov z razredom in s 

sovrstniki, šole za starše, predavanja za starše oddelka, kamor je vključen otrok s 

posebnimi potrebami, supervizije za učitelje. Žal se v praksi opaža velik odpor do 

svetovalnih storitev, predvsem zaradi nedorečenosti glede izvajalcev in plačila teh 

storitev, saj svetovalni delavci poleg svojega rednega dela ne morejo opravljati vseh 

svetovalnih storitev za učence s posebnimi potrebami, drugi načrtovani strokovnjaki za 

izvajanje svetovalnih storitev pa niso konkretno opredeljeni.  

Kot možnost za aktivnejše vključevanje otrok s posebnimi potrebami v soustvarjanje 

načrtovanja in pomoči predlagamo vodenje portfolia, ki ga učenec lahko izdeluje pri urah 

DSP ali v okviru svetovalnih storitev. V nastajajočem albumu se zbirajo pomembni 

učenčevi izdelki, zapisi o pomembnih dogodkih, refleksije, fotografije, zapisi o napredku, 

zapisi o željah, načrtih… vse tisto, kar otroka opolnomoči in ob pregledu opomni na 

napredek, ki ga je dosegel. 

5.2  OMEJITVE IN PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

V raziskavo smo zajeli tri izbrane učence s posebnimi potrebami, njihove starše, tri 

učitelje in 10 vrstnikov. Zanimal nas je pogled učencev s posebnimi potrebami na socialne 

odnose v šoli in jih primerjati z ocenami staršev, učiteljev in vrstnikov.  

V prihodnje bi bilo smiselno v raziskavo vključiti več učiteljev in tudi izvajalce dodatne 

strokovne pomoči, ki bi razširili pogled na položaj učencev s posebnimi potrebami v šoli. 

Smiselno bi bilo tudi analizirati individualizirane programe učencev s posebnimi 

potrebami, z namenom ugotoviti zastopanost in razmerje med  učnimi  in socialno-

emocionalnimi cilji pri načrtovanju pomoči. 

Zanimivo informacijo o položaju učencev s posebnimi potrebami bi najbrž dobili tudi z 

opazovanjem dinamike v razredu, izvedbo sociometričnih preizkusov, merjenjem 

razredne klime. 
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V raziskavo smo vključili učence iz enega oddelka, raziskavo bi bilo smiselno razširiti 

tudi na druge oddelke in si tako pridobiti vpogled v šolsko klimo sprejemanja otrok s 

posebnimi potrebami. 

Ena izmed omejitev, ki se je pokazala pri raziskavi, je bil naš pomislek in strah zaradi 

osebne izpostavljenosti izbranih učencev s posebnimi potrebami in podajanjem 

obremenjujočih izjav učencev na račun nekaterih učiteljev. Prav tako se je pri starših 

pokazala delna zadržanost pri izjavah o učiteljih. 
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6 ZAKLJUČEK 

Namen naloge je bil osvetliti socialne odnose učencev s posebnimi potrebami. 

Raziskava je odprla pogled na prvi pogled skrite dimenzije odnosa do učencev s 

posebnimi potrebami. Dejstvo je, da si učenci s posebnimi potrebami, tako kot tudi vsi 

drugi učenci, želijo vstopati v komunikacijo z drugimi in biti sprejeti.  Po Glasserju (1998) 

želijo tudi  v šolskem okolju zadovoljevati svojo  potrebe po pripadnosti, moči, zabavi in 

svobodi. 

Raziskava je odstrla tančico doživljanja neuspeha, prizadetost ob ponavljanju razreda, 

pomen učne uspešnosti učencev, na kar so opozorile tudi raziskave (Centra in Potter, 

1980; Jimerson, 2001, v Hattie, 2009; Tomori, 2002; Wentzl, 1999). Sprožila je 

razmišljanja o tekmovalnosti in storilnostni naravnanosti naše družbe, kjer so najbolj 

pomembne ocene, točke in akademski uspehi. 

Odstrla je tančico vrstniških odnosov, kjer učencev s posebnimi potrebami vrstniki v 

oddelku ne sprejemajo zelo dobro in zato učenci s PP v razredu  ne razvijajo tesnih 

prijateljstev. Podobne ugotovitve so nakazale tudi raziskave: Caf,  2015; Hattie, 2009; 

Košir in Pečjak, 2007; Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006; Stone in La Greca, 1990. 

Odstrla je stiske in težave, ki jih na svoji poti srečujejo najprej starši, nato pa tudi učenci 

s PP. Občutki osamljenosti, drugačnosti, želje po sprejetju s strani drugih, strah, negativne 

izkušnje z okoljem. Raziskave opozarjajo na pomen  dobrih odnosov z učitelji (Jereb 

2011; Košir in Pečjak, 2007; Rapuš Pavel, 2010; White 2007, v Pečjak in Košir 2015). 

Raziskava pa je tudi izpostavila željo in potrebo po dodatnem izobraževanju učiteljev na 

področju dela z učenci s posebnimi potrebami (Kavkler, 2009) ter njihovim zavedanjem 

o nujnosti sodelovanja s starši. Podobno ugotavljajo tudi raziskave (Clement Morrison, 

2008; Kalin idr., 2009). 

Kljub vsemu pa je pokazala tudi na spremembe, tako v naši kot v slovenskih šolah, v 

premikih pri sprejemanju otrok s posebnimi potrebami, željo učiteljev po izobraževanju 

in zavedanju, da so dobri medsebojni odnosi velik varovalni dejavnik tako za otroke s 

posebnimi potrebami kot za vse učence nasploh, ter potrebo po procesu soustvarjanja, 

kjer imajo enakopraven položaj vsi, učenci, starši in učitelji (Čačinovič Vogrinčič, 2002, 

2008). 
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8 PRILOGE 

(Priloge niso lektorirane, intervjuji so zapisani v pogovornem jeziku.) 

Priloga 1: Intervju z učencem s posebnimi potrebami 1 (UPP1) 

H: …., to, kar bi jaz danes rada s tabo poskusla je, da mi poveš zgodbo svojega življenja. Ne rabiš tlele notr gledat, v telefon. Ti samo 

pripoveduješ. Ja, midva se poznava že dosti časa, ne? Ampak se delava, kot da se sploh ne poznava, in da ti men pripoveduješ, kot da si ti 

pripovedovalec, jaz pa poslušalec. 

U1: Kerga leta? 

H: Tako, kot ti želiš. Od začetka, kokr se spomneš, vse, kar se spomneš. Če ti je lažje, ti rečem, da si ti slavni pisatelj in pripoveduješ zgodbo 

tvojega življenja. 

U1: OK. 

H: Ne bom te prekinjala, ne bom te spraševala, če boš utihnu, bom počakala, da spet začneš nazaj govorit, prav? Mogoče bom rekla kako aja, 

al pa ne vem, pa na konc pa če bo, te bom pa še kaj vprašala. Dobro? 

U1: Ja.  

H: Lahko začneva? 

U1: Lahko. 

H: No, pa začnimo. Izvoliš. 

DOBESEDNI ZAPIS POJMI KATEGORIJE 

U1:1. Use se je začel u prvem razredu, ku sm biu še mejhn, pa nism niti 

razmišlu.  

Razredna stopnja 

V prvem razredu ni razmišljal o tem 

(o odnosih), ni iskal stikov s sošolci 

Razredna stopnja 

2. Poli čez neki let smo se, šli smo, ko sm pač začel iskat prjatle, Kasneje začel iskat stike, prijatelje  

3. jih je tku blu pounu, ampak jih nism opazu.  Čeprav je bilo veliko otrok/vrstnikov, 

jih ni opazil, brez povezav 

 

4. U petm razredu so pa že se začel delat mini skupine, v katerih so pač 

posamezniki.  

Oblikovanje mini skupin učencev v 

petem razredu, formacija skupin 

Po petem razredu zaznavanje 

formacij vrstniških skupin  

 

5. Aaam, pač zdej že govorim o sedmem razredu.  Predmetna stopnja  

6. U sedmem razredu so me mau, oziroma u šestem, so me kr mau odrival,  Vrstniki so ga v šestem in sedmem 

razredu zavračali, odrivali 

Šesti razred  

Izločenost 

7. poli pa, ko sm začeu delat take stvari, ku jih drugi, so me pa sprejel,  Nato je začel posnemati vrstnike, iste 

aktivnosti 

Zavestno delovanje 
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8. ampak ne tko zlepa.  Sprejetje ni bilo takojšnje Potrpljenje  

9. U osmem, zdej, k sm u osmem,  Osmi razred 

 

Sedmi in osmi razred 

izboljšanje medvrstniških 

odnosov  

10. se čist dobru razumemo.  Zdaj se dobro razumejo  

11. Med tem cajtom je blo pa veliko treba, ja, čakanja met, pa potrplejna, da 

so me sprejel,  

Veliko časa in potrpljenja je bilo 

potrebno za sprejetost s strani 

vrstnikov 

Potrpljenje  

Čakanje na sprejemanje 

12. zdej se pa razumemo.  Zdaj se dobro razumejo Občutek sprejetosti  

13. Razumemo, nismo pa še, da bi bli tko, da bi bil, ne vem, tku fejst dobr. Nima(jo) tesnih odnosov 

 

 

14. Use poznm zdej dobru. Zdaj vse dobro pozna  

H: Ja, OK. 

U1:15. Ja, meu sm, ko sm biu mlajši, sm meu težave z učenjem, ki so se z 

leta odpravila, aam. Aha, OK, aam, ja.  

Kot mlajši imel težave pri učenju 

Težave so se z leti odpravile 

 

16. S pomočjo pedagoginje in drugih učiteljev sem začeu poli čist normalno 

se obnašat, pa delat stvari, kr je blu prej tešku… am, am..aja,  

Pomoč pedagoginje in učiteljev pri 

spremembi in odpravi težav  

Strokovna pomoč 

 

17. pol je pa tista stvar bla, da sem se jaz s prjatli povezou, je biu pa 

računalnik, fejzbuk. 

Povezovanje z drugimi IKT, družabna 

omrežja 
Dejavnik spreminjanja 

odnosov 

IKT  

družabna omrežja  

računalniške igrice  

H: Hm, fejzbuk? 

U1:18. Pa igre. 

računalniške igrice  

H: Mhm. 

U1:19. To je to. 

Dolg premor….. skomiganje 

  

H: Dej, kaj pa mogoče, če bi začela še enkrat, kaj pa, da mi začneš, kdaj 

si se rodiu, ki si se rodil, pa to.  

U1: 20. Aja, tko. 

  

H: Ja, zgodba od rojstva naprej. 

U1: 21. Rodiu sm se zelo mlad, leta 2002. 

 

 

 

22. Am, najpri sm hodu u en vrtec, kjer mi ni blu lepu, pol sm začeu hodt u 

D. in 

Nevšečnost vrtca, ni rad hodil  

23. tm sm pol prvič šu v šolo in tut spoznavu stvari, pa druge stvari, pa … . V šoli začel spoznavati stvari  
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24. Aja, v vrtcu je bla samo ena težava, kira mi nikol ni bla ušeč, zelo, zelo 

zgodne ustajanje ob petih.  

H: Aja? 

U1: Ne, ob šestih, ne vem. 

H: U kirem vrtcu? U novomeškem? 

U1: U tem. 

H: Aha, si mogu tko zgodi že bit tukej? 

U1: Ja.  

H: Mhm. OK. 

Zgodnje vstajanje za v vrtec mu ni 

bilo všeč 

 

 

U1: 25. Meu sm težave s prjatlni na autobusu, 

 sm so se uredile,  

Vrstniške težave na šolskem avtobusu  

26. pa ne s pomočjo računalnika, s pomočjo telefona, pa muske. 

H: Aja? 

Težave so se uredile s poslušanjem 

glasbe in uporabo telefona. 

 

U1: 27. Ja. Po pa še u drugem, prvem razredu se nč ne spomnem, pa 

drugem, pa tretjem, pa četrtem.  

Nima spominov na prve štiri leta 

šolanja 

Do petega razreda brez 

spominov 

28. Petem se spomnem, da sm meu učitla X., kjer je blu večinoma zanimivo. Spomni se petega razreda.  

Pozitivna avtoriteta učitelja 

Pozitivna avtoriteta učitelja 

H: Mhm. 

U1: 29. Aam. Zelu rad smo šli kakšno akcijo delat, aam,  

Igrali so se vrstniške spontane igre Spontane vrstniške igre 

 

30. opazoval smo učitelje, kdaj grejo po hodniku, pa se skrival. 

H: Aja, haha. 

U1: 31. U petem se mi je leto zdelo eno najdalših,  

Opazovanje učiteljev in skrivalnice  

Peti razred se mu je zdel najdaljši 

 

32. u šestem razredu smo bli prvič na višji stopnji,  Šesti razred 

Prehod na predmetno stopnjo 

 

33. je blu use novu, smo se že mau tavečji počutil, ampak nismo bli.  Novosti, novi predmeti in učitelji  

34. Šesti razred smo spoznali pouno novih stvari, predmetou, učiteljev.   

35. Tkrt sm pa tut jaz pol začeu že bul se za šolo zauzemat,  Večja zainteresiranost za šolo  

36. pa ne tut za prjatle, pa poli so me prjatli, k se več nism za njih glih 

zanimou, so me mal odrival, 

Odmik od vrstnikov, odrivanje s 

strani vrstnikov 

 

37. pa smo se poli pobotal s pomočjo tega, da sm se poskušu preklaplat. Poskušal se je »preklapljati« Preklapljanje 

H: Mhm. 

U1: 38. Aam, sedmi razred je biu dokaj zanimiv. 

Sedmi razred   

39. U sedmem razredu sm tut učitelja K. sva postala prjatla, ki prej nisva 

bla… 

Sprememba/izboljšanje  odnosa z 

učiteljem 

Pozitivna avtoriteta U 
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H: Mhm. 

U1: 40. Ja, kr lepo je u tej šoli v D. Aam, dobr se počutm u razred, usak dan 

je zabavnu. 

41. Zdej sm pa u tem, najbulši razred duzdej.  

Dobro se počuti v šoli in v razredu 

Osmi razred, najbolj všečen 

Dobro počutje v šoli in 

razredu 

 

42. Usak dan je ful  zabavnu med odmori, malcami, kosiumi, usepousod.  Zabava med odmori  

43. Sm med uro ne pr enih. 

H: Kaj pr enih učitlih? 

  

U1: 44. Tut spoznou sm učitle mau bol natančno,    

45. kot učitlca X., z njo se ne da čist nč zment, da bi ti šenkala.  

Potlej, pol pa še učitlca X., kira zelu tku rada aam mau pomaga. 

Učitlco X. smo pol dobil tri nove predmete, zanimivo še kr kemijo, zelo 

dougočasno fiziko in biologijo, ki smo jo poznali že prej kot naravoslovje. 

H: Mhm. 

U1: Nekje smo pa že na tekočem. 

H: Mhm. 

U1: Zdej se pogovarjam pa z nekom, pa delam rad, snemam pač, ne. No, to 

je to. Zgodba mojega živlenja. Adijo. 

H: To je to? OK. 

Premor 

Bolj je spoznal učitelje 

Lastnosti učiteljev  in opis predmetov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1: 46. Pol, ku sm biu še mejhn fant tut smo čez neki let, neki let sm živu 

na R. V. Ja, jaz pa mami. Tam se ne spomnm kej dost, k sm biu še mejhn. 

Poli sm se, smo, pč moja mami pa oči nista bla tko u dobrem odnosu, pa sta 

se skregala.  

Starša sta se ločila 

 

 

47. Tut sm meu najbulš rojstn dan, pa lepe torte,  Praznovanje RD in torte, lepi spomini  

48. pol smo se pa preselil na Š., tistga se sploh ne spomnem, kdaj smo se, po 

neki tednih smo šli u L., zdej smo normaln tm smo potli še žvimo še zdej. 

H: Mhm. 

Večkratna selitev, ki se je ne spomni 

natančno 

 

 

U1: 49. Je lepu, umirjeno, nobenih tečnih ludi okol. 

H: Nč. 

Umirjenost doma, imajo prijetne 

sosede 

 

U1: 50. Prjatle mam bliži, odkr hodm u D. u šolo.  Zdaj ima prijatelje bliže  

51. Paa, mmm, čez neki let, ko sm biu pa že u šoli, sm se pa, sm se pa nauču 

hodt na autobus. 

H: Mhm. 

Po nekaj letih šolanja je začel 

uporabljati šolski prevoz 

Vožnja z avtobusom in 

pomoč prijateljev  
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U1: 52. Prvič ku sm šu, če ne bi blu prjatlu na autobusu, to je tistih, bi 

najbrž pozabu it dol. 

H: Mhm. 

Pri prvi vožnji so mu pomagali 

prijatelji 

 

 

U1: 53. Nism vedu, kera postaja je moja. 

H: Mhm. 

Ni vedel, na kateri postaji mora 

izstopiti 

 

U1: 54. Ko smo bli mejhn, smo usi rinl na prve zice, zdej pa usi odzad. 

H: Mhm. 
U1: Samo eni naši pravjo, ja sm edini  iz……, k hod na tisto  smer z 

autobusom. 

H: Na to smer, ne? 

U1: Ja.  

H: Dobro. 

S starostjo premikanje po avtobusu,  

 

 

 

 

 

 

 

U1: 55. Am. … Aha, ja. Je šlu tut tku bul…prvih par razredu, ko smo šele 

začel, smo usi na prve rinl,  

poli naslednih, ko smo…petih, smo bli usi na sred, zdej smo šou odzad. 

H: Mhm. 

najprej prvi sedeži, nato srednji, zdaj 

zadnji del avtobusa 

 

 

 

U1: 56. K sm prvič šou u šolo, sm meu nekašnga medvedka, Fredija. Fredi? 

To je to. 

H: Še kaj? 

Premor 

 

Prvi dan šole je imel medvedka 

Fredija 

 

 

U1: 57. Spomnu sm se pa tut neki stvari, kerih nočem oment, kot je na 

primer…. Spor. 

Ne želi omeniti sporov 

 

 

58. Blu je tut veliku, učas, ku sm biu manši, je blu dost prepiru pa… Vrstniški konflikti  

 

 

 

 

 

 

 

Obstoj vrstniških sporov 

 

59. tut zanimivo je, da so se vedno tamali hotl z mano izražat neki, po je 

pršlu pa do pretepou, učasih. 

H: Kje? U šoli? Al na autobusu? … Tamali. So hotli tebe tepst? 
U1: 60. Tamali so hotl mene tepst, ampak to o njih ne rabte snemat. 

H: Dej, dej. 

Mlajši vrstniki so ga napadali 

 

 

U1: 61. Aamm. Ko su bli, ko sm biu manjši, so pač učasih kiri tamali 

misnli, da bojo, da so taglauni, al pa do so pač tisti, da bojo ukazval, zdej pa 

tko, najpri tamali so najpri mlajši od njih probal tko, da bi bili, tko ne, da bi 

jim ukazval kao pač, da bi se jih bal, sm pol so šli pol pa na tavečje. 

H: Mhm. 

Poskusi ukazovanja in ustrahovanja s 

strani mlajših učencev 

 

 

 

U1: 62. Ampak to sam en, na primer T.  
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H: Mmm. 

U1: 63. Ja, nabila je tri iz A razreda, pol pa še men neki tko, ko sm biu 

mlajši, ne, da tko nardila. Iz oči u oči je tko nardila. (pokaže) 

H: Ha, ha, ha. 

Mlajša deklica ga je želela ustrahovat 

Opis ustrahovanja 

U1:64. Pol pa še v prvem, tm u enmu razredu, pač enmu, ko je bla, mislm 

da, ona drugi, js pa četrti… 

H: Mhm. 

 

U1: 65. Ona tm tko prou tisto z eno preprogo maha okrog njega, ona pa 

pride, pa me začne lasat. 

Ga je lasala 

 

66. Js sm jo pa prjeu… 

H: Res? 

U1: 67. js sm jo pa tku pač prjeu za majco, tku naprej, pa je na tla pala.  

H: Mhm. 

Opis lastne obrambe 

 

 

 

U1: 68. Pa se ni pač hotela več… 

H: Mhm. 

Deklica je prenehala z ustrahovanjem 

H: Kater? 

U1: 70. En, k, to je blo že neki cajta nazaj. Js pač tm, ne, k se tamali skus 

neki prepirajo, pa so preveč glasni, on je pa tku tamau reku, a te nabijem, te 

nabijem? 

H: A res? 

Moti ga prepiranje in glasnost mlajših 

učencev 

 

U1: 71. Ne, pol pa tku nardi, bom improvizirou. (pokaže) 

H: Ja, ja. Aha, aha. 

U1: A resnu? 

H: Aha, tok mal te je udaru, al kaj? 

Mlajši učenec ga je izzival 

 

Opis in prikaz lastne obrambe 

U1: 72. Najmanši sm u razredu, ne vem pa, če sem tut najmlajši. 

H: Mhm. 

U1: Ja. 

H: Mhm. 

Je najmanjši v razredu, ni pa 

prepričan, če je tudi najmlajši. 

 

Najmanjši v razredu 

 

U1: 73. Po učnem uspehu sm…, nism najslabši, …  

H: Mhm. 

U1: 74. Mmmm, ….. čez cajt sm začeu ugotaulat moja dobra področja tut. 

H: Mhmm, no. 

Ni najslabši po učnem uspehu v 

razredu 

Začel je opažati svoja močna področja 

Dober učni uspeh 

 

U1: 75. Najpri mi je bila zelo ušeč kemija, pa zdej vidm, da ni neki sploh 

zanimiva. 

Kemija mu je bila všeč, zdaj upad 

zanimanja 

Spremembe v odnosu do 

učnih predmetov  
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H: Mhm.   

U1: 76. Edino en predmet je pa u šoli, kater pa men ni preveč ušeč, pa zdi se 

mi skor neumno to razlagat, to je fizika.  

Fizika mu ni všeč,   

77. Kjer nam razlagajo, kako, kaj, da če primeš predmet in ga porineš, se bo 

premaknil. 

H: He, he. 

U1: Bravo. 

H: He, he, he. In? Ha, ha, ha… 

je nezanimiva,  

U1:78. Nč, pol pa ugotaulam, da use tist, kar pr fizki povejo, je čist 

dougočasno, pa tu smo mel že, ko smo že prej v šolo hodil. 

H: Mhm. He, he… . 

U1: OK? 

H: Dobr. 

dolgočasna,  

U1: 79. Pa tud ne vem, kje ti fizka u živlenju prou pride. 

H: Mhm. 

in neuporabna v življenju 

 

 

U1: 80. Za poklic, se že tku ne, kaj bi biu, ne, še nasledn letu se odloču tut, 

zdej najprej me je prtegniu policaj, pol kemični tehnik, tut frizer, ampak to 

ne. 

H: Mhm. 

Ni se še odločil za poklic 

Všeč so mu poklici kot so policist, 

kemijski tehnik, frizer 

Poklic: policist/kemijski 

tehnik 

 

U1: 81. Mmm. Zdej se še nism odloču, kaj sploh bi biu, ko mi kemija ni več 

tku zanimiva, 

Ne ve, kaj bi izbral, ker mu kemija ni 

več všeč 

 

82.  mmmm, odloču sm se tut zelo veliku novih stvari, pa se velik nouga 

nauču in ušeč mi je, da sm tku mau bol izobražen, pa da mau več vem o 

stvareh,  

Všeč mu je, da se je naučil veliko 

novih stvari, da je izobražen in da 

razume stvari 

Všečnost pridobivanja znanja  

 

83. lohk mau bul razumno razložim stvari tistim, ki tega ne razumejo.  

H: Mhm. 

Bolj razumno lahko razloži stvari 

drugim 

Samo-zadovoljstvo  

 

U1: 84. Je biu pa tut en predmet, ki mi je delau težave, zdej mi še zmerm ni 

neki zanimiu,  

Angleščina sprva težave,  še vedno 

mu ni zanimiva, je pa uporabna 

 

85. sm ti zelu zelu prou pride u današnem svetu in to so o igrah in to je bla 

angleščina. 

Pri igranju računalniških igric  

 

 

86. Skor čist usi govorijo anglešk. 

H: Super. 

Premor 

vsi govorijo angleško  
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U1: 87. Ko sm spoznavau učitle, sm tut ugotovu, kaj so, ne, kaj učijo, pa 

kaku izgledajo, pa kuk se da z njim zment.  

Spoznavanje lastnosti učiteljev  

 

 

88. Zeluuu, najprej mi ni biu ušeč učitl, učitl X., čez eno leto mi je pa postou 

najbulš učitl in še zmerej ga zelo rd poslušam, ker dobru predava, pa govori. 

Učitelica X. je učitlca, ktera me ima letos, prejšne leto me je meu učitl, ki je 

biu zlo dobr učitl.  

X. je učitlca  in me mot samu tu, da zelu, zelu zaostajamo s snoujo, kr dost, 

pa tut ni mi ušeč, k predvaja risanke na aaa na računalnik. Angleške. 

H: Mhm.  

 

Opis delovanja in poučevanja 

posameznih učiteljev 

 

 

 

 

Spoznavanje lastnosti 

 

U1: 89. X je učitlca …, z njo se da največ zment, pa največ se tut tku da rečt 

z njo, pa, mmm, pa zelo rada dovol filme gledat, sm zdej so jo že mau naš 

mau razjezil zarad obnašanja pri pouku. 

H: He, he. 

Opis delovanja in poučevanja 

posameznih učiteljev 

 

 

U1: 90. Dala je tut zelu eno nalogo enmu našmu učencu in to je bila 

predstavitev kletvic. Ki jo je predavau celo uro pri pouku. 

Predstavitev kletvic 

 

 

91. Eeem, še veliku drugih učiteljev sm spoznau, samo eni mi niso, niso 

neki potegnil, da bi jih zdele pooovedu.  

Učitelje, ki nanj niso naredili vtisa ne 

omenja 

 

92. Hm, mogoče bi še omenu našo šolsko pedagoginjo, ki mi je zelo 

pomagala o, česa nism znou.  

Šolska svetovalna delavka mu je 

pomagala 

 

93. Pa  X. iz matematike, ki dobra učitlca, zna dobro razlagat, pa ku ne 

razumem, lahku k nej pridem. A!  

Pomaga mu tudi učiteljica za 

matematiko, kadar ne razume 

 

94. Računalnik, zakaj je računalnik men pomagu u odnosu s prjatli? 

Rčunalnik mi je pomagou pr odnosu, da sm se tku, več stikou sm meu z 

raznimi programi fejzbuk, snepčet, meil. 

H: Ja.  

Računalnik mu je pomagal navezati 

stike (FB in mail) s prijatelji 

 

 

Dejavnik spreminjanja 

odnosov 

IKT  

družabna omrežja  

računalniške igrice  

 

U1: 95. In tako naprej. Pol kr naši niso samu tu delal na računalniku, so radi 

se še kej zabaval. In pol smo še kašne igre začel skupi igrt. 

H: S sošolci, al kaj? 

U1: Mmm.  

Skupno igranje računalniških igric z 

vrstniki 

 

 

96. Neki zelo pomembnega. Čez leta sm spoznau, ko sm biu pr pedagoginji, 

da je gugalni stou najbolši stou v njeni učilnici. Pa tud zdejle gor sedim. 

H: Ha, ha, ha. Je fajn, ne? 

U1: 97. Ja. Ene parkrat sm šou u Lublano zrd…pč nekih par stvari. 

Gugalni stol je najboljši stol na šoli 
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98. Neki stvari tut ne maram na tej šoli, to je sistematski pregled, ko sm 

dobiu tiste igle.  

H: Mhm. 

U1: Zelo neprijetne, boleče. Pa šolski zobar. 

H: Aja. 

U1: Ker so mi tako grdo učasih delal zobe, da jih ne maram več. 

H: Pa nimaš zdej več problemou? 

U1: In od tkrt hodim u Novo mesto. 

H: O, super. Maš zdrave zobe? 

U1: Dajo anastezijo. 

H: A ne inekcijo? 

U1: Ja sej, anastezijo. 

H: Aha, ja, no. 

U1: Ja, to. 

H: Ok. 

U1: Ja ja, spoznau sm eno stvar, pr tistih zobarjih, ko ti omrtvičijo čeljust. 

To je ena stvar, ki jo mn maram pr zobarjih, so pa to inekcije. 

H: Majn al bol. Majn maraš. Aja, aja. 

Premor 

 

Ne mara zobozdravnika, sistematskih 

pregledov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U1: 99. No, ja. Ha. Punce na naši šoli. 

H: No? 

Odnos do deklet 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznavanje deklet  

 

U1: 100. Punce na naši šoli iz našega razreda bi reku, so edine najbrš, kire te 

ne morjo prvlačt? 

H: Prvlačit? Res? 

U1: ??? 

H: Aja, pust to. 

Dekleta iz njegovega razreda niso 

privlačna 

 

 

U1: 101. Punce na naši šoli so zelu pomembne, zatu, ker so pametnejše od 

fantou  

So zelo pomembne, ker so pametnejše 

od fantov  

102. in zelo velikokrat se one pozanimajo za teste na internetu pr kašni 

geografiji, ki kopira iz interneta. 

H: Mhm. 

Poiščejo rešitve in teste na internetu 

 

U1: 103. Zelo rade se pozanimajo za teste. 

H: Mhm. 

Punce se zanimajo za teste, jim 

pomagajo 
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U1: 104. Katere nam poli pošiljajo, pa dajejo, zato, da nam pomagajo, pa tut 

pr domačih nalogah zelu tko, majo rade tko, ne… 

H: Kaj? 

U1: 105. Če kej nisi razumu, pa naredu… 

H: Kaj to pomeni, dajo tko. Za prepist ti, al kaj? 

U1: Ja, če nisi naredu. 

H: Aha, OK. Dobr, ja. Fajn. Dobro. 

z domačimi nalogami 

U1: 106. Zelu razlagajo dobr. A to je pa to. 

H: Mhm. 

Premor 

in z dodatno razlago 

U1: 107. Rd mam pico. U šoli sm spoznau, tu čes cajt sicer spreminju glede 

šolske malice, ku nism jedu tega, pa teh hotdogov.  

Rad ima pico in hot dog 

 

 

108. Zdej to obžalujem. Hotdog mi je tut zelo dobr, pica mi je že skos 

dobra…. 

Spremenil je svoje mnenje o hrani  

109.Tut kar se tiče kosil, so pršle kartice za kosilo, kire me niti ne motjo, 

razn…razn tega, ker hočm tut jaz občasn, pa ne vem, kako uporabit tisto 

spletno stran. 

Rad bi hodil na občasna kosila, ne zna 

uporabiti spletne prijave 

 

H: Če bi meu čarobno palčko, recimo tko, da bi lahk karkoli naredu, 

kaj bi spremeniu? U1: 110. Mmmm. Ocene u redovalnici. 

H: Hm. 

S čarobno palico bi spremenil slabe 

ocene 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čarobna palica 

Šolske ocene – zaznavanje 

pomembnosti šolskega 

uspeha  

Odnos do vrstnikov  

Zadetek na loteriji in nakup 

računalnika 

U1: 111. Sicer so men dobre, pa spremenu bi, mmmm, tu, kar mi ne bi blu 

ušeč, bi spremenu.  

Zavedanje pomena uspeha 

 

H: Ja, kaj recimo to? 

U1: 112. Mau odnos od enih, mau odnos od enih ludi. 

Spremenil bi odnos vrstnikov 

 

H: Do koga? 

U1:113. Eni, kirim sm zdej delno prjatu, pa eni, kateri stalno izzivajo. 

H: Mhm. 

Spremenil bi mlajše učence, ki so 

nesramni 

 

U1: 114. Če bi meu čarobno palčko, bi spremenu šestarje. 

H: Šestarje? A al B? Al use? 

U1: Mau iz unga, mau iz tistga. 

 

H: Kaj pa je z njimi narobe? 

U1: 115. Nesramni so, pa taki. 

H: Mhm. 

 

U1: 116. Ni se mi prijetno za družit.  
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H: Mhm. 

U1: 117. Pa še če bi meu čarobno palčko, ja …bi naredu, d bi začel, zadeu 

jackpot. 

H; Kaj bi si pa kupu? 

Zadetek na loteriji 

 

U1: 118. Mmmm, računalnik… 

H: Mhm. 

Nakup računalnika 

  

U1: 119. Bulšega ku zdej. Ekran, pa, ja, tako zlu veliko prenosno tablo, 

paaa, ja …hm, pa kar bi mi pč še rabl. 

H: Kašno tablo prenosno? Za? 

 

U1: 120. Taka tabla pride. 

H: Mhm. 

U1: Ko tablca. 

H: Obstaja tak velika tablca? Al to je… 

U1: To ni tablca, to je tabla. 

H: Interaktiuna tabla? 

U1: Tu ni tista, k jo majo naši učitli. 

H: Ne taka? 

U1: Tistu…taka, bolša, pač. 

Nakup pametne table 

H: Mhm. OK. Dobro. Veš, kaj me še zanima? Am…to, a, zdej pa tko, še 

eno uprašanje, če pač ne boš odgovoriu. To odločbo, k maš, je tebi to u 

korist, al v oviro? 

U1: 121. Men je odločba u korist. 

H: Ja…. 

Zaznavanje odločbe kot koristne 

 
 

 

 

 

Vpliv odločbe 

Koristnost  

Znatna pomoč 

Zavidanje prijateljev  

 

U1: 122. Razn odnos s prjatli je mau spremenila, zto kr so mi pač mau 

zavidali,  pa jim ni ušeč.   

H. Aha. 

Odločba je spremenila odnos s 

prijatelji, ki so mu zavidali 

 

U1: 123. Mmmm. Prej mi ni blo všeč, zdej sem s pa navadu. Prej mu ni bila všeč 

124.  Odločba mene nč ne mot, mi zelo pomaga. 

 

Zdaj se ja navadil na odločbo in mu 

zelo pomaga 

H: Mhm. Si skos tko gledou na to, al ti je blo od začetka kaj drugač? A 

si sploh vedu to, da maš? Zakaj si mislu, da rabiš pomoč? Kdo ti je kaj 

reku? 
U1: 125. Zato, k se u šol nism mogu zbrt, al pa mi ni šlo vedno u šol. 

H: Mhm. 

Odločbo dobil zaradi pomanjkanja 

koncentracije in učnih težav. 
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U1: 126. Pa, odločbo sm rabu za… Nč, odločba mi je pač ušeč, da jo mam, 

zto, k mi dost pomaga u šol. 

H: Mhm. Če bi mogu zbirat ja al ne, bi jo, tko… 

Zaznavanje odločbe kot koristne  

 

 

U1: 127. Meu bi jo. 

H: Mhm. In to učno, tole pomoč, k  maš, DSP, kako se ti to zdi? 

in pozitivna potrditev za izbiro 

odločbe 

U1:  128. No, mene učash tko, men se zdi, da je ne rabim, da sm neki brez 

veze pišm. 

H: Aja? 

Pri angleščine ne potrebuje več DSP, 

ker je presegel težave 

 

 

U1:129. Pr angleščini. 

H: Aja? 

  

U1: 130. Brez veze pišm, k mi ni neki. 

 Angleščina mi tut ni več tku teška. 

  

H: Aha, se prau, da si že šou čez ne, tko. Pa tebe kdo kaj upraša, 

recimo, tko, kakšne vrste pomoči pa rabiš? Tko, kok maš ti občutek, da 

lahk uplivaš na to? 

U1: 131. Neee, ne uprašajo me. 

H: Aha. 

Pri odločanju o pomoči brez 

posvetovanja z njim 

 

 

Brez vključevanja v 

načrtovanje  

 

U1: 132. Mmm, kašne pomoči rabm. 

H: Ja. 

  

U1: 133. Pač ne vem, ne rabm več tko velik stvari. Neki mi pa še koristi. Ne potrebuje več pomoči v tako 

velikem obsegu 

 

H: Mhm. Pa misliš, tko u prihodnosti, kaj da bi počas biu brez tega, 

al… 

U1: 134. Ja, no. Kašno tko, če kej ne bi vedu, al pa da če ne bi razumu, bi, 

da bi mi pomagal, to bi še. 

H: Mhm. 

U1: Ja, tako. 

Vseeno pa nekaj DSP še potrebuje za 

dodatno razlago snovi  

 

 

H: Ja, ja. Maš ti občutek, da si kaj drugačen od drugih učencev? 

U1: 135. Ja, najprej sm meu tku mau, da sm mau drgačn,  

Sprva zaznaval drugačnosti od 

vrstnikov 

Sprva zaznavanje drugačnosti 

od vrstnikov-preseženost 

136. zdej pa sm čist normaln, tko k drugi. 

H: In, kdaj se je to začel…? 

Zdaj brez razlik 

 

 

U1:137.  Opazu sm da, se na primer, ko sem gledu koga, ku kej dela, bom 

zdej dau kr en primer, na primer, ka pa vem, je neki pobrsku,  

Opazoval je vrstnike, kakšne 

strategije uporabljajo pri igricah 

 

138. jst vem use, kva je kje, pa kdu je kje, na primer pr igrah je tko.  Sam ima pregled nad vsem  
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139. Naši pa niti ne tko. Se niso uziral, kje je kej, pa … . Vrstniki nimajo takšnega pregleda  

140. Sem zainteresiran za stvari, ki so mi zanimive. 

H: Kdo je zainteresian, ti? 

U1: 141. Ja, rd sm zainteresiran za stvari, ki so mi ušeč. 

H: Ja, reku si, začeu, opazu sm… 

U1: 142. Recimo tko… . Naši, ku kej delajo na računalniku, pa ni mus, da je 

glih igra, vejo samo naprej, levo, pa desno. 

H: Aha, nč drugga ne vidjo, ti pa maš use pod kontrolo. Aha. Radarje 

maš uzadi tut… Mi to govoriš? 

U1: Ne. 

 

Je zelo zainteresiran za stvari, ki so 

mu všeč 

 

Vrstniki nimajo pregleda nad okolico, 

so zatopljeni v računalnik 

 

H: Okrog…Aha, aha, zakaj pa pogledaš to, kaj iščeš? Kako to? Kr tko? 

U1: 143. Da me ne presenet gdu. Pa da, pač, da vidm, kje je kej, ne da pol 

neki preseneti. 

  

H: Nimaš rad presenečenj? 

U1: 144. Mam rd presenečenja, samo ku rečem presenet, mislm tku na 

slabu. 

Rad je pripravljen na 

spremembe/presenečenja 

 

H: Ogrozi te kdo, al kaj? Da bi te kdo… 

U1: 145. Tut pr datumih mam rad, da so, da vem, kje so kiri. Ne tko, da pač 

u enem momentu prbližno. 

Rad ima predvidljivost in urejenost 

datumov preverjanja znanja  

 

H: O datumih govorimo, o katerih datumih? 

U1:146.  O sprašvanju, to zaupno pride.  

H: To je u redu? To ti  pomaga, al kaj, datumi? 

U1: Mhm. 

Napovedano spraševanje mu je v 

pomoč 

 

 

Datumsko določeno 

preverjanje znanja  

 

H: OK. Dobro. Povej mi,  kakšne so lastnosti dobrega učitelja za tebe? 

U1: 147. Da zna razlagat. 

Lastnosti dobrega učitelja so 

sposobnost razlage  

Pozitivne lastnosti 

Nudenje pomoči  

H: Mhm. U1:148. Da zna učit, da zna pomagat učencem, k ne, pač, k ne 

razumejo, pa,  

in pripravljenost za pomoč 

 

Sposobnost razlage 

 

149. da ne dajo preveč domače naloge. Zato, k če bi usak predmet dau skor 

usak dan domačo nalogo, bi…neb delou, res ne. 

Ne da preveč naloge 

 

 

H: Mhm. Si ti zadovoln tko s sabo? 

U1: 150. Jaz sm s sabo zadovoln, ja. 

H: Super. Pa z ocenami? 

U1: 151. Ja, sm. 

Zadovoljen je s sabo,  

z ocenami 

Pozitivna samopodoba s 

šolskim uspehom 

 

H: Ja. S šolskim delom? in s  svojim šolskim in delom Pozitivna samopodoba 
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U1:152. Sm, ja.  

H: Dobr. Še kaj takega, kar te nism uprašala, pa bi rad reku? 

U1: Dve stvari sta še.  

H: Ajdi. A?  
Šepetanje . 

U1: Jih bi povedal, pa ne snemat… 

  

 

Priloga 2: Pogovor z učencem (UPP1) – tematska področja 

 

Tematsko 

področje Samoocena 

UPP1 

Doživljanje socialnih 

odnosov z vrstniki  

Doživljanje 

socialnih 

odnosov z 

učitelji 

Vpliv 

odločbe 
Soustvarjanje 

Dejavnik 

spreminjanja 

odnosov 

»Čarobna palica« 

Raziskovalno 

vprašanje 

 

UČENEC 

 

Najmanjši v 

razredu 

Dober učni 

uspeh 

Spremembe v 

odnosu do učnih 

predmetov  

Všečnost 

pridobivanja 

znanja  

Samo-

zadovoljstvo  

Pozitivna 

samopodoba s 

šolskim 

uspehom 

Poklic: 

policist/kemijski 

tehnik 

Do petega razreda brez 

spominov 

Vožnja z avtobusom in 

pomoč prijateljev  

Po petem razredu 

zaznavanje formacij 

vrstniških skupin  

Spontane vrstniške igre 

Šesti razred  

Izločenost 

Zavestno delovanje 

Potrpljenje/preklapljanje 

Obstoj vrstniških sporov 

Sedmi in osmi razred 

izboljšanje 

medvrstniških odnosov  

Občutek sprejetosti  

Dobro počutje v šoli in 

razredu 

Pozitivna 

avtoriteta U 

Spoznavanje 

lastnosti 

Pozitivne 

lastnosti 

Sposobnost 

razlage 

Nudenje 

pomoči  

 

Koristnost  

Znatna 

pomoč 

Zavidanje 

prijateljev  

Sprva 

zaznavanje 

drugačnosti 

od 

vrstnikov-

preseženost 

Datumsko 

določeno 

preverjanje 

znanja  

 

 

Brez 

vključevanja 

v 

načrtovanje  

 

IKT  

družabna 

omrežja  

računalniške 

igrice 

Šolske ocene – zaznavanje 

pomembnosti šolskega 

uspeha  

Odnos do vrstnikov  

Zadetek na loteriji in 

nakup računalnika  
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 Zaznavanje deklet 

 

 

 

Priloga 3: Pogovor s starši (S1) – tematska področja 

 

Tematsko 

področje 
(Samoocena)/ 

OCENA  

UPP1 

Doživljanje 

socialnih 

odnosov z 

vrstniki  

Doživljanje socialnih 

odnosov z učitelji 
Vpliv odločbe Soustvarjanje 

Dejavnik 

spreminjanja 

odnosov 

»Čarobna 

palica« 
Raziskovalno 

vprašanje 

 

STARŠI 

Nežnost  

Poštenost  

Iskrenost  

Energičnost 

Živahnost  

Umirjenost 

Želja po odraslosti  

Pogovori z 

mamo/babico 

Samo-pogovori 

Naravoslovje 

Biologija 

Računalništvo 

Razmišljanje 

Poznavanje 

delovanja  

Nepraktičnost 

Kot otrok 

Ubogljivost 

Nezahtevnost  

Zadržanost  

Brez prijateljev v 

vrtcu 

Četrti razred  

Slabi vrstniški 

odnosi 

Neujemanje z U  

Zapiranje  

Umikanje  

Zadržanost  

Depresivnost  

Vztrajnost mame  

Izpoved o 

vrstniškem 

nasilju 

Obisk 

posvetovalnice 

 

Vrstniške težave  

Razlog: 

drugačnost  

Opazovanje  

Oznaka posebnež 

Prizadetost starša  

Nestrinjanje z U 

Prepir  

Pojasnjevanje 

otrokovih posebnosti 

Izboljšanje odnosa  

Dualnost odnosa 

Sprejemanje  

Nepripravljenost 

 

Pomembna podpora 

učitelja  

Strogost  

Zavzemanje za 

učenca Zavzemanje 

za individualizacijo 

potreb  

 

Zaupanje U  

Izboljšanje ocen 

Doživljanje 

odločbe 

Nevšečnost 

odstopanja  

Želja po enakosti  

Strah pred 

vrstniškim 

zbadanjem 

Pomanjkanje 

prostega časa  

Dojemanje kot 

kazen  

Zaznavanje 

pomoči 

Postopno 

sprejemanje  

Dodatna razlaga  

Samo-

sprejemanje  

Avtistična 

ambulanta 

Upoštevanje 

mnenj starša in 

otroka 

Različno 

poznavanje in 

vedenje 

doma/šola  

 

 Pridobitev 

odločbe 

prej,  v 

zgodnjem 

otroštvu  
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Stalnost  

Stabilnost 

zdaj Disgrafija  

Izločenost  

Trmoglavost 

Posnemanje  

Približevanje  

Brez tesnih 

prijateljev 

Obisk avtistične 

ambulante 

Pomoč učiteljev  

Iskanje moških vezi  

Zaupanje  

Povezanost  

Prijateljski odnos 

Brez ustvarjanja 

razlik 

 

Učitelj naj bi : 

Sprejemanje  

Pozitiven odnos  

Pomoč  

Drugačen pristop  

Objektivna ocena  

Spodbujanje 

Negativne 

izkušnje  

Pojasnjevanje 

diagnoze  

Težave samo-

sprejemanja 

Kaj prinaša  

Koristnost 

Pozitivne 

posledice  

Pomoč  

Vzpostavitev 

sistema  

Ohranjanje 

sistema  

Pomoč DSP 
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Priloga 4: Intervju z učencem s posebnimi potrebami 2 (UPP2) 

H: ….., to bo en tak posebni intervju in vse, kar te bom vprašala je, da mi poveš zgodbo tvojega življenja. Od začetka, vse, kar se spomneš, 

kar se zdi tebi pomembno. Nobenih vprašanj ti ne bom postavljala posebi. Kar se tebi zdi pomembno, to mi poveš, kot da se ne poznava, 

razumeš, kot da si ti en pisatelj in pripoveduješ eno zgodbo čist tko, prosto, ne? 

U2: Ja. 

H: Jaz bom, če boš ti pač neki časa počakal, pa razmišljal, bom jaz tiho, lahko bom rekla samo aha, mhm, ja. Ne, tko mal, no. 

U2: Mhm. 

H: Kakih dodatnih vprašanj za začetek ne bom postavljala, mogoče kaj na koncu, prav? 

U2: Prou. 

H: Ok. Evo. Izvoliš. 

U2: Sm M… . 

H: Ja. 

DOBESEDNI ZAPIS POJMI KODE 

U2: 1. Rojen sedmega enajzega dvatisočena, aaa, nedonošenček in 

hodim v osnovno šolo D.  

Rojen kot nedonošenec 

 

Nedonošenec  

 

2. Žou sm ponavlu treti razred, aaa,  Ponavljal je 3. razred Ponavljanje razreda 

3. od tkrt naprej mam tut odločbo o programu, posebnem, aaa, 

učni program, aaa in glede … tut glede razreda pa to? 

H: Mmm? 

U2: Tut glede razreda? 

H: Use, kar želiš, to je čist tvoja zgodba, lej. 

Odločba od ponavljanja, od 3. razreda 

 

 

 

 

Odločba za DSP 

 

U2: 4. Razred…razreda sta bla dva,  Pove o dveh  razredih  

5. morm rečt, da sm se na pruga mal bol navezou, kot tega 

tadruzga, čeprav sm dle z nimi, k z unimi, ampak… 

H: Aha, na une, k si prej biu, k si štartau z njimi, u prvem 

razredu, OK. 

Bolj je bil  navezan na prvega, čeprav je 

bil v njem krajši čas 

 

 

 

U2: 6. Ampak tam smo bli prjatli že od vrtca, ne, s temi smo se 

pol šele spoznal, ne. 

H: Mhm. 

Prijatelji že iz vrtca  

 

 

 

U2: 7. Smo tm mel že mau predznanja, če tko rečemo. Aaa in ja, 

sm se pač z unimi pač mal bol ujeu, ne, k smo bli prjatli. No, pol 

je pač pršu ta tretji razred, smo se razšli. 

H: Mhm. 

Bolj se je ujel z njimi, razhod z njimi 

zaradi ponavljanja razreda 

Prelomnica v tretjem razredu s 

ponavljanjem razreda 

 



 

Arzenšek Krajačič, H. (2016). Socialni odnosi učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli, magistrsko delo. 

144 
 

U2: 8. Aaaa, pa tut pol naprej, ta razred tut ni slab, smo tut kr 

dobri prjatli, aaa, aaa.  

Tudi zdaj, v tem razredu ima prijatelje  Dobri medvrstniški odnosi 

 

9. Trenutno hodm u ….razred,  Je osmošolec  

11. na začetku leta se je pojaula ena afera glede tega, sam glih tist 

ni name letelu. 

Ima napovedano ustno ocenjevanje 

Ni bil udeležen v konfliktu ob začetku 

leta 

Napovedano spraševanje  

 

H: Mhm. 

U2: 12. Aaa, ampak, jaz nimam za zdej nobenih pomislekov 

glede…da me gdu ne mara, da me gdu zbada, da me, aaa, gdu žal,  

zaenkrat use super. 

H: Mhm. 

Nima občutka, da ga ne bi marali, ga ne 

zbadajo ali žalijo 

Ima dobre odnose z vsemi 

 

 

Brez žaljivk in zbadanj  

 

U2: 13. Aaa in ..doma, doma smo štirje u družini,  Živi v  štiri članski družini 4 članska družina 

14. mam še brata X., aaa, je eno letu pa pou starejši od mene,  Ima starejšega brata  

15. aaa, morm priznt, da se ne razumeva glih neki najbolš, ampak, 

aaa, kadar je pa treba, se pa tut razumeva. 

H: Ja? Ha, ha, ha. OK. 

Nihanja v odnosu in razumevanju z 

bratom 

 

 

U2: 16. Ampak doma mamo še zajce, trenutno eno zajko. 

H: Mhm. 

U2: Aaa, največ smo jih mel dvanajst, ampak …aaa. 

H: Kr češ, lej, to je tvoja zgodba. 

Doma ima hišne živali-zajce 

 

Hišne živali 

  

 

U2: 17. Rd gledam televizijo, Rad gleda TV Gledanje TV 

18. najraj zdej pozim smučarske skoke, pa alpsko smučanje. 

H: Mhm. 

Najraje gleda zimske športe  

 

Zimski športi 

 

U2:  19. Aaa, …sm pol na tekočem glede športa največ, drgač pa 

kr na splošno use glede interneta, pa glede, aaa, tega.  

Redno spremlja šport, tudi na internetu 

 

Interesna področja 

20. In glede učnih predmetov u šoli mi pa ni glih najbl pr srcu 

matematka. 

Ni mu všeč matematika 

 

 

H: Aha. 

U2: 21. Tku, k vrjetnu večina učencem,  

Sklepa, da večini učencem ni všeč 

matematika 

 

22. najbol mi je pa pr src, tku k vsem, športna. 

H: Mhm. 

Všeč mu je šport (športna vzgoja) 

 

 

U2: 23. Aaa, … sm tut sam mal bl tku, športn tip, Zase pravi, da je športen tip  Športni tip 

24. ampak po moje je tut vsem najbl športna ušeč.  Sklepa, da je večini učencem všeč šport  
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25. Aaa, seveda smo… . Sam kot športnik sem bil uspešen velik 

bol na niži stopnji, kokr zdej na višji,  

Kot športnik bolj uspešen v nižjih 

razredih 

26. ker na nižji je blu več glede teh športnih sm športni, aaa, 

športnih dnevov, atletskih, 

Tek   

27. sm dubu kr neki priznanj, največ šesto metrov, pa dvesto 

metrov, to so, tko rečeno, moje discipline,  

in priznanja 

 

 

28. aaa, sm pa zastopou usaku letu, do lanskega leta, razred kot 

štafeto.  

H: O, bravo. 

U2: Aaa, od pruga pa do sedmga, ne. 

H: Aha. 

V teku je zastopal šolo na tekmovanjih 

 

Štafetni tek 

 

 

U2: 29. Usak razred, aaa, največ sm pa tut šolo sm zastopou kot s 

košakarsko ekipo, na področnem prvenstvu, pa eno leto u četrtem 

razredu na dolenjski košrkarski ligi. Aaa… 

H: Super. 

Zastopal je šolo kot član košarkarske 

ekipe 

 

 

U2: 30. Aaa, aaa…najljubši učitl, ha,ha, mi je bil na nižji stopnji 

in še zdej je kr visoku, učitl X. 

Všečnost učitelja 

 

Všečnost in neujemanje  

 

U2: 31. Mmm, najbl pr src mi je biu pa zato, ker smo pr njemu, pr 

podalšanem bivanju, usak  dan, kadar je bla telovadnca frej, šli u 

telovadnco, drgač smo šli pa vn. 

H: Mhm. 

Učitelj je spodbujal športne aktivnosti 

 

 

U2: 32. Aaa … učitlov, ne da bi reku, da jih zdej neki ne maram, 

ampak, aaa, mi niso, nekateri mi niso, no, prov najbl pr srcu. 

Nekateri učitelji mu niso pri srcu 

 

Všečnost in neujemanje  

 

33. Mam občutek, da se nismo glih neki ujel. 

H: Mhm. 

Z njimi se ne ujame 

 

 

U2: 34. So učitli, aaa, matematike, ja, no dobr, to je že tut mau 

zarad samga predmeta, 

Z učiteljico matematike, zaradi predmeta 

 

Neujemanje z U 

 

35. ampak, aaa, drgač pa, aaa, obiskujem tut DSP, tu je… pa ISP, 

to so dodatni pač predmeti,  

Obiskuje različne oblike pomoči 

 

 

36. aaa, učno pomoč, aaa, prvič me je mela DSP učiteljica X. iz 

osnovne šole D. K., mela me je prve tri leta. 

H: Spomneš se K.? 

Različni učitelji za DSP (dodatno 

strokovno pomoč) v obdobjih 

 

 

U2: 37. Še. Potem je pa zamenala učitlca X., ta me je mela pa 

četrti, pa peti razred. 

Različni učitelji za DSP (dodatno 

strokovno pomoč) v obdobjih 

 



 

Arzenšek Krajačič, H. (2016). Socialni odnosi učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli, magistrsko delo. 

146 
 

H: Mhm.  

U2: 38. Pol, ko smo pršli pa na višjo stopnjo, sm meu pa dve ure 

dodatne strokovne pomoči 

Na predmetni stopnji je imel 2 uri DSP-

ja 

 

39. in tu je blo eno uro na tedensko angleščine, k me je mela od 

začetka učitlca X., 

DSP angleščina 

 

 

40.  aaa, matematiko me je mela učitlca X. dve leti, šesti pa sedmi, 

hehehe. 

H: Mhm, haha. 

DSP matematika 

 

 

H: Ko si reku o učitlih, da z enimi nisi glih najbol, kak to, kaj 

to pomen? 

U2: 41. Mmmm, no, ne razumem se glih najbol z učitli, no. S 

tistimi, k se pač nismo povezal. 

Ne razume se z učitelji, s katerimi se ni 

povezal 

 

Deljenost v odnosu 

 

H: No, kaj to pomeni? Se jih bojiš, al kaj? 

U2: 42. Ne bojim, aaa, ne,  

Ne boji se učiteljev 

 

 

43. aaa, mogoče, tisti učitli, k majo mau bol drgačn karakter kokr 

jst in pol se nismo pač, aaa, čist ulovl, d bi zdej rekl, ne, da… .  

Neujemanje z učitelji zaradi karakternih 

lastnosti 

Karakterne lastnosti U  

 

44. So pa tut s tistimi učitli trenutki, k smo pa, k bi bli pa še, pa še 

skp, ne. 

H: Aja? 

U2: Ja. 

H: Mhm. 

U2: En takih je učitl  X. 

Dobri trenutki z učitelji  

45. Mmm, on ma tut taka dnevna nihanja, aaa, glede počutja, 

oziroma, aaa, dnevnega … . 

Učiteljeva nihanja v razpoloženju 

 

 

46.Men jih tu dost govori. Drugi učenci. 

H: Kaj ma? 

  

U2: 47. Da ma tut za tega učitla velik takega mnenja.  Splošno prepričanje tudi drugih učencev  

48. Kakšn dan je, da bi šu, da komi čakaš, da prideš iz učilnce vn. 

H: Mhm. 

Včasih je pri tem učitelju ogrožujoče 

 

 

U2: 49. Včasih je pa, gledaš na uro, kdaj bo konc, da bo čimdle, 

ne, trajalu. 

H: Aha. Zanimivo. 

Včasih je pri tem učitelju zelo zanimivo 

 

 

U2: 50. Ja. Drgač pa, med sošolci smo prjatli usi, aaa, usak z 

usakim, smo dokej povezani, ne. 

Dobri medvrstniški odnosi in 

povezanost 

Dobri medvrstniški odnosi 
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H: Mhm.  

U2:50. Tud doma smo kot izven šole in izvenšolskih dejavnostih 

smo povezani in … to je to. 

Z njimi se druži tudi izven šole 

 

Druženje izven šole 

 

H: Mogoče še, kak je blo u vrtcu, pa tko po začetku šole. 

U2:51. U vrtcu smo bli, aaa, aaa, začeu sm prvo u N. v vrtec ….,  

 

Menjava vrtca 

 

 

52. ker je bla mami tm pač u službi Zaradi mamine službe  

53. in sm po enih al dveh letih, ne vem natančnu, aaa, pršu sm u 

vrtec  tuki, aaa, tuki sm se mislm da prdružu Polžkm, al 

Metulčkm, al Mucam, neki tazga je blu.  

Aaa, mela me je pa, aaa, velik uzgojitlc je blo, najbl se mi je pa 

utisnla, pa k je bla vrjetn tut najkasnej, učitlca x., pa, aaa, X. 

H: Aha, use po priimkih veš. 

U2: Ja. 

H: OK. 

U2: Drgač jih je blu pa še pounu, zdej se useh ne spomnem, 

ampak jih je blu pa, vem, da kr neki. 

H: Aha. 

Imenovanje vzgojiteljic po priimkih 

 

 

U2: 54. Aaa, men se je vrtec najbul tut u spomin, u spomin utisnu 

glede vzgojiteljice X.  

H: Aha, povej.  

U2: Tu je blu enkrat na letu, ja, je blu enkrat na letu dol na jasi, 

čarounik Ujtata, to je biu najbl, to je bla učitlca, uzgojitlca X.. 

H: Mhm. 

U2: Če se spomnem prou. In to vem, da smo bli usi, takrt smo bli 

usi »Dajmo čarounik Ujatata!« in tu in tu in ke in aaa, po tem, no, 

sm si jaz zapomnu najbol X, ne. Po tem čarouniku. 

H: Super. Ujtata. 

U2: Ja. 

H: OK. Dobr. Kaj pa pol, k ste u šole prve stvari… 

Spomin iz vrtca so vezani na 

vzgojiteljice 

 

 

 

Vzgojiteljica preoblečena v čarovnika 

 

 

U2: 55. Vem, da sm si, ko so šli J. pa  J., pa M., aaa, so šli v šolo,  Vrstniki iz vrtca so šli v šolo 

 

 

56. jaz bi mogu u bistvu še eno leto ostat u vrtcu,  Zanj je bil predlagan odlog vpisa v 1. 

razred 
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57. ampak sm si takrat taku želeu it v šolo,  Zelo si je želel v šolo  

58. da so me, da ste me dal u šolo z njimi, ne. 

H: Mhm. 

Zaradi vrstnikov je želel v šolo  

U2: 59. In sm šu pač, pol prvi razred sm naredu, prvi, drugi treti, 

prvo triado sm naredu z njimi, 

Prvo triada je uspešno opravil  

60. pol sm šou pa še enkrat u tretjega. 

H: Mhm.  
U2: Men se zdi, da je blu taku res. 

H: Mmm? 

U2: Men se zdi, da je blu taku res. 

H: Ja. Očitno. OK. 

U2: Je že dougu nazaj. 

H: Je, ne? Če bi meu čarobno palčko, bi kaj spremenil, tko, 

kaj bi spremenil, če bi meu čarobno palčko? 

Ponavljanje tretjega razreda 

 

 

 

 

 

Čarobna palčka  

 

 

»Čarobna palica« 

 

U2: 61. Bi. Tistu letu v tretjem razredu. 

H: Res? Kaj je blo takrat? 

Spremenil bi obdobje v 3. razredu 

 

 

U2: 62. Aaaa, naprej od aprila.    

63. Tiste dva mesca na konc, po moje, me je stal.  Spremenil bi zadnja 2 meseca  

64. Tkrt smo jemal… enkrat, ko smo jemal poštevanko… .  

H: Ja? 

Učenje poštevanke 

 

 

U2: 64. Pa črke, pa smo začel pisat skp, ni bila preveč lepa pisava. 

H: Mhm. 

Imel je težave pri pisanju  

U2: 65. Še tkrt, aaa, in to, no, to bi spremenu.    

66. Predvsem to poštevanko, zadne dva mesca, no, tega tretega 

razreda, da se nism… . 

H: A kaj je blo teško takrat, al kaj, al je blo…ne razumem. 

  

U2: 67. Zadne dva mesca se po mojem nism dost potrudu. 

H: Aha. 

Več truda  

 

 

U2: 68. Da bi … če bi mogoče se še zadna dva mesca, po moje, 

mogoče stisnu, ne. 

H: Mhm. 

Ne bi ponavljal razreda  

 

 

 

U2: 69. Pa mogoče, mogoče bi pa šu tut u čerti razred dalje. 

H: Aha. To bi spremenu? 

U2: Ja. 

Redno napredovanje  

Meni, da se ni dovolj potrudil 
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Premor Če bi se bolj potrudil, ne bi ponavljal 

razreda 

H: Mhm, mhm. Povej mi, recimo, z učitli si reku, da se dobro 

razumeš. Kaj misliš, kire so tiste lastnosti učitla, ki jih ti, al 

pa, na katere lastnosti učitla ti tko misliš, da so taka… 

U2: Men je najbolj pomembno… 

H: Pomembne, ja. 

Lastnosti dobrega učitelja Lastnosti dobrega učitelja 

U2: 70. Da zna, aaa, učenca razvedrit, Da zna učitelj razvedriti učenca Razvedriti učenca 

71. pa, da je z učencem na bilo kakšen način povezan in … 

to sta v bistvu te dve stvari, ki jih po mojem usak učenc najbol rab 

ne, da sta povezana z učitlem… . 

H: Mhm. 

Povezava učitelja z učencem  

 

Dober odnos z U 

 

U2:72. Aaa, in po mojem, če si povezan z učitlem, se pol tud 

bolše razumeš.  

H: Mhm. Se bolš razumeš. 

Dobro razumevanje z učiteljem, s 

katerim si povezan 

 

Empatija 

 

U2: 73. Ja. Pa se pol tut lažje, mislim, rajš učiš tak predmet, al, al, 

ja, sigurnu. Če maš že učitla rad… . 

H: Aha. 

Lažje učenje snovi, če imaš učitelja rad 

 

 

U2: 74. Pa če maš pol še tist predmet rad… . 

H: Ja. 

Pozitivna motivacija tudi za predmet 

 

Pozitivna motivacija  

 

U2: 75. Je laži.   

H: Kaj ti razmišlaš, tko, o sebi, kira so tvoja močna področja? 

Šport, si reku. Kaj je še močno področje, tvoje? 

U2: 76. Področje je sigurnu še, aaa, domače delo,  

se prau, skrblenje za domače živali, opravila na vrtu in te stvari. 

H: To maš rad. Mhm. 

Njegova močna področja: 

Skrb za domače živali 

Delo na vrtu 

Kmetovanje  

 

Skrb za domače živali 

Prihodnost: kmetovanje 

U2: 77. Aaa, pa etika, js mislm, da sm zlo dobr razgledan glede te 

slovenske zgodovine in te športne in… 

H: Mhm. 

U2: Te zgodovine, no. 

Je razgledan na področju zgodovine, 

etike in športa 

 

 

H: OK. Super. Kaj pa, kje pa sebe u prihodnosti vidiš? Kaj 

boš, ko boš… kje se vidiš? 

U2: 78. U tem, domače živali, skrb za domače živali pa, 

…skratka, kmetijstvo. 

Načrtovanje prihodnosti 

Zanima ga kmetijstvo, delo z živalmi 

 

Kmetijstvo 
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H: To te zanima? 

U2: Ja, to smer. 

H: Aaa, kaj bi še? Še kaj takega, kaj naj … si predstavlam jaz. 

Aha, veš, kaj me zanima? Kakšn odnos majo učitli do tebe, 

tko, kako na tebe gledajo? Tko, kaj bi ti reku? 

U2: 79. V redu. Jaz mislm, da nima nobeden nobenih, aaa, tako 

rečenih predsodkov, aaa, tut za tiste, k mamo te, pač te 

prilagoditve, te datume, napovedana sprašvanja, da nimajo 

nobene, aaa, da smo usi enaki, ne.  

H: Mhm. 

Ima dober odnos z učitelji 

Kljub prilagoditvam in napovedanem 

spraševanju čuti enakost obravnave 

 

 

Dobri odnosi z U 

Enakost obravnave  

 

U2: 80.Tut z tistimi učenci, da … pač ti ponudjo možnost, da dajo 

ti uprašanja za dve, ne. 

H: Ja. 

Učitelji ponudijo vprašanja za pozitivno 

oceno 

 

 

 

U2: 81. Al pa te upraša za višji nivo, ne. 

H: Mhm, mhm. 

Učitelji ponudijo možnost višjega nivoja  

 

Nivojsko preverjanje znanja 

 

U2: 82. Aaaa, zdej, recimo, en tak predmet je fizika, ne, k ti 

učitlca ponud ta minimalni standard, ne. 

H: Mhm, mhm. 

Fizika in minimalni standard 

 

 

U2: 83. In se pol sam odločš, al greš na višji nivo, ne, al boš ostau 

tle. 

H: Mhm. In, ti se odločiš za kaj? 

Postopnost in izbira učenca, kaj bo 

odgovarjal 

 

U2: 84. Zdej nazadnje sm se pr ustnem odloču za minimum, za 

minimalni standard. 

H: Ja. 

U2: 85. Aaa, da sm dubu dve, kr če bi šu, mogoče, če bi šu  za tri, 

za višji nivo, bi me mogoče kej tazga uprašala, ne, da ne bi glih šu 

mim. 

Pri FI izbral minimalni standard 

Kalkuliranje 

 

 

H: Mhm. Ok, ok. No, pa zdej tko, ko smo rekl, o tej odločbi. 

Kaj mislš ti, tko, tebi koristi ta odločba, al ne? Kak, če bi lahk 

izbirou? Bi meu, al ne bi meu? 

U2: 86. Mislim, da bi meu še zmerm odločbo. Aaa, mislim, da bi 

zbrau… . 

Odnos do odločbe  

Vseeno bi izbral odločbo 

 

 

H: Kaj pa dodatna strokovna pomoč pa misliš tut, da ti je 

OK? Ti pomaga, ti korist?  

DSP mu koristi, predvsem individualno 

delo z učiteljem 

Koristnost  

Učinkovitost 
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U2: 87. Ja, sigurnu je, ker le je drgač, če si ti, pa učitl sam, kokr, 

da je pa učitl, pa petnajast drugih, ne. 

Učinkovitost individualnega dela pred 

skupinskim 

Individualno delo 

 

H: Aha, tko, individualno, to ti je ušeč. 

U2: 88. Ja. 

  

H: Mhm, mhm, dobro. Aaa, kaj se je kaj spremenilo pol, pred 

odločbo, pa po odločbo, je bla kaka sprememba, tko, si ti kaj 

čutu, da je kaj drugač kje, ne vem, v vrtcu, v šoli, doma. 

U2: 89. Ne. 

H: Pr teb. Nč. Enako. 

U2: Ne. 

H: Nč posebnega. Niti sošolci se niso nč… 

Vpliv odločbe 

 

Odločba ne vpliva na odnose  

 

U2:90. Ne. 

H: Niti učitli.  

Ne vidi sprememb  

Odnos je ostal nespremenjen  

 

Pa recimo tko pr tej odločbi, ko to načrtujemo, te kdo kaj 

upraša, kaj bi ti meu, al je to… 

U2: 91. Kaj, dodatnga ne… . 

H: Ne, za to pomoč, kiro pomoč bi meu. 

U2: Mmm. Ja. 

H: Ti maš, kaj? Kaj maš? 

U2: Matematiko. 

H: Pa to… to rabiš? 

U2: Ja. Mislim, da drugo zaenkrat…še gre. 

 

 

  

Ni vključen v načrtovanje 

 

Zaznava potrebe po DSP pri MAT 

 

Brez vključevanja v načrtovanje  

 

H: Ja. In ti tut kaj, paše, …kako bi ti? Bi ti kaj spremenil pr 

tem? Al pa kaj. Ti je čist OK? 

U2: 91. Čist OK. 

  

H: Aha. Ja. Prou. Je kaj takega še, kaj bi mogla? Pa, da sm te 

pozabla uprašat?  

U2: Ne.  

H: Je še kaj takega, mislim, si se še kaj spomnu zdaj tko, da bi 

v svoji zgodbi kaj povedou? 

U2: Ni. 
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Priloga 5: Pogovor z učencem (UPP2) – tematska področja 

 

Tematsko 

področje Samoocena  

UPP2 

Doživljanje 

socialnih 

odnosov z 

vrstniki  

Doživljanje 

socialnih odnosov 

z učitelji 

Vpliv odločbe Soustvarjanje 
»Čarobna 

palica« 

Dejavnik 

spreminjanja 

odnosov Raziskovalno 

vprašanje 

UČENEC Nedonošenec  

Hišne živali 

Gledanje TV 

Zimski športi 

Športni tip 

Skrb za domače 

živali 

Prihodnost: 

kmetovanje  

4 članska družina 

 

Prelomnica v 

tretjem razredu s 

ponavljanjem 

razreda 

Odločba za DSP 

Dobri 

medvrstniški 

odnosi 

Brez žaljivk in 

zbadanj  

Druženje izven 

šole 

 

Deljenost v 

odnosu 

Všečnost in 

neujemanje  

Karakterne 

lastnosti U  

Razvedriti učenca 

Empatija 

Pozitivna 

motivacija  

Dober odnos z U 

Enakost 

obravnave 

Napovedano 

spraševanje  

Nivojsko 

preverjanje 

znanja 

Koristnost  

Učinkovitost 

Individualno 

delo 

 

 

Brez 

vključevanja v 

načrtovanje  

 

Ponavljanje 

razreda 

 

Odločba ne 

vpliva na 

odnose  
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Priloga 6: Pogovor s starši  (S2) – tematska področja 

 

Tematsko 

področje 

 

(Samoocena)/ 

OCENA  

UPP2 

Doživljanje 

socialnih 

odnosov z 

vrstniki  

Doživljanje 

socialnih 

odnosov z 

učitelji  

Vpliv odločbe Soustvarjanje 

Dejavnik 

spreminjanja 

odnosov 

»Čarobna 

palica« 
Raziskovalno 

vprašanje 

 

STARŠI 

Nežnost 

Dokazovanje 

Tekmovanje  

Skrivanje čustev  

Gibalna oviranosti 

Telesne poškodbe 

Fizična omejitev  

Naravoslovje  

Šport  

Športni podatki  

Fizične poškodbe  

Brez interesnih 

dejavnosti 

Nežnost 

Potrpežljivost  

Umirjenost 

Spodbudnost 

Vrtec: Brez 

posebnosti 

Brez 

prilagoditvenih 

težav 

Vrtec: Prijatelji  

Vodja  

Organizator igre  

Igra vlog 

domačih 

dogodkov 

 

Zadržanost  

Samostojno 

reševanje težav  

Druženje v šoli 

Popoldanski čas 

Družinski krog 

Navezanost na 

razredni stopnji 

Podaljšano 

bivanje  

Športne 

aktivnosti  

Brez strahu 

 

 

 

Slabo 

sprejemanje 

otrok s PP s 

strani U  

Izkoriščanje 

odločb  

Nespoštovanje 

odgovorov  

Nesprejemanje 

drugačnosti  

Opozorila staršev 

Učitelj naj bi:  

Sprejemanje  

Motenje  

Izločitev iz 

razreda  

Dodatne ure  

Neodobravanje  

Boljše odločba v 

nižjih razredih 

Lažje 

sprejemanje 

 

 

Dvom o 

razumevanju 

odločbe s strani 

otroka  

 

Sprejemanje kot 

breme in stigmo 

(neumnosti)  

 

Koristnost: 

dodatna razlaga  

 

Strokoven 

program 

Upoštevanje 

staršev  

Upoštevanje 

otroka  

 

Otroku so srečanja 

obremenitev/nujno 

zlo 

 

Brez vpliva 

odločbe 

Vpliva 

odnos/trud pri 

predmetu 

Brez posebnosti 

VS nesposobnost 

 

Močnih področji 

nevezanih na 

šolo U ne 

zaznavajo  

 

Pojavljanje 

krivice 

Zamenjava 

učencev  

 

V šolo 

vključiti 

praktična, 

življenjska 

Opravila. 



 

Arzenšek Krajačič, H. (2016). Socialni odnosi učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli, magistrsko delo. 

154 
 

Težave z 

odvajanjem blata 

Učenje higiene  

Močenje 

Šola: Veselje do 

šole 

Trud in motivacija  

Hiter upad veselja 

Neuspeh 

Nezadovoljstvo z 

ocenami  

Pričakovanje višjih 

ocen  

Vezane črk 

Računanje 

Ponavljanje 

razreda  

Tretji razred  

Nesmiselnost  

Obstoj težav  

 

Slabovidnost 

Bule na kosteh  

Smrt babice 

Uspešnost glede na 

trud 

Sprejemanje težav 

Realna ocena  

Zmožnost 

pohvale  

Objektivnost 

ocene 

Odgovornost 

starša/šole glede 

pojasnjevanja 
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Priloga 7: Intervju z učencem  s posebnimi potrebami 3 (UPP3) 

H: J., to bo en tak posebni intervju in vse, kar te bom vprašala je, da mi poveš zgodbo tvojega življenja. Od začetka, vse, kar se spomneš, kar 

se zdi tebi pomembno. Nobenih vprašanj ti ne bom postavljala posebi. Ti boš kr prosto govoril.  Kar se tebi zdi pomembno, to mi poveš… . 

DOBESEDNI ZAPIS POJMI KATEGORIJE 

U3: 1. Jaaa, prvo sm biu v vrtcu v S., potem sem pršou v ta vrtec.  Menjava vrtca  

2. Aaaaaa, zdej sem pa v ….  razredu.   Zdaj je osmošolec  

3. In razmišljam naprej na lesarsko na 3+2. 

Dolg premor…. 

U3: Aaaaa. 

H: Moja naloga je, da te samo poslušam, kot, da se ne poznava. 

Kot, da si ti en pisatelj in pripoveduješ eno zgodbo, čist tko, prav? 

Razmišlja o  poklicni izobrazbi- 

lesarstvo 

 

Prihodnost:lesarstvo 

 

U3: 4. Mhm. Aaa, rad mam lego kocke, še posebi lego tehnik, aaaa, 

aaaa,  

5. rad jem use, razen kopriv v juh, pa kakšne solate, aaaa, mam pa rad, 

mam pa rad papriko, pa koruzo.  

Rad ima Lego kocke, še posebej Lego 

tehnik 

Rad ima različno hrano 

 

Lego kocke 

 

6. V šol mi je pa nrbol ušeč malca, ko veliko pojem, aaaaa. 

7. Najljubši predmet mi je slovenščina, glasba, matematika, DKE, 

biologija, to vse…aaaa, ….mmm. 

Dolg , dolg premor 

U3: Ne vem, jest bi lahk bil zdaj 45 minut tko tih. 

H: Ne, ne rabiš, karkoli mi lahko poveš. 

V šoli  mu je všeč malica 

Najljubši predmeti: slovenščina, 

glasbena umetnost, matematika, 

DKE(domovinska državljanska kultura 

in etika), biologija 

 

Malica v šoli 

Sadje  

 

U3: 8. Bil sem v Franciji, k je oči šu na službeno potovanje, šli smo z 

avtem, pelal smo se 12 ur, aaaa, mmmm, tam sem vidu Eifflov stolp, 

aaaa, potem smo bli na Louverju, aaa, v Versaju, aaa.  

 

Opis potovanja v Francijo 

Eifflov stolp, Louver 

Učitelj je hkrati smešen, uporablja 

humor in je tudi strog 

Potovanje v FRA 

 

9. Oči mi je tudi kupu, ko je iz Francije pršu, Lego tehnik dva, aaa, 

aaaa. 

Oče mu je kupil konstrukcijsko zbirko 

Lego Tehnik 

Lego kocke 

10. Rad se učim, razen nekterih stvari, ko mi grejo na živce. 

H: Mhm 

U3: 11. Aaahhh, mmmmm ….dolg premor….mam, narbolši 

učitelj(ica) mi je X., pa za likovno, k me ma DSP, matematiko, aaaa, 

potem mam še rad učitla, učitla…. X. 

Rad se uči 

 

Všečni učitelji po predmetih 

 

 

 

Všečni predmeti glede na U 

 

12. On je zelo smešen, kdaj je pa zelo strog, z X. se hecava, taku kakr 

kdaj, aaaam, aaam, aaam, pa pr   

Všečni učitelji po predmetih Humor 

Strogost  
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13. športni mi je dobr to, k lahk sami špilamo nogomet, odbojko al pa 

košarko. Ne maram pa skoka v višino pr športni, aaaaa al pa škarjice 

skakat. 

Upoštevanje želja pri športu 

 

 

H: Aja. 

U3: 14. Ja, aaaa. Pr tehniki mi je zlu dobr, zarad tega pa k hodim, 

aaaa, k  iz železa, k delamo izdelke, aaaa jest hodim na tehnični 

krožek.  

15. Pr tehniškim krožki pomagam, aaaa, pomagam, aaaaa, pomagam 

učitlci, aaaa, aaaa. 

Rad ima tehniko 

 

Hodi k tehničnem krožku 

 

Pri krožku pomaga učiteljici 

Tehnični krožek  

 

16. Rad se pogovarjam z usemi sošolci,  Rad se pogovarja z vrstniki sošolci Dobri odnosi  

17. pr likovni mi je dobr zarad tega, k rišemo, aaaa, aaaa,  Všeč mu je likovna umetnost  

18. všeč mi je tud sadna malca, kadar so jabuka, aaa,  

19. zaradi rast, pa za bulše razmišljaje v šoli. Pa doma. 

H: Jabuka. 

Ja, al pa mandarine. K mi mami prnese v sobo. Aaaaaa…. Dolg 

premor….. 

Všeč mu je sadje za 

»boljše razmišljanje« 

 

 

 

U3: 20. Rad se pohecam. Doma se veliko hecamo, taku… pa … 

aaaa… dolg premor  

Všečnost humorja 

Doma uporabljajo veliko humorja 

Humor v šoli in doma 

 

21. Rad se pelem z avtom, ne maram avtobusov, zarad tega. k, aaa, kr 

jih je veliko, ker jih je dosti, aaaa, k … . 

H: Kaj, a učencev? 

U3: Ja. 

H: A gužva je pol? 

Rad se vozi z avtom, z avtobusom 

zaradi gneče ne 

 

Vožnja z avtom 

 

U3: 22. Ja… aaa, rad pa,…aaa, ko sem sam po hiši,…aaa, si 

zapomalcam,  potem se grem, aaaa, domačo naredit, aaaa, potem 

pogledam malo televizorja, mmm, aaaaa. 

Dolg, dolg premor… ugasnila snemanje  za predah. 

 

Rad je sam doma, ima svoje »rituale« 

Stik s kravami 

 

 

Svoj mir 

U3: 23. Spomnem se, k sem biu mejhen, seee spomnem stare mame, 

ko me je pa dostkrat me je hecala.  

24. Pa še spomnem se, ko sem biu majhen, pa ko sem jeu juho sam, pa 

da sem, rad sem šou u štalo… . 

H: Ja. 

Spomni se babice, ki je uporabljala 

humor 
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U3: 25. U štalo sem šou rad, k sosedam, aaa, rad sem krave božau, 

aaa,  

Rad je šel v hlev Domače živali 

26. v vrtci s spomnem, ko smo mel take jogije, pa ko smo spal, aaaa,   

27. pa doma se spomnem tud, k sm bil velikrat kregan, če sem kdaj kaj 

pozabu, kakšno puščico v šol. 

H: Mhmmm. 

Dolg premor…. 

Graja doma, če je v šoli kaj pozabil 

 

 

U3: 28. Rad sem bil v vrtci v S. zarad tega, k so bli moji sošolci tam, 

aaaa, aaaa, aaa. 

V vrtcu je bil rada zaradi vrstnikov 

 

 

H: Kakšne spomine maš pa kaj na prve razrede v šoli? 

U3: 29. Nič. 

H: Nič? 

U3: 30. Nič, taku, ko da bi pršu iz vesolja in da bi tako že bil, že bil že 

tu. 

H. Res? 

Brez spominov na prve razrede 

 

 

Kot bi zdaj prišel iz vesolja 

 

Brez spomina na prve razrede 

»vesoljec«  

 

U3: 31. Razen petega se spomnem, ko me je meu X..  

32. Petega se spomnem, pa do osmega se dobr spomnem, k sem še 

zdej. 

Spomni se petega razreda  

Spomni se učitelja 

 

33. Še, pa ko smo šli……aaaa…. na bazen, tu z šolo, pa smo se 

hecal… . Pa smo kakšne punce tunkal… . 

Obisk bazena 

Tunkanje punc 

Obisk bazena 

 

H: Mhm. 

U3: 34. Pa še spomnem se, k me je pičla čebela na bazenu, ….  

Pik čebele na bazenu 

 

 

35. aaa, … k so mi dajal led na bazenu. 

Dolg premor 

Led na pik  

H: Kaj bi reku, tvoja močna področja so katera? 

U3: 36. Aaaa, da sem spreten, aaa u lesu, 
Močna področja  

Spreten je  pri izdelavi lesa 

Spretnost pri izdelovanju lesa 

 

37. aaa, pa da rad da pomagam,  Rad pomaga Nudenje pomoči 

38. aaa, pa da u športu, zarad tega k rad, k rad… špilam nogomet, 

…pa košarko… .  

Rad igranje nogomet, košarko Nogomet  

Košarka  

39. Rad hodim s starši … .  Rad hodi na pohode s starši  

40. Rad imam starega leta dan… . Aaa, zarad tega, k mi hodimo 

peš…. Aaa, z baklami, hodimo peš. 

H: Aha, oooo. 

Starega leta dan 

Pohod z baklami  
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U3: 41. Ja, pa rad imam rojstne dneve, aaa, zdej pa še rad kolesarim, 

aaaaa. 

Praznovanje RD 

Kolesarjenje 

Kolesarjenje  

 

H: Kak pa ti sebe kot učenca vidiš? 

U3: 42. Ja pa rad delam domače naloge, 

Rad dela domače naloge 

 

 

43. s sošolci se veliko zafrkavamo, aaaa,… aaaa…  Humor s sošolci  

44. rad rišem sile pr fiziki, … pa so mi najbulše, risanje sil…..  

premor……. 

Fizika  mu je všeč Fizika 

 

H: Kaj pa recimo to, da maš odločbo, tebi to predstavlja kakšen 

problem al je to fajn? 

U3: 45. Ja, ko nekateri mislijo, mi k mamo datume, da pač ne 

rabmo… de..delati, ne rabmo delati kej več…. 

Dolg, dolg  premor……. 

Odločba 

Napovedano spraševanje sproža pri 

nekaterih neodobravanje  

Mislijo, da je potuha in prinaša manj 

dela 

Odločba ne vpliva na odnose  

 

Vpliv odločbe 

Neodobravanje vrstnikov – potuha 

H: Pa ta odločba  ti koristi, pa pomoč? 

U3: 46. Ja mi, pa pomoč, k velikokrat mi pomagajo, če česa ne 

razumem čist glih, pa, de mi večkrat povejo. 

Odločba = pomoč, dodatno mu 

(učitelji) razložijo stvari 

 

Dodatna ID razlaga snovi  

 

 

H: Mhm, pa te kje tud kaj ovira, da maš odločbo? 

U3: 47. Je kerkrat tud. Je, če naprimer hočejo vedeti… sošolci, če 

mam kakšne datume, če jih pa nimam. 

H: A to napovedano sprašvanje? 

U3: 48. Ja. 

Odločba za napovedano spraševanje 

ovira pri stikih z vrstnikih 

 

 

 

Napovedano spraševanje ovira. 

 

H: Če bi mel čarobno palčko, pa bi lahk spremenil tri stvar, kaj bi 

spremenil? 

U3: 49. Da bi šu v Francijo še enkrat. 

Čarobna palčka  

Ponovno potovanje v Francijo 

 

Potovanje v FRA 

 

50. Ja, pa di bi si kupu kakšno sanjsko hišo.  Kupil bi sanjsko hišo Sanjska hiša  

51. Pa, de ne bi več hodu u šolo. Ne bi več obiskoval šole Ne obiskovanje šole 

H: Aja?  Kaj je zate najbolj pomembno v šoli? 

U3: 52. Uspeh. 

Pomemben je uspeh 

 

 

H: Kaj pa je uspeh? 

U3: 53. Prijateljstvo, da se kaj ne brcamo, pa tku. 

Prijateljski odnosi so uspeh  

 

 

H: Kaj pa pr učiteljih, kaj je najbolj pomembno? 

U3: 54. Da si pošten, pa da sodeluješ, da delaš domače naloge, da jih 

ne pozabljaš, aaaa… . 

Učitelji najbolj cenijo: poštenost, 

sodelovanje in opravljanje domačih 

nalog  

 

H: Kaj pa ti pr učitlih ceniš, kaj je teb najbolj všeč pr učitlih? 

U3: Ne vem. 

Pri učiteljih najbolj ceni humor in 

strogost  
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H: Kakšen učitelj ti je najbolj všeč? 

U3: 55. Tak, da je hecen bolj, recimo X., rad se poheca taku z nami, 

pa tku, … pa učitli kdaj pa kdaj so smešni, 

 

 

56.… aaaa, kdaj so pa tud strogi… .   

H: Misliš, da ti ta odločba pomaga, al ti je kaj v oviro? 

U3: 57. Men pomaga, pa to, da mam datume… mi je fajn…. .  

Odločba = pomoč 

 

Pomoč  

 

58. da se lahk bolj naučim, 

59. k jaz se ne morem velik naenkrat učit.  

60. Pa hitr pozabm pol tistu. 

 

Vnaprej določenost datumov omogoča 

boljšo pripravo 

Hitro pozablja naučeno, ne zmore se 

veliko naenkrat učiti 

Boljša priprava na preverjanje 

(manj snovi) 

 

H: Kaj pa pomoč? 

U3: 61. Ja, k jaz mam pomoč pr matematiki, pa angleščini… .  

Pomoč mu je všeč 

 

 

62. Pa lahk vprašam, pa mi učitlca še enkrat razloži, aaaa, pa pol mi je 

bulš. 

  

63. Paaa včasih kej ne vem,  pa mi učitlca nardi vaje, pa z interneta 

kaj…   

Dodatna razlaga, lahko vpraša, dobi 

vaje 

Dodatna ID razlaga snovi  

 

64. pa še bulš je, k sma sama… . Všeč mu je, ker je sam z učiteljico  

65. Pa tud k vam (spraševalki-svetovalni delavki) pridem, k čakam na 

avtobus, 

Pride k svetovalni delavki ponovit 

snov ali se učit 

 

66. pa skupi z B. včas kaj nardima,    

67. aaaa, pa vi me včas kaj vprašate preden sm vprašan… .   

H: Kaj pa ti sestanki, k jih mamo, kako se ti pa to zdi? 

U3: 68. Aaaa, to mi je pa dobr, k pride oč, pa se kaj zmenmo,  pa 

učitlce povejo… . 

Všeč so mu skupni sestanki Vključevanje v načrtovanje  

 

69. Jaz sm rad zravn.   

H: Je še kaj, kar te nisem uprašala, a bi rad povedu? 

U3: 70. Ne, sej sem kr velik govoru… . 
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Priloga 8: Pogovor z učencem (UPP3) – tematska področja 

 

 

  

Tematsko 

področje 
Samoocena  UPP3 

Doživljanje 

socialnih odnosov 

z vrstniki  

Doživljanje 

socialnih odnosov 

z učitelji 

Vpliv odločbe Soustvarjanje 

Dejavnik 

spreminjanja 

odnosov 

»Čarobna 

palica« 
Raziskovalno 

vprašanje 

UČENEC 

 

Lego kocke 

Potovanje v FRA 

Vožnja z avtom 

Malica v šoli 

Sadje  

Humor v šoli in 

doma 

Domače živali 

Tehnični krožek  

Prihodnost: 

lesarstvo 

 

Spretnost pri 

izdelovanju lesa 

Nudenje pomoči 

Nogomet  

Košarka  

Kolesarjenje  

Fizika 

 

Brez spomina na 

prve razrede 

»vesoljec«  

Obisk bazena 

Dobri odnosi 

Všečni predmeti 

glede na U 

Humor 

Strogost  

 

Napovedano 

spraševanje  

Neodobravanje 

vrstnikov – 

potuha 

Pomoč 

Dodatna ID 

razlaga snovi  

Boljša priprava 

na preverjanje 

(manj snovi) 

 

Brez 

vključevanja v 

načrtovanje  

 

Prisoten na 

sestankih 

Odločba ne 

vpliva na 

odnose 

Potovanje v 

FRA 

Sanjska hiša  

obiskovanje 

šole 
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Priloga 9: Pogovor s starši (S3) – tematska področja 

Tematsko 

področje 
 

(Samoocena)/ OCENA  

UPP3 

Doživljanje 

socialnih 

odnosov z 

vrstniki  

Doživljanje 

socialnih 

odnosov z 

učitelji 

Vpliv odločbe Soustvarjanje 

Dejavnik 

spreminjanja 

odnosov 

»Čarobna 

palica« Raziskovalno 

vprašanje 

 

STARŠI 

Običajen otrok  

Počasnost  

Otroškost  

Igranje  

Iskanje nežnosti 

Tehnični tip  

Spoznavanje delovanja  

Vztrajnost 

Umirjenost 

Sramežljivost 

Vrtec: 

Brez odpora  

Všečnost vrtca  

Razvojna ambulanta  

Ovira 

Prilagoditev  

Težave s sluhom 

Šola: Veselje do šole  

Stresnost 

Različnost  

Potreba po času 

Pozornost, disleksija 

Opozoritev logopedinje 

Uspešno  

Glede na trud  

Napredovanje 

Lastni tempo 

Vrtec: 

Omejenost 

prijateljev  

Skupina 

prijateljev 

 

Zavračanje  

Psihično 

poniževanje  

Vrstniške težave  

Izpoved težav 

doma  

Nezmožnost 

vzpostavitve stika  

Spodbujanje 

druženja  

Pogovori doma  

Brez tesnih 

prijateljev  

 

 

Spoštovanje do 

U 

Reševanje 

konflikta 

Navezanost  

Zaupanje  

SD 

Izvajalci 

individualne 

pomoči 

Osebni stik 

Nenehno 

spremljanje  

Izmenjava 

informacij 

 

Pomoč  

Koristnost  

Vzajemna 

koristnost  

Različnost 

ljudi  

Socialni čut 

Spodbujanje 

samostojnosti  

 

Pozitivno 

sprejemanje 

sestankov  

Upoštevanje 

želja staršev in 

otroka  

Pomembna 

prisotnost 

otroka 

Brez vpliva 

odločbe  

Brez 

negativnih 

izkušenj  

 

V šoli: 

poudarek 

vzpostavitvi 

socialnih 

stikov – 

druženju   
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Priloga 10: Intervju z učitelji 

TEME: VPRAŠANJA in ODGOVORI POJMI KATEGORIJE 

TEMA 1: UVOD, OPIS OTROKA 

Ali opažaš kakšno skupno lastnost teh otrok OPP? 

  

INT1: Ja, njihova razpršena pozornost. Gre v vse smeri. Velika večina so bili zelo 

gostobesedni, se zelo radi pogovarjajo. Iščejo pozornost odraslega, bolj kot od 

drugih otrok. Motiviranost za delo je manjša, mogoč je za to kriva njihova 

pozornost, ki jih odvrne drugam. Veliko veselje pokažejo ob dosežku. Velika večina 

teh otrok se zelo rada igra s kakšnimi radirkami, svinčniki, nekaj z rokami. 

Razpršena pozornost 

Težave koncentracije  

Zgovornost  

Iskanje pozornosti odrasle osebe  

Manjša motiviranost za delo  

Veselje ob dosežkih  

Igra z rokami  

Razpršena pozornost/zbranost  

Zgovornost  

Pozornost odraslega  

 

Zahteva drugačne pristope dela  

 

Velike razlike med OPP – 

individualna obravnava  

 

Brez skupnih značilnosti  

INT2: Ne, vsak je različen. Vsakega moraš pogledati posebej, na svoj način in 

zadovoljit njegove potrebe. 

Velike razlike  

Individualne obravnave 

INT3: Če pogledam moje tri, bi lahko rekla, da so povsem različni. Po karakterju, 

po vključitvi v skupino. Mislim, da nimajo skupne značilnosti. Mi sicer rečemo 

otroci z DSP in jih s tem malce poenotimo, ampak v bistvu so zelo različni. 

Velike razlike  

Karakterne razlike  

Socialne veščine  

Brez skupnih značilnosti  

INT4: Da moraš z njimi drugače delati, da potrebujejo več pozornosti. Drugačni pristopi  

Več pozornosti  

Kako prepoznaš učence s težavami v razredu? Kakšni indici …   

INT1: Sama sebe zaslišim, kako pogosto uporabim to ime (ime učenca), jih 

opozarjam. Potem jih potegnem bolj k sebi, sedijo okrog mene, jih imam bliže. 

Potem pa raziskujem, kje so težave. Ne sedijo blizu mene zaradi učnih težav, ampak 

drugih znakov, npr. ni pozoren na navodila. 

Nenehno opozarjanje  

Presedanje  

Bližina U 

Opazovanje in raziskovanje  

Različni načini prepoznavanja  

 

Predpriprava in zbiranje 

informacij  

 

Intuitivno zaznavanje potreb 

 

Visokošolski predmeti  

INT2: Že preden jih dobim v razred, se nekako pripravim. Na konferencah se veliko 

pogovarjamo o teh otrocih in sem bil v bistvu kar pripravljen. Velikokrat sem se pa 

kar prepustil toku dogajanj, pa sem uporabil instinkt do teh otrok. Čut. Pa s tabo 

(spraševalko- svetovalno delavko) sem se veliko pogovarjal in si mi svetovala, kaj 

in kaj naprej. 

Predpriprava  

Izmenjava informacij na konferencah  

Intuitivno zaznavanje potreb  

Pomoč SD 

INT3: Ja, takoj jih prepoznaš, so vidni. Jaz jih naprej z eno anketo povprašamo o 

počutju, pa o hišnih ljubljenčkih, o tem kaj radi počnejo… zberem malce informacij 

nasploh. Kaj posebej o njih nisem vedela, poznala sem starejše brate, drugega pa ne. 

Potem pa, ko nastopijo te konfliktne situacije, problematične situacije, je bilo pa 

Takojšnje zaznavanje  

Anketni vprašalnik  

Zbiranje informacij  

Pojav konfliktnih situacij 
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potrebno o teh otrocih kaj več zvedeti. Najprej sem jih hotela spoznati, šele potem 

sem iskala dodatne informacije. Ni dobro, da si že naprej ustvariš eno mnenje o 

otroku. 

Poizvedovanje  

Spoznavanje otrok  

Iskanje strokovnih usmeritev  

INT4: Na fakulteti se učimo o otrocih s posebnimi potrebami, smo že imeli primer 

slepih in slabovidnih, pa gluhih otrok, pa disleksijo smo spoznali. V letošnjem letu 

imamo pa predmet inkluzivna vzgoja. Nas učijo bolj na splošno, kako je potrebno 

šolo tem učencem prilagajat in ne tako kot je bilo prej, da se je moral učenec 

stoprocentno prilagodit ustanovi. 

Visokošolski predmeti  

Slabovidnost 

Naglušnost  

Disleksija  

Inkluzivna vzgoja  

Kakšni so ti učenci? Kako se jih spomniš/ jih vidiš kot učence?   

INT1: Se jih spomnim, U1. se ga spomnim, da ni niti ene naloge , kaj šele ure 

presedel. Je imel ves čas noge gor na stolu, čepel, se obračal. 

U3 se spomnim, da je sodeloval, se zelo trudil, pa niso bili takšni dosežki, mislim, 

da je bilo veliko razočaranja. 

Uspeh je bil za njih zelo  različno, ni pri vseh enako. Npr. za U1  je uspeh njegov 

rezultat dela,  U2  je bil zadovoljen, če sem pohvalila njegov trud, pri U3 pa tudi 

rezultat. Pot ni bila pomembna. 

Nemirnost  

 

Sodelovanje  

Trud  

Razočaranja nad uspehom 

 

Zadovoljstvo ob pohvali  

Različne značilnosti otrok  

 

Nemirnost 

 

Delavnost  

 

Angažiranost staršev  

INT2: U3 se spomnim kot zelo pridnega, delovnega, doma so mu nudil pomoč, U2 

mislim, da je bilo dobro, da je ponavljal razred in je potem lažje sledil pouku, zanj 

nisem nič posebej zelo individualno prilagajal,  pa pri U2 se je tudi mami zelo 

angažiral.  U1, ta je bil bolj poseben, se je pa mami zelo angažirala, pa s temi 

zapiski, ko smo začeli potem vse kopirat, pa midva(spraševalka- svet. del.) sva se 

veliko pogovarjala, kaj naredit. 

Oni so imeli drugačno razmišljanje, tudi ko smo imeli kakšne splošne debate. 

Delavnost   

Domača pomoč  

 

Smiselnost ponavljanja razreda 

Lažje slednje pouku  

 

Angažiranost staršev  

INT3: Moja opazovanja so bila podobna kot tisto, kar sem prebrala glede njihove 

diagnoze. Pravzaprav pri enem v bistvu veliko bolj funkcionira kot pa je zapisano v 

njegovi diagnozi. Tisto je kar malo grozljivo. 

Ujemanje z diagnozo  

Odklon na bolje  

Kaj misliš, da je za te otroke najbolj pomembno v šoli? Kaj je za njih varovalni 

dejavnik v šoli? 

  

INT1: Da opaziš dobre stvari, da jih tudi pohvališ, ne le opaziš. Da jim poveš, 

spodbuda jim ogromno pomeni. Pa doslednost, ne spuščat, ker je »poseben«, ker 

ima težave. Zelo je pomembno, da spoštovanje ostane, ker potem tudi oni 

sprejemajo. Zelo moraš pazit, da ne ponižuješ, da jih ne degradiraš. Da npr. ne 

rečeš: Zakaj vedno tebi ne gre? Zakaj moram vedno tebi še enkrat povedat?« 

Potrebujejo strukturiran proces, da vedo naprej, kaj se bo delalo. 

Pohvala  

Pogovor  

Spodbuda  

Doslednost  

Strogost  

Spoštovanje  

Pozitiven odnos učitelja  

 

Individualen pristop  
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Tudi, če si razočara in zaskrbljen, ker ne gre, to otroku ne smeš pokazat, ker on to 

potem prenese na sebe in sam še prej obupa. 

Težave degradacije  

Strukturiranost procesa  

Zadržanje čustev  

Dober sistem izmenjave 

informacij med učitelji in 

starši ter otrokom  

 

 
INT2: Nedvomno ta pomoč, DSP, pa da se na konferencah pove o prilagoditvah, da 

vsi slišijo, pa kako s temi učenci delat. Pa starše je treba vprašat, pa otroka tudi, zna 

povedat. Najbolj je pomembna empatija, da se znaš vživet v tega otroka. 

Pomoč 

Prenos informacij med U 

Usmeritve glede dela  

Vključevanje staršev in otroka  

Empatija  

INT3: Mislim, da ima tu (v šoli) zelo varno okolje. 

Da jih učitelj sprejema, da jih poskuša spoznati. Mogoče s komunikacijo bolj 

individualno na začetku, ne pred razredom. Da sprejem njihove prilagoditve, da so 

potrebne, zelo individualen pristop. Npr. sem enemu učencu prej skrčila test in sem 

mu črtala dve nalogi, da je lahko pisal pozitivno in potem se je odnos z njim 

bistveno spremenil. Je videl, da lahko doseže pozitivno oceno. Ampak vsak je 

drugačen. 

Sprejemanje U 

Spoznavanje  

ID komunikacija  

Sprejemanje prilagoditev  

ID pristop  

INT4: Mislim, da so veliko bolj uspešni, če se nekdo z njimi ukvarja in da je učitelj 

pripravljen prilagajati stvari. Čeprav mislim, da je nemogoče za vsakega učenca 

posebej prilagajat 

Pozornost  

U Prilagajanje  

Kje ima težave? Kaj je bil ključni moment, ko ste rekli, zdaj imamo pa res 

težave? Je kakšen prelomni trenutek, ki se je zgodil? 

  

INT1: Vsakič, ko sem imela slab dan in  sem kaj napačno rekla. Tudi učitelji smo 

ljudje in včasih nimaš takšnega potrpljenja. Učitelji smo ljudje, ki potrebujemo 

potrditev, da gre naprej, čeprav po majhnih korakih. Pri teh otrocih imaš obdobja, 

včasih mesec, dva ni nobenega napredka in takrat si razočaran, nad sabo… in če to 

pokažeš otroku, ni dobro. 

Stagnacija otroka 

Ni zaznan napredek  

Razočaranje učitelja  

Iskanje potrditve  

Medsebojno spoznavanje  

 

ID prilagoditve dela potrebam 

otroka 

 

 

  

Enakost obravnave  

 

Ni ključnega momenta  

 

 

INT2: Jaz sem vedno na te otroke pozitivno gledal. To kar je poslanstvo učitelja. 

Jaz nisem delal panike iz tega, jaz sem ga sprejel takega kot je. 

Pozitiven pogled 

Sprejemanje učenca 

INT3: Sprememba v odnosu, delo z njimi, jih spoznaš, veš, da ne smeš delati z 

njimi preveč v rokavicah, da jih moraš postavit na realna tla. Da se morajo zavedati, 

da jim želimo vsi pomagati in da bi morali znati tudi cenit to pomoč. 

Mislim, da je znajo cenit. Mogoče U1 jo zna. Mislijo, da smo jim dolžni pomagati 

in da se sami ne potrebujejo trudit, ker bo nekako že. 

Ja, mislim, da je to DSP. Pri U3 je bila odločitev, da ga jaz nimam DSP ključna in 

dobra za najin odnos, za razliko od pri U1  kjer je pa dobro, da ga imam jaz DSP, 

Spoznavanje otroka  

Enakost obravnave  

Spoštovanje pomoči  

 

 

Izvajanje DSP  
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ker tam razvijava drugačen odnos, me lahko drugače vidi. Pri U2 pa ne znam reči, 

on je najmanj odprt, ne prepoznam povsem dobro njegovega razmišljanja. Mislim, 

da on vse dela z načrtom. Tudi doma tako razlaga, si preračuna povprečje in mu ne 

morem dopovedati, da mora npr. popraviti vse teme, za njega je povprečje dovolj. 

Izbira izvajalca DSP glede na 

medsebojno ujemanje 

INT4: Odnos se spreminja. Na začetku imaš že neke predstave o tem otroku, npr. da 

je nesposoben, ali pa karkoli. Potem ga pa spoznavaš in on spoznava tebe in potem 

ugotoviš, kaj lahko prilagajaš vsakemu posebej. Lahko sta dva iz iste skupine težav, 

npr. dislektik, pa boš vsakemu drugače prilagajal. Mislim, da za to ni potreben nek 

dogodek, ampak da se zgodi samo po sebi. Dlje časa, ko si z njim, bolj ga spoznaš 

in potem lažje delaš z njim.  

Spreminjajoč odnos  

Pred-predstave  

Medsebojno spoznavanje  

ID prilagajanje  

Ni ključnega momenta  

Pomemben je čas in spoznavanje  

Varovalni dejavniki…   

INT1: Spoštovanje, doslednost, poznavanje njihovih težav. Spoštovanje, doslednost,  

poznavanje težav 

Spoštovanje  

Doslednost  

Pomoč in podpora 

Odločba  

Sprejetost v skupino  

INT2: Nedvomno ta pomoč, DSP, pa da se na konferencah pove o prilagoditvah, da 

vsi slišijo, pa kako s temi učenci delat 

Pomoč  

Izmenjava informacij  

Konference  

INT3: Zaslombo ima tu pri tebi (spraševalki- svet. delavki), to se zelo, zelo pozna, 

pa mene je tudi lepo sprejel (učiteljico). 

Odločba- ker vsak učitelj ve, da je k njemu treba drugače pristopit, zaradi odločbe 

in prilagojenega dela so bolj uspešni.  

Odločba  

Pogojenost  

Prilagojenega dela  

INT4: Da se ne počutijo ogrožene, da jih tudi vrstniki ne zafrkavajo, npr. nekdo, ki 

ima težave z branjem, da ga ne zafrkavajo da ne zna brati. Pa da učitelji podpirajo, 

starši. Največji varovalni dejavnik mislim, da je sprejetost v skupino. 

Varnost  

Neogroženost  

Podpora U  

sprejetost v skupino  

 

Odločba- koristi/slabosti…  kako otroku koristi odločba?   

INT1:Sama odločba ne toliko, vse ostalo, kar je zraven. Priporočila. Kaj potrebuje, 

na kaj dobro reagira, sej veš, ko hodimo k tebi (spraševalki – svet. delavki) in 

iščemo možnosti, kako bi. 

Jaz misli, da je odločba koristna za učence, sploh zdaj, ko smo DSP več vključili v 

razred, da je izvajalka DSP več v razredu. Mislim, da je koristno za te učence, ker 

dobijo individualnost, enega človeka, ki se samo z njimi ukvarja, pozornost. 

Slabe strani… če hodi preveč iz razreda, to mi ni všeč. 

Priporočila  

Pripomočki 

Odzivanje  

 

Koristnost odločbe  

Večja vključenost DSP v razredu  

Pozornost 

Slabost: zapuščanje razreda  

Koristnost odločbe:  

Večja vključenost DSP v 

razred  

Individ. pozornost  

Izhodišče za delo  

Možnost napredovanja in 

končanja OŠ  

Lažji izkaz znanja  
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INT2.: Pogledam, kaj je njegova diagnoza, kakšne težave ima in takoj nato kako 

bom delal z njim. Odločba jim koristi. Je informacija za učitelja, kako ga učiti, 

poučevati. Jaz vidim tu samo prednosti, še nikoli nisem slišal, da bi koga oviralo. 

Tisti strokovnjaki, ki otroka pregledajo pred usmeritvijo in potem napišejo 

diagnozo, jaz to štejem kot veliko mnenje , je en okvir in potem delaš naprej. 

Seznanjanje z diagnozo  

ID težav  

Določitev načina dela  

Koristnost odločbe  

Kako poučevati  

Izhodišče za delo  

 

Slabosti odločbe:  

Zapuščanje razreda  

Podpiranje lenobe  

INT3: Učenec je z vso pomočjo in suportom, ki ga ima pri nas  zelo napredoval in 

zelo dobro funkcionira glede na to kar je v diagnozi napisano. Se je zelo dobro 

vključil, da bi lahko bil rezultat bistveno slabši. Brez odločbe ne bi naredili osnovne 

šole, po starem sistemu bi ostali tam nekje v 6., 7. razredu. Mogoče U1 bi , ampak 

brez ene oseb, ki ji lahko zaupa, kadar se slabo počuti, pa tudi ne. 

Minimalni standardi so ohlapni in postavljeni zelo nizko in so res prilagojeni tem 

otrokom. V bistvu je odločba privilegij. Odločba  za te otroke samo prednosti. 

Prednost odločbe 

Končanje OŠ  

Napredovanje  

Odločba je privilegij  

INT4: Za nekatere se mi zdi, da je to bolje, ker imajo res težave, mislim pa, da se 

preveč lahko dobi to odločbo in jih imajo otroci, ki je mogoče ne bi potrebovali. 

Tistim, ki jo potrebujejo, daje neko prednost, npr. nekdo, ki ima disleksijo, on ima 

znanje, pa ga ne more pokazat, če ne vidi v tekstu, ga ne more pokazat. Prednost je 

to, da lažje pokaže svoje znanje. Pa da dobijo dodatno strokovno pomoč, ki je v 

razredu ne morejo dobiti. 

Ne koristi pa jim, če gre za podpiranje njihove lenobe. Npr. je hiperaktiven in dobi 

odločbo in to pomeni, da se staršem ni potrebno več z njim ukvarjat. 

Enostavnost dostopa  

Izkoriščanje  

Prednost  

Lažji izkaz znanja pri preverjanju 

Dislektik  

DSP  

Slabost: podpiranje lenobe  

Se  je tvoj odnos do teh otrok kaj  spremenil po tem, ko so dobili odločbo?   

INT1: Ne, ne. Veseli smo, da imamo  pomoč in da se kaj dogaja, saj že prej vidimo, 

otroka kot drugačnega, s težavami. 

Brez sprememb v odnosu  Brez sprememb v odnosu  

INT2: Drugače gledaš na tega otroka v smislu  prilagoditev, ki jih izvajaš, pri 

poučevanju, ocenjevanju, podajanju snovi. Odnosno pa ne, čist enako kot prej, 

preden je bil usmerjen. 

Brez sprememb  

Sprememba je v pristopu  

INT3: Na šoli te otroke sprejemamo, vemo da brez pomoči ne bodo uspešni. Imamo 

pozitiven odnos do njih. Mislim, da imajo zelo dober status in da se pri nas dobro 

počutijo.  

Sprejemanje  

Pozitivna šolska klima  

Dobro počutje  

INT4: Po moje na začetku, ko imaš vse te priprave za napisat, bi  bilo težko, ampak 

bi po moje več naredila. Mogoče na začetku delovne dobe več, ker hočeš en vtis 

naredit in se ti da. Čeprav jaz mislim zase, da bi tudi kasneje, ves čas. 
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ODNOS    

Odnos učitelj- učenec   

INT1: U2– njemu je bilo zelo pomembno, kako midva funkcionirava. Če sva midva 

funkcionirala, potem je bilo vse v redu. Pri ostalih dveh pa ne tako zelo. Mogoče, 

ker sta bila že tri leta z mano. On je bil tudi na X. (op. Prejšnjo učiteljico) zelo 

navezan, pa je mogoče potreboval eno oporo. 

Navezanost na U 

Pomemben odnos  

Pomemben je odnos U  

 

Enakost obravnave  

Spoštovanje  

Zmožnost prilagajanja  

Vzpostavitev reda 

 

INT2: Pomemben je dober, pozitiven odnos, ki ga lahko dosežeš s pogovorom, da 

ga pridobiš. Da ga malo tudi drugače povprašaš, ne samo tisto šolsko. Kako je kaj, 

pa v tem smislu. 

Pomemben je odnos 

Pozitivna naravnanost 

Pogovor  

INT3: Vesela sem, da jih imam tudi DSP. Takrat lahko ponovimo osnove, pa tudi 

način dela je drugačen. Več lahko tudi drugih stvari naredimo, npr. zakaj je 

potrebno pisati nalogo, zakaj je pomemben postopek, čitljiva pisava. 

DSP  

Ponovitev snovi 

Dodatna razlaga  

INT4: Učitelj bi moral biti prijazen, hkrati pa bi moral imeti tudi red v razredu, da 

se zna prilagajat, da je pošten, da vse obravnava enako. Tudi učitelj mora imeti 

spoštovanje do otrok. 

Prijaznost U  

Enakost obravnave  

Spoštovanje  

Zmožnost prilagajanja  

Vzpostavitev reda  

Se je odnos učiteljev spreminjal?   

INT1: Je, skozi čas, vmes. Ko prideš na območje, stran  nemoči, ko otrok ne 

napreduje, ne dosega znanja, bi kar odnehal in se mogoče malo umakneš. Npr. se 

učiš eno črko en teden, pa je naslednji teden otrok sploh ne zna več priklicati, kako 

zgleda. Potem pa prideš nazaj, ker tako ne moreš. Iščeš poti, načine. In če uspeš 

pridobit njegovo pozornost, potem pa naredi klik in steče. 

Jaz pravim, če otrok ni motiviran, ga ne moreš naučit nič. Lahko gre za zunanjo ali 

pa notranjo motivacijo.  

Nihanja v odnosu  

Napredek otroka  

Umik U  

Iskanje stika  

Pomembna je motivacija otroka  

Spreminjanje odnosa  

 

Napredek otroka  

Delovne izkušnje  

INT2: Bistveno ne, mogoče samo v tem smislu, da sem postal malo bolj strog do 

njih in sem zahteval več znanja proti koncu šolskega leta, ko sem videl koliko 

zmorejo. 

Povečevanje zahtev 

INT3: Letos še posebej skrbim, da so v isti poziciji kot drugi v razredu, da jih tudi 

izpostavim, da so aktivni, tudi okregam, če je to potrebno. 

Je, zdaj sem bolj potrpežljiva. Včasih me je bolj jezilo, tudi še zdaj občasno, da ne 

opravijo tistih stvari, ki bi jih lahko. Težko jih je razumeti. 

Enakost obravnave  

Izpostavljanje  

Graja  

Potrpežljivost  
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Kaj pa odnos učencev do učiteljev?   

INT1: Ja, U1 še vedno pride kaj povedat, mi pride kdaj tako mimogrede kakšno 

foro povedat. Me poišče s pogledom. U3 ne, je že pravi fant, v prvi triadi se je še 

pustil pockrljat, ker je bil kao majhen … zdaj je že drugačen. Mislim, da se ni trdno 

name navezal, ves čas je malo distance. Pa U2 tudi o še rad kaj pove, ne pa da bi me 

iskal, tako mimogrede. 

Ohranjanje stikov  

Pogovor  

Ohranjanje stikov s 

pogovorom  

 

Sprejemanje in spoštovanje  

INT2: Imamo dober odnos. Da te pogleda in pozdravi tudi, ko je v višjih razredih. 

Občutek, da si nekaj dobrega za njega naredil. 

Dober odnos  

Pogled in pozdrav  

INT3: Mislim, da me je lepo sprejel.  Od začetka sva se kar lovila, pa je tudi prav, 

ker sva se spoznala in se je tudi on odprl. 

Mislim, da nič ne zamerijo , ker vedo, da želim, da so aktivni. Če se sam ne oglašaš, 

te  pač jaz pokličem. 

Sprejemanje  

INT4: Da ima eno spoštovanje do učitelja in obratno. Da se zna tudi učenec 

prilagajat. 

Spoštovanje  

Prilagajanje  

Kakšen odnos staršev opažaš do teh učencev in kakšen odnos do šole?    

INT1: Mislim, da je ključno za motivacijo učencev, odnos staršev do šole. Če starši 

rečejo «Ja, naš je tak«, potem nismo nikamor prišli. Če so rekli: » nekaj bo treba 

naredit, boš moral«, potem se je pa naučil. Imela sem resne pogovore s starši, tako 

zelo resne, tudi v smislu ali bo lahko otrok šel naprej v višji razred ali ne. Zelo 

direkten in odkrit odnos s starši. Pri enih starših nismo preskoka naredili, so gledali 

na svojega otroka v stilu, saj je je majhen, pri drugih pa so se starši zelo trudili, tudi 

sami so imeli občutek, da se včasih nikamor ne premaknejo. Mislim, da imajo starši 

zelo velik vpliv na razvoj teh otrok. 

Mislim, da se starši bolj bojijo teh odločb, etiket. Oni bi radi vse vrste pomoči, brez 

etikete za otroka. Imajo zelo radi, da jaz z otroki dodatno delam, potlej ni nobene 

etikete. 

Motivacija učenca  

Odnos starša do šole  

Potuha/spodbuda  

Odkrit odnos s straši  

Znaten vpliv na razvoj otroka  

 

Strah odločb  

Etiketiranje otroka  

Vključenost starša je zelo 

pomembna 

 

Poznavanje otroka in 

podajanje predlogov za delo  

 

Skupno načrtovanje dela  

 

Pomemben je odkrit odnos  

Pomemben je odnos starša do 

šole  

 

Odločbe sprejemajo/zavračajo  
INT2: Starši so jim veliko pomagali. Starše moraš slišat, kaj oni doma delajo, da to 

lahko vkomponiraš pri delu z otrokom, pri učenju. 

Pričakujem od njih, da se udeležujejo teh naših sestankov in da doma delajo, tako 

kot jim naročimo. Pa da otroka peljejo tudi v Posvetovalnico, če je potrebno. 

 

Velika pomoč staršev 

Poslušanje  

Upoštevanje starševskih izkušenj  

Udeležba sestankov 

Držanje dogovorov  

Obisk posvetovalnice  

INT3: Ima zelo varno okolje tudi doma, nima konfliktnih oseb v bližini, je zavit v 

vato, ker ga doma kar vsi po vrsti »crkljajo«. Mami ne deluje vedno povsem 

Pogovor z otrokom  

Pogovor o težavah v šoli 
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pozitivno, ker je prehitro zadovoljna z njegovimi rezultat, lahko bi bila malo bolj 

zahtevna. Se bojim, kako bo potem v srednji šoli. 

S temi otroki se doma tudi starši pogovarjajo o šoli in težavah, ki jih imajo. 

Starši odločbo sprejemajo z veseljem, ne zavračajo, včasih tudi na nas prelagajo 

določena bremena. Včasih preveč računajo, da bo šola poskrbela za vse. Včasih 

dajejo prav otroku in ne učitelju. Pri U3 so tudi starši popustili, ne delajo več toliko 

z njim, je zdaj kar izgubljen. 

 

Sprejemanje odločbe  

Ne zavračajo 

Prenos odgovornosti/bremena  

 

INT4: Mislim, da bi se morali šola in starši na teh sestankih  skupaj dogovoriti in 

narediti plan za tega otroka, ker starši dobro poznajo svojega otroka in bi lahko 

predlagal določene stvari, npr. to mu ustreza, to mu pa ne ustreza. 

Mislim, da v praksi ni tako. Da učitelji bolj prevzamejo to, ne vem, če se starši kaj 

veliko ukvarjajo s tem. Mislim, da se šola ne poslužuje tega. 

Jaz bi upoštevala njihove nasvete, ampak, če bi videla, da se to ne obnese, bi 

poskusila drugače. 

Starši postavljajo otroka na prvo mesto. 

Skupno načrtovanje dela s straši 

Obisk sestankov  

Starš pozna otroka  

Predlogi za delo 

 

Kaj pa otrok? Kako on gleda na odločbo? Kako doživlja sebe?    

INT1: Ne, otroci niso nase nič drugače gledali. V pri triadi je imel samo en odločbo. 

U2 je kar zaživel, ker je ponavljal razred in je veliko stvari že poznal. Prav 

zadovoljen je bil, ker je lahko delal. Prej (v prejšnjem letu) ni mogel, ker je šlo 

prehitro za njega. Saj otroci niso obremenjeni z odločbo. Vedo, da ima nekdo 

težave, da druga delavka pride po njega v razred in to je to. Nič posebnega. 

 

Pozitivni učinki ponavljanja razreda 

 

INT2: Otroci ne toliko, starši bolj. Starše je bilo  bolj strah in jih je skrbelo, kako bo 

otrok  zmogel v petem razredu. Ali bo zdelal razred ali ne. 

Skrb in strah staršev 

INT3: Mislim, da so to sprejeli. U1 je od začetka vse zelo skrival, ni hotel, da se o 

tem sploh pogovarjamo, potem pa je sprejel. Mislim, da vedo, da imajo od tega 

koristi in to sprejmejo. Ne čutijo to kot privilegij, vedo, da je to nekaj nujnega. 

Imajo pri tebi (spraševalki –svet. del) eno zatočišče, jim je to všeč. 

Zanikanje s 

Skrivanje  

Sprejemanje  

Zaznavanje koristi  

Odnos sošolcev…se je spremenil zaradi odločbe. Ima prijatelje?   

INT1: U3 so bolj zavračal sošolci, bolj kot drugega, ki so ga imeli bolj kot za 

mlajšega bratca, tako so ga tretirali, ker je bolj odstopal v vedenju. So mu bolj 

popuščali, do prvega pa so bili bolj strogi, jim je bil bolj enak in so mu rekli, ti pa 

ne znaš. Tretji,U2 je pa tako družaben in je suvereno vstopil v razred, da so ga zelo 

hitro sprejeli. Ampak, mislim, da je on bolj mene potreboval kot pa sošolce. Čeprav 

je imel tiste svoje prijatelje. 

Sprejemanje  

Mlajši brat  

Suvereni nastopi  

 

Zavračanje  

Dobro sprejemanje v razredu 
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INT2: Niso bili preveč dobro vpeti v razred. S svojim razmišljanjem so odstopali od 

drugih. To so sošolci opazili. Čeprav niso sošolci niso bili nesramni do njih. 

Ja, včasih se sliši kakšna pritožba. »zakaj ima pa lahko podaljšan čas, zakaj pa on 

lahko???« sošolci jih ne zavračajo in tudi ti otroci, mislim, da se ne počutijo slabše 

v razredu. 

Je pa odvisno od vsakega posameznika, od njegovega vedenja, včasih se kdo tako 

obnaša, da ga imajo za razrednega norčka.. recimo do učencev z učnimi težavami, 

pa jim sošolci želijo pomagati. 

Če je v razredu OPP, je tudi socializacija drugačna, tudi ti otroci dajejo neke 

pozitivne stvari, ki jih imajo v sebi in jih prenašajo na druge. 

Otroci kar hitro sprejmejo takšne otroke. 

Izvzetost  

Izstopanje v razmišljanju  

Zaznavanje drugih  

Brez žaljivk 

Ni zavračanja  

Dobro počutje v razredu  

Odvisno od posameznika  

Razredni norček 

Učne težave  

Želja po pomoči  

OPP 

Drugačna socializacija  

 

Brez žaljivk 

 

Odvisno od posameznika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Težave zaradi napovedanega 

spraševanja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembna je ozaveščenost 

drugih otrok in razumevanje 

situacije 

INT3: Mislim, da je tudi v razredu kar dobra sredina za njega. Mislim, da je v tem 

razredu bolj spodbudno okolje kot pa kjerkoli drugje. Ker v tem razredu ni hudo 

konfliktnih učencev.  

Sošolci so sprejeli te tri učence, poznajo jih že od prej, oni tudi opazijo kaj se z 

njimi dogaja, npr. eden napreduje, drugemu se stanje slabša…. 

Nekateri so obremenjeni s tem, saj so tudi zamere s temi datumi (napovedano 

spraševanje za učence z OPP). Čeprav tega je zdaj manj, malce se je začelo v 

šestem, v sedme je zamrlo, letos pa je kar precej izbruhnilo 

Čutim zamero drugih, češ »te« pustite pri miru, z nami pa ste bolj strogi. 

U2 ima status in se na tem področju ni dogajalo nič posebnega, verjetno ima kakšne 

težave, vendar o tem ne govori in se stvari kar same rešijo. U3 ima težave, se 

stopnjujejo, sošolci mu radi ponagajajo in se spravljajo na njega, U1 pa je posebnež, 

ga vsi sprejemajo, pa nobeden prav posebej. Imel je lep odnos s sošolko, pa se je 

končalo…. Eden je stabilen, eden je kot en revček, eden pa lebdi… 

Ti praviš (spraševalka- svet. del.) da si želi kontakta z drugimi, jaz tega ne opazim. 

Ampak vidim, da jih kar sprejemajo, tudi na dnevih dejavnosti, se pogovarjajo z 

njim, jih vključujejo, je pa res, da smo morali nekatere sošolce malce »prizemljiti« 

in jim povedati, kaj je prav in kaj ne. Pa je zdaj v redu. 

Sprejemanje OPP 

Poznavanje iz vrtca  

Ni konfliktov  

Zaznavanje napredka  

Zamere zaradi napovedanega 

spraševanja  

Eskalacija  

Neenaka obravnava  

Popustljivost  

 

Vključevanje v aktivnosti  

Pogovori  

Osveščanje otrok  

INT4: Mislim, da so zapostavljeni. Mislim, da postaneš kar depresiven, ker te nihče 

ne mara, ker imaš neke posebne potrebe. Jaz bi imela v razredu razredne ure na to 

temo, da predstaviš, zakaj ima on neke problem in ne da ostali učenci razumejo 

okoliščine in da zgleda, da tega otroka razvajaš. Da se jim razloži kaj in kako. 

Zapostavljenost  

Nevšečnost 

Izločenost 

Potreba je osveščenost ostalih 

Pojasnjevanje razmer  



 

Arzenšek Krajačič, H. (2016). Socialni odnosi učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli, magistrsko delo. 

171 
 

Razumevanje situacije  

Katere OPP ne bi imel v razredu?   

INT1: Ne morem reči. Še nisem imela z vsemi izkušenj.  Mislim, da če ima otrok 

specifično učno težavo, nekako znaš delat z njim. Mogoče je najtežje delati z 

učenci, ki imajo težave z razpršeno koncentracijo, poskušaš tisoč stvari, pa tisto kar 

je enkrat delovalo, drugič ne. 

Učence, ki imajo težave s 

koncentracijo 

 

INT2: Recimo tole ADHD, tole ne znam čisto opredelit in ne še najdem pravega 

pristopa. Ko naletim na problem, iščem rešitve tudi v literaturi, pa svetovanje s tabo 

(spraševalka-svet. delavka) 

ADHD 

INT3: Mislim, da najtežje z gluhimi in slepimi. Z vsemi ostalimi težavami  bi se že 

nekako spopadla. Za gluhe in slepe pa mislim, da  sem najmanj pripravljena, ker se 

še na šoli nismo srečali s tako problematiko, razen z naglušno učenko. 

Slepi in gluhi učenci 

Pomanjkanje izkušenj  

INT4: Imela bi kakšnega z disleksijo, ker imam tudi sama malce težav s tem, ne bi 

pa imela slepega, ker tudi ko smo imeli na fakulteti in mi je bilo težko. Je bolj 

neznano področje zame in mislim, da bi moral čisto drugače in veliko bolj delat. 

Mislim pa, da učitelji najbolj ne marajo hiperaktivnih učencev, ker motijo pouk. 

Slepega otroka  

Hiperaktivni otroci  

Mislite, da je bolje, da je več otrok z odločbo v razredu?   

INT1: : Za učitelja je boljše, da jih je manj. Za učitelja je naporno. Po eni strani pa 

je za otroka dobro, da ni edini, da je v razredu še kdo, ki potrebuje tudi takšno 

pomoč, da se ima s kom primerjat. Po drugi strani pa zaradi tega po eni strani dobi 

tudi manj pomoči, ker jo tudi drugi potrebujejo. 

Manj 

Naporno za učitelja 

Primerjava OPP med sabo 

Razdeljena pomoč med učence 

 

 

 

Manj OPP 

 

 

 

 

INT2: Vsekakor, da jih je manj. Zaradi dodatnega dela, drugačnega pristopa, 

spodbujanja, pogovarjanja z izvajalko DSP 

Manj  

Dodatno delo  

Drugačni pristopi  
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INT3: Mislim, da je kar preveč. Samo če gledam pa sosednji razred, pa ne bi tako 

dobro funkcionirali tam. Mislim, da jih tam sošolci ne bi tako sprejeli. 

Težavo predstavlja njihova uspešnost, , prinaša slabe rezultate pri testih ,povprečje 

ocen je nižje 

Razred sam po sebi ni ambiciozen, niso ti trije otroci razlog za to. 

Vedno moraš biti pozoren na njih, včasih pozabiš, da ne razumejo, da jim moraš 

dodatno pojasnit. Zavestno jih vsako uro vključujem v pouk, da so aktivni. Za 

razrednika je tudi več dela, mora poskrbeti, da jih tudi drugi sprejmejo, moraš pisat 

poročila, pa sestanki. 

Odgovoren si za njih, če se jim naberejo slabe ocene, alarm. 

Preveč  

Pozornost na OPP 

Dodatna razlaga  

Zavestno vključevanje  

Več dela  

Pisanje poročil  

Sestanki  

Odgovornost za uspeh 

 

 

 

 

 

Dodatno delo in odgovornost  

INT4: Mislim, da so učiteljem ti otroci v breme, ker jim morajo več časa posvetiti, 

se morajo bolj pripravljati za njih, nimajo takega miru v razredu, morajo delati 

dodatne stvari. 

Breme U  

Več časa  

Več priprav  

Misliš, da ti učenci radi hodijo v šolo?   

INT1: Na dneve dejavnosti zelo radi. Na vse druge oblike dela, samo ne sedenja za 

zvezkom. Druge stvari pa ja. 

Dnevi dejavnosti  

Pouk ne 

INT2: Da, mislim da radi hodijo v šolo.  Mogoče pri katerih  učencih potem res 

vidiš na dolgi rok, da mu ne gre in je edina rešitev prešolanje na drugo šolo.  

Radi hodijo v šolo 

Prešolanje za neuspešne 

INT3: Ne, vsi trije mislim, da ne. U2 ima nihanja, včasih ja, včasih ne. Odvisno tudi 

od tega, kaj ima za uredit. Kadar kaj popravlja, recimo danes piše test, prav gotov  

ne. Drugače pa mislim, da ja. U3 občasno, načeloma pa ne, drugi U1, pa mislim, da 

rad.      

Odvisno od dogajanja v šolo- 

ocenjevanje in popravljanje ocen 

Prihodnost. Je kaj takega, kar te nisem vprašala, pa bi želela povedati o 

otrocih z OPP? 

  

INT1: Ja, imam en strah. Da bomo začeli nevzgojene otroke usmerjati kot otroke s 

posebnimi potrebami, kot z vedenjsko-čustveno motene, Veliko otrok zgleda zdaj 

kot vedenjsko čustveno motenih, pa nimajo nobenih omejitev doma, nobenih zahtev 

in ko v šoli naletijo na zahteve, omejitve, nastane problem. Ne bojim se teh 

obremenitev, ampak bi rada da se gre v pravo smer, ne v usmerjanje, ampak v 

vzgojo. 

Strah  

Nevzgojenost razlog za PP 
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INT2: Prav je, da se dela s temi učenci. Seveda, je dobro, da se dela tudi z 

nadarjenimi, ampak tudi tem je potrebno pomagat. Ne more pa vsak dobiti odločbe, 

morajo res biti težave. 

Nadarjeni otroci  

INT3: Mislim, da jih razumemo in da smo jih tudi naučili ene odgovornosti, da se 

držijo dogovorov.  Pri zadnji nalogi zdaj so se vsi trije zelo potrudili in se držali 

roka za oddajo. V prihodnosti mislim, da bosta  prišla do srednje , najbrž poklicne 

šole, ki jo bosta tudi uspešno zaključila. U1 bo pa najverjetneje imel težave, kjerkoli 

bo nadaljeval.  

 

SOUSTVARJANJE 
  

Naši sestanki, vas slišimo?  Vloga staršev? Kaj pa otrok? Upoštevamo njegovo 

mnenje? 

  

INT1: Bolj mi vodimo stvari, s strani staršev gre dostikrat za zanikanje. Staršem je 

včasih težko slišati, da ima otrok težave. Tudi mi včasih ne slišimo staršev. Se mi 

zdi, da je zelo zadržano s strani izvajalk DSP. One premalo povedo o otrokovih 

težavah, so malo preveč nežne. Ti naši sestanki so tako lepi,  umirjeni, včasih 

preveč pozitivni, ker ko prideš pa v razred, težave tam ostanejo. 

Otroci še niso zraven na sestanku, mislim, da ni potrebe, ker se ne bi dobro počutili, 

oni bi samo res tisto slabo slišali. Je preveč odraslih na kupu. 

Mislim, da bi bilo prava starost 5. razred učenca. 

 

Zanikanje  težav s strani staršev 

Preveč pozitivni sestanki 

 

V prvi triadi sestanki brez otrok 

Meja za vključitev otroka 5. razred 

 

Izziv  

Pomoč  

Izhodišče za delo 

Prisotnost otrok  

 

Preveč pohval  

Izpostaviti negativno 

Hitro zadovoljstvo starša  

Prisotnost otrok  

 

 

 

 

Sestanki pomembno izhodišče 

 

 

 

 

Prisotnost otrok  
INT2: Kakor kdo. Meni predstavljajo izziv in pomoč, da jim pomagam, da 

napredujejo. Bi morali vprašat tudi otroka. Pa ti evalvacijski sestanki s starši in 

otrokom. Tu največ dobiš, vidiš, kako naprej. Je prav, da so otroci zraven, tisti del, 

ki se nanaša nanje. Če bi bile kakšne bolj delikatne teme, pa ne. 

INT3: Včasih je preveč pozitivno zastavljeno, jih preveč pohvalimo. Potrebno bi 

bilo tudi izpostaviti negativne stvari. Ker so starši potem hitro zadovoljni in 

prenehajo delat. Prav je, da so otroci zraven, morajo biti del tega, morajo vedeti o 

čem se pogovarjamo. 

INT4: Najprej bi se pogovorila s starši, da vidim, če je vse v redu ali ni nič v redu , 

potem pa bi še vključila otroka , da pove, kaj bi bilo njemu všeč. 

Postopno vključevanje  

Starši 

Nato otroci  
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Priloga 11: Pogovor z učitelji  – tematska področja 

 

Tematsko 

področje 
 

(Samoocena)/ 

OCENA  

Doživljanje 

socialnih odnosov 

z vrstniki  

Doživljanje 

socialnih odnosov 

z učitelji 

Vpliv odločbe Soustvarjanje 

Dejavnik 

spreminjanja 

odnosov 

»Čarobna 

palica« 
Raziskovalno 

vprašanje 

 

UČITELJI  

 

Razpršena 

pozornost 

Težave 

koncentracije  

Zgovornost  

Iskanje pozornosti 

odrasle osebe  

Manjša 

motiviranost za 

delo  

Veselje ob 

dosežkih  

Igra z rokami  

Velike razlike  

Individualne 

obravnave 

Velike razlike  

Karakterne razlike  

Socialne veščine  

Brez skupnih 

značilnosti  

Drugačni pristopi  

Več pozornosti 

 

Za vse Nemirnost  

Sodelovanje  

Sprejemanje  

Mlajši brat  

Suvereni nastopi  

 

Zavračanje  

Izvzetost  

Izstopanje v 

razmišljanju  

Zaznavanje drugih  

Brez žaljivk 

Ni zavračanja  

Dobro počutje v 

razredu  

Odvisno od 

posameznika  

Razredni norček 

Učne težave  

Želja po pomoči  

OPP 

Drugačna 

socializacija  

Sprejemanje OPP 

Poznavanje iz vrtca  

Ni konfliktov  

Zaznavanje 

napredka  

Navezanost na U 

Pomemben odnos  

Pomemben je 

odnos 

Pozitivna 

naravnanost 

Pogovor  

DSP  

Ponovitev snovi 

Dodatna razlaga  

Prijaznost U  

Enakost obravnave  

Spoštovanje  

Zmožnost 

prilagajanja  

Vzpostavitev reda 

Nihanja v odnosu  

Napredek otroka  

Umik U  

Iskanje stika  

Pomembna je 

motivacija otroka  

Povečevanje zahtev 

Enakost obravnave  

Izpostavljanje  

Graja  

Brez sprememb 

v odnosu  

Brez sprememb  

Sprememba je v 

pristopu  

Sprejemanje  

Pozitivna šolska 

klima do OPP 

Dobro počutje 

OPP na šoli 

 

Priporočila  

Pripomočki 

Odzivanje  

 

Koristnost 

odločbe  

Večja 

vključenost DSP 

v razredu  

Pozornost 

Slabost: 

zapuščanje 

razreda  

Seznanjanje z 

diagnozo  

Zanikanje  težav 

s strani staršev 

Preveč pozitivni 

sestanki 

 

V prvi triadi 

sestanki brez 

otrok 

Meja za 

vključitev 

otroka 5. razred 

 

Izziv  

Pomoč  

Izhodišče za 

delo 

Prisotnost otrok  

 

 

Preveč pohval  

Izpostaviti 

negativno 

Hitro 

zadovoljstvo 

starša  

Prisotnost otrok  

Stagnacija 

otroka 

Ni zaznan 

napredek  

Razočaranje 

učitelja  

Iskanje potrditve  

Pozitiven pogled 

Sprejemanje 

učenca 

Spoznavanje 

otroka  

Enakost 

obravnave  

Spoštovanje 

pomoči  

 

 

Izvajanje DSP  

Izbira izvajalca 

DSP glede na 

medsebojno 

ujemanje 

Učence, ki 

imajo 

težave s 

koncentrac

ijo 

ADHD 

Slepi in 

gluhi 

učenci 

Pomanjkan

je izkušenj  

Slepega 

otroka  

Hiperaktiv

ni otroci  

 

Manj 

Naporno za 

učitelja 

Primerjava 

OPP med 

sabo 

Razdeljena 

pomoč 

med 

učence 
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Trud  

Razočaranja nad 

uspehom 

 

Zadovoljstvo ob 

pohvali  

Delavnost   

Domača pomoč  

 

Smiselnost 

ponavljanja razreda 

Lažje slednje 

pouku  

Angažiranost 

staršev 

Ujemanje z 

diagnozo  

Odklon na bolje 

Zamere zaradi 

napovedanega 

spraševanja  

Eskalacija  

Neenaka obravnava  

Popustljivost  

 

Vključevanje v 

aktivnosti  

Pogovori  

Osveščanje otrok 

Potrpežljivost  

 

Ohranjanje stikov  

Pogovor  

Dober odnos  

Pogled in pozdrav  

Sprejemanje  

Spoštovanje  

Prilagajanje 

ID težav  

Določitev 

načina dela  

Koristnost 

odločbe  

Kako poučevati  

Izhodišče za 

delo  

Prednost 

odločbe 

Končanje OŠ  

Napredovanje  

Odločba je 

privilegij  

Enostavnost 

dostopa  

Izkoriščanje  

Prednost  

Lažji izkaz 

znanja pri 

preverjanju 

Dislektik  

DSP  

Slabost: 

podpiranje 

lenobe 

 

 

Postopno 

vključevanje  

Starši 

Nato otroci  

 

Manj  

Dodatno 

delo  

Drugačni 

pristopi  

Preveč  

Pozornost 

na OPP 

Dodatna 

razlaga  

Zavestno 

vključevan

je  

Več dela  

Pisanje 

poročil  

Sestanki  

Odgovorno

st za uspeh 

Breme U  

Več časa  

Več 

priprav 
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Priloga 12: Skupinski intervju vrstniki 1 – oddelek, kjer so vključeni učenci s PP 

TEME: VPRAŠANJA in ODGOVORI POJMI KATEGORIJE 

Kaj je pomembno za dobro počutje učencev v šoli? Kako naj bi se učenci 

počutili v šoli? 

  

INT1: Da bi se družili, da se ne bi kregali. Vrstniško druženje  

Brez prepirov  

Varnost  

Sprejetost  

Spoštovanje  INT2: Da bi se počutili enako kot doma. Varnost  

Sprejetost  

INT3: Da bi se počutili varne, da jih ne bi bilo strah biti tukaj, da bi bili radi 

tukaj (v šoli). 

Varnost  

INT4: Pa spoštovane. Spoštovanje  

INT5:  

S kom se morate najbolj razumeti?   

INT 1:   Učitelji  

INT2: Z učitelji. Ne kregaš se z njim med poukom, pa ne gleda te grdo. Učitelji  

INT3: Po moje z vsemi. Vsi  

INT4: Z učitelji. Učitelji  

INT5: Z vsemi. Vsi  

Kaj je za vas najbolj pomembno? So ocene zelo pomembne?   

INT1:   Odnos do dela  

 

Enakopravnost  

 

Ocene za možnost nadaljnjega 

šolanja  

INT2: Ocene niso toliko pomembne, pomembno je to, koliko si delaven, 

praktičen. 

Sekundarnega pomena  

Odnos  

Trud  

Motivacija  

INT3: Da je učenec priseben pri pouku, da sledi razlagi. Ocene so zelo 

pomembne, če ne veš kam bi rad šel naprej. Če si na dvojkah, potem ne moreš 

na eno visoko šolo, ne boš gor prišel. Če imaš dobre ocene, lahko greš 

kamorkoli. 

Sodelovanje pri pouku 

Pomembne ocene  

Nadaljevanje izobraževanja  

INT4: Da se dobro počuti, da se počuti enakopraven. Enakopravnost  

INT5:  
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Kako to izgleda?   

INT1: Pa pokliče te prvega na vrsti pri spraševanju. Prvi vprašan  

Prvi preverja znanje  

Manj točk pri pisem 

ocenjevanju  

 

Vprašanja za iskanje neznanja 

in prvi izbran za ustno 

ocenjevanje  

INT2: Če te učitelj ne mara in te ima na piki, potem je pa slabša ocena. Tudi pri 

pisnem ti lahko manj točk da pri kakšni nalogi. 

Slabša ocena  

Manj točk 

Pisno ocenjevanje  

INT3: Te vpraša tako, da pol ne znaš. Na koncu testa je recimo kakšna naloga, 

da moraš svoje znanje povedat, pa ti da tam manj točk. 

Vprašanja  

Iskanje neznanja  

Manj točk 

Pisno ocenjevanje  

INT4: Ja.  

INT5:  

Imate prijatelje v šoli?  Dobre lastnosti vašega razreda?   

INT1: v šoli in izven šole Prijatelji v šoli 

Izven šole  

Prijatelji v šoli in izven šole  

INT2: Imamo prijatelje v šoli, starejše in mlajše, iz sosedstva. Smo povezan 

razred. Učenci se v razredu dobro počutijo. 

Prijatelji v šoli 

Prijatelji v soseski 

Dobro počutje  

INT3: Oboje. Prijatelji v šoli 

Izven šole 

INT4:  V šoli in izven šole. Prijatelji v šoli 

Izven šole 

INT5: Oboje, imam izven  in v šoli. Prijatelji v šoli 

Izven šole 

Zakaj imajo učenci slabe ocene? Čigava je odgovornost?   

INT1: Naša. Učenčeva odgovornost  Učenčeva odgovornost  

 

Razlaga U 
INT2:   

INT3: Od nas samih. Če mu pa to uspe (razlag), je pa druga stvar. Učenčeva odgovornost  

INT4: Čimbolj razložil. Razlaga U  

INT5: V bistvu od učenca. Učitelj se potrudi, da bi čim bolje razložil. Učenčeva odgovornost  

Razlaga U  

Če učitelj poučuje bolj zanimivo, se raje učite ta predmet? Je bolj odvisno 

od predmeta ali od učitelja? 

  

INT1: Bolj je odvisno od učitelja. Odvisno od U  Odvisno od načina razlage U 
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INT2: Ja, bolj z veseljem. Da je učitelj bolj zanimiv. Bolj od učitelja. Odvisno od U 

INT3: Z veseljem delaš, ampak ne delaš velik, ker ne rabiš. V bistvu se potem 

bolj posvečaš stvarem, ki ti ne grejo. Ker tisto kar je učitelj dobro povedal, samo 

še pred uro prebereš in že vse znaš. 

Če ti učitelj boljše razloži tudi veš, na kakšen način se je boljše učit in ne 

zgubljaš časa, da sam vse »pogruntaš«. 

Bolj od učitelja. 

Motivacija  

Ponovitev  

Brez dodatne razlage  

 

Odvisno od U 

INT4: Ja, bolj od učitelja.  Odvisno od U 

INT5: Ja, od učitelja. Odvisno od U 

Kakšen bi naj bil učitelj po vašem okusu? Katere lastnosti bi naj imel?   

INT1: Da te kdaj pohvali. Pohvala  Ustrezna razlaga in motivacija 

za delo  INT2: Da je dobre volje. Dobre volje  

INT3: To, da zna pri uri dobro razlagat in si veliko zapomniš. Da te zna tako 

zmotivirati, da ti ni muka odpret zvezka, ko se moraš učiti. 

Ustrezna razlaga  

Motivacija  

INT4: Da ti zna prikazat učenje na drugačen način. Ustrezna razlaga  

Zanimivo poučevanje  

INT5:  

Nivojski pouk, kako se vam je zdelo?   

INT1: Meni je bilo tako, tako. Sem bil v prvi skupini in če eni niso razumeli, jim 

je učiteljica dodatno razlagala, nam je bilo pa dolgočasno, ker smo zaostajali s 

snovjo. 

Nevtralnost  

Dodatna razlaga U 

Dolgočasje  

Zaostanek pri razlagi snovi  

Nevšečnost  

Različni U in različne razlage  

Nenehno ponavljanje brez 

dodane vrednosti  

 

Všečnost  

Dodatna individualna razlaga  

INT2: Boljše. Jaz sem imel istega učitelja v razredu in v skupini in mi je potem 

lahko dodatno tam razložil. 

Boljše 

Isti učitelj v razredu in skupini  

Dodatna razlaga  

INT3: Slabše. Ure so šle, jaz od tistega nisem nič odnesla. Smo delali vaje in 

samo ves čas ponavljali. Slabše je bilo, če si imel pri uri enega učitelja, v manjši 

skupini pa drugega, ki ti je drugače razložil in si se potem čisto zmedel. 

Slabše  

Ponavljanje  

Brez dodane vrednosti  

Različni U 

Različne razlage  

Zmedenost  

INT4: Slabše. Si imel drugega učitelja, ki ti ni znal tako dobro razložiti. Meni ni 

bilo všeč. 

Slabše  

Različni U  

Različna razlaga  
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INT5: Boljše. Meni je bilo všeč, ker ko je bila manjša skupina, je učiteljica bolj 

razlagala in je prišla do tebe in je lahko samo tebi razložila. 

Boljše  

Manjše skupine  

Individualna razlaga  

Če česa ne razumete, lahko vprašate? Kako  učitelji reagirajo?   

INT1: Ja, lahko.  Če vprašaš, ti na isti način pol še enkrat razloži. Možnost vprašanj  

Dodatna razlaga  

Ponovitev razlage  

Obstoj možnosti spraševanja  

 

Občasno spraševanje zaradi 

vrstnikov ali učiteljeve 

neverbalne komunikacije  
INT2: Lahko. Samo ne vprašamo. Po moje jim je v breme, če kdo vpraša. Možnost vprašanj  

Občutek bremena  

Ne spraševanje  

INT3: Ja, lahko. Samo, če vprašaš, večina sošolcev zavije z očmi, kako ne 

razumeš. Tako da, greš raje pol sam do učitelja in ga vprašaš. 

Po moje je učiteljem v veselje, če kdo vpraša, ker ga vsaj kdo posluša, po drugi 

strani pa, kako nisi to to razumel, ko smo že tolikokrat povedali. Ne rečejo sicer, 

vendar z obraza prebereš. 

Možnost spraševanja  

Odklonilen odnos vrstnikov  

Individualna razlaga  

Deljenost občutkov  

Neverbalna komunikacija 

Neodobravanje  

INT4: Ja. Možnost spraševanja  

INT5: Ja. Če nam ne gre, so kar hudi. Nezadovoljstvo  

Kaj pa učenci z učnimi težavami? Kako gledate na njih?   

INT1: Če nekomu ne gre, bi moral še kakšnega sošolca vprašat, da mu razloži ali 

pa še več vaj narediti. 

Vrstniška pomoč  

Dodatna razlaga   

Vrstniška pomoč  

 

Pomoč staršev  INT2: Se dogovorimo sami. Vrstniška pomoč  

INT3: Ali pa da bi jim starši pomagali. Pomoč staršev  

INT4:  

INT5: Si pomagamo med sabo. Vrstniška pomoč  

Kako pa učitelji gledajo na takšne učenec?   

INT1: Najbrž jim dajo bolj lažja vprašanja. Neenakost ocenjevanja  

Lažja vprašanja  

Drugačna-prizanesljivejša-

obravnava  

 

Enakost obravnave ker je 

pomembno delo  

INT2:   

INT3: Drugače, hočejo jim kdaj kaj olajšat in jim dajo recimo se kakšne teorije 

za naučit, ampak to je res samo za 2.  

Drugačna obravnava  

Več pomoči  

Doseganje MS  

INT4: Učitelji cenijo delo. Pomembno je delo  

INT5: Enako kot na nas. Enakost obravnave  
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Kaj pa ti otroci, ki imajo hude učne težave, otroci s posebnimi potrebami? 

Poznate? 

  

INT1:   DSP 

 

Napovedano spraševanje  

 

Več pozornosti  

INT2: Imajo DSP. Imajo dodatno pomoč. Imajo tudi datume za napovedano 

spraševanje. 

 

DSP 

Napovedano spraševanje  

INT3: Težje se učijo in težje dojemajo, zato potrebujejo več časa za vse in se jim 

je potrebno tudi bolj posvečat. 

Potrebujejo več časa  

Potrebujejo več pozornosti  

INT4:   

INT5:  

Kako vi gledate na te učence, ki imajo težave?   

INT1:   Spoštovanje dogovorov 

napovedanega ocenjevanja INT2: Če se datumov držijo in se znajo hecat, potem so v redu. Včasih se tudi ne 

gredo fer play. Pa letos je bilo tudi. Zdaj je boljše, smo uredili. 

Pomembna je odgovornost  

Spoštovanje dogovorov  

Napovedano spraševanje  

Brez izkoriščanja   

INT3: Če se grejo fer play, potem je v redu, drugače pa ne. Zaenkrat se gredo. 

Tisto je bilo v 6. razredu. 

Spoštovanje dogovorov napovedanega 

ocenjevanja  

INT4:   

INT5:  

Kaj lahko stori šola, učitelj pri tem?   

INT1:   Spodbujanje vrstniške pomoči  

INT2:   

INT3: Učitelj morda reče za koga, ki je bolj prestrašen, naj mu pomagamo. 

Samo potem se dostikrat zgodi, da ta učenec ne pride, ti pa ne boš za njim na 

avtobus tekel, če gre domov. 

U spodbujanje vrstniške pomoči  

Nezainteresiranost  

INT4:   

INT5:  

Imajo ti učenci privilegije? So prilagoditve privilegij?   

INT1: Ni fer, da učitelja ne spomnijo, da morajo biti ta dan vprašani. Eden je 

tako naredil pri kemiji, pa sem bil potem jaz vprašan in sem dobil slabšo oceno. 

Izkoriščanje prilagoditev  

Napovedano spraševanje  

Zamolčanje datuma ocenjevanja  

Prilagoditve so potrebne in 

niso privilegij  

 

INT2: Napovedano spraševanje se mi zdi fer, ne fer pa se mi zdi, ko ne povejo 

za datume. Včasih ne pove, ker je pozabil. 

Napovedano ocenjevanje smiselno 
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Mi pišemo 45 minut, oni pa lahko pišejo tudi dve uri. Nepošteno je zamolčanje datuma 

ocenjevanja  

Nepošteno je zamolčanje 

datuma napovedanega 

ocenjevanja  INT3: Recimo, če težko govori pred razredom, ima možnost tudi napisat. To se 

mi zdi fer. Ali pa se mu razdeli test na pol. Ja, naj imajo, če to potrebujejo. 

Ni privilegij  

Potrebujejo prilagoditve 

Pisanje namesto ustnega ocenjevanja  

Krajšanje testa   

INT4: Potem je pa drug vprašan. Noče povedat. Pri testu imajo podaljšan čas. Ja, 

potrebujejo prilagoditve. 

Prilagoditve so potrebne  

INT5: Se ni naučil do takrat. To nam ni všeč. Ja potrebujejo. Prilagoditve so potrebne  

Imamo kaj učencev s posebnimi potrebami na šoli? (Ste že slišali, da ima 

kdo od otrok odločbo? Ali pa de je usmerjen kot OPP?) 

  

INT1: B.. Je delal in govoril stvari, ki niso bile prav primerne za v šolo. Pa tudi 

za mlajše ni primerno. 

Neprimerno vedenje  Zaznavanje OPP na šoli – 

odklon v vedenju  

INT2: Ja, imamo. Je bil B.. Majčkeno je bil čuden. Odstopanje  

INT3: Ja, je bil še eden. Govorilo se je, da je malo čuden. Vse je ves čas 

zafrkaval, uporabljal kletvice in dajal neprimerne komentarje. Mlajšim je take 

čudne vice govoril. 

Neprimerno vedenje  

INT4: Ja.  Obstoj OPP 

INT5: Ja. Obstoj OPP 

Kakšna bi bila šola po vaši meri?   

INT1: Da bi bilo manj kontrolk, pa spraševanja. Da bi vsi imeli napovedano 

spraševanje, bi bili bolj enakopravni. Lahko bi dobili lepše ocene. 

Manj ocenjevanja  

Napovedano spraševanje  

Enakopravna obravnava  

Boljše ocene  

Napovedano spraševanje za 

vse učence – enakopravna 

obravnava  

 

Daljši odmori  

 

Boljše U razlage  

INT2:   

INT3: Zmanjšali bi število ur. Da bi vsi imeli napovedano spraševanje, bi se 

veliko lažje učili. 

Napovedano spraševanje  

Lažje učenje  

Manj šolskih ur  

INT4: Daljše odmore. Da bi učitelji bolje razlagali. Daljši odmori  

Boljše razlage U  

INT5: Odmore bi podaljšali. Učitelje bi spremenili. Da bi bili bolj zabavni. Daljši odmori  

Zabavnejše razlage  

Kakšnega učenca, s kakšnimi težavami bi sprejeli v razred, kakšnega pa ne?   

INT1:   
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INT2: Tisti, ki je malo neumen, takšnega bi radi imeli, ker je smešen. Nižji inteligenčni kvocient  

Sprejemanje  

Nižji inteligenčni kvocient in 

tuja narodnost  

 

Psihične težave  
INT3: Ne bi imeli takšne, ki imajo res hujše psihične probleme. Težje bi dojemal 

snov, pa čudne izjave bi dajal. 

Mogoče bi tudi težje sprejeli kakšnega druge narodnosti. 

Nesprejemanje  

Psihične težave  

Odklonilno vedenje  

Sprejemanje  

Druga narodnost  

INT4:  

INT5:   

Položaj v razredu, so odrinjeni? Imamo kakšne učence pri vas v razredu, ki 

se počutijo osamljene, odrinjene? 

  

INT1: Včasih smo jih stran odrivali, smo se kaj pogovarjali, pa so zraven prišli 

in niso razumeli, pa so se začeli smejat, pa smo jih stran podili. Zdaj se pa vsi 

družimo skupaj. 

Izločanje  

Nerazumevanje pogovorov  

Druženje  

Povezanost  

Vključenost v razred  

Neizločenost iz razredne 

skupnosti  

INT2: Zdaj ne več, včasih je še bilo kaj tega. Druženje  

Povezanost  

 

Brez izločevanja  

INT3: Ne. 

INT4: Mislim, da ne.  

INT5: Ne. 

Kaj pa na šoli? Imamo takšne učence, ki so odrinjeni? Da jih ostali izločajo.   

INT1:   

Izločenost v primeru večjih razlik  

 

INT2: Ja, imamo. E. niso nikoli marali. 

INT3: Ja, imamo. Tisti R. je, pa A.. Ker imajo drugačna prepričanja in drugačen 

način razmišljanja, vedenja. Vsak, ki odstopa, ga zavračajo. Prav je, da smo 

različni, ni pa prav, da tiste, ki so malo bolj različni, potem izpostavljajo do 

konca. 

INT4: Tudi v karakterju. 

INT5:   

Kaj lahko storimo in kdo?   

INT1:  Ni v domeni odraslih 

Brez siljenja v stike  

 

Ne vsiljevanje vrstniškega 

druženja  

 
INT2:  

INT3: Odrasli ne morete storiti nič, otroci sami. Če silite, bo še slabše. 
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Mogoče tistega otroka starejši (učitelji, starši) samo malo bolj pod okrilje 

vzamejo in ga spodbujajo, da dela stvari tudi drugače. 

 

Osveščanje o enakopravnosti  

Spontano oblikovanje stikov  

 

Osveščanje o enakopravnosti  INT4:  

INT5: Tisti, ki zapostavljajo, morajo dojeti, da so vsi enakovredni. 

Kaj pa na naši šoli so odnosi v redu? Pridete radi v šolo?   

INT1: So v redu. Jaz bi raje kar očetu doma zunaj pomagal in delal, vedno. Dobri odnosi 

Dobro počutje 

 

Nevšečnost ocenjevanja  

Dobro počutje in odnosi  

INT2: OK odnosi. Kadar so ocenjevanja, bi raje ostal doma, pa delal. 

INT3: Nič ne bi spremenili. Ne pridem rada, ker je to tisti čas, ko moram ful 

razmišljat, raje bi bila tisti čas doma in celo hišo pospravila. Če je kakšen 

tehniški dan je fajn, športni že malo manj, ampak še vedno bolje kot pa da imaš 

pouk. 

INT4: Odnosi so v redu. V šolo rada pridem, kadar ni ocenjevanja. 

INT5: Nič. Če je veliko ocenjevanja, testov ali pa predmeti, ki mi ne gredo 

najbolje, potem ne. 
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Priloga 13: Skupinski intervju vrstniki 2 – oddelek brez učencev s PP 

TEME: VPRAŠANJA in ODGOVORI POJMI KATEGORIJE 

Kaj je pomembno za dobro počutje učencev v šoli?   

INT1: Da ne izpostavljajo samo enega človeka, da se potem ne počuti, čisto  Brez izpostavljanja   

INT2:  

INT3:  

INT4:  

INT5:  

Ali ocene vplivajo na dobro počutje v šoli?   

INT 1: V bistvu ja, odvisno od človeka. Vpliv ocen  

Odvisno od posameznika  

Prijateljstvo in dobri vrstniški odnosi  

 

Vpliv ocen na počutje v šoli  INT2: Ja. Samo, če smo vsi skupaj dobri prijatelji, potem ne. Potem ocene 

niso pomembne. Prijateljstvo je bolj pomembno, po moje. 

Prijateljstvo 

Dobri odnosi 

INT3: Ja, potem ocene niso več toliko pomembne. Prijateljstvo  

Dobri odnosi  

INT4: Ja. Vpliv ocen   

INT5: Ja. Vpliv ocen  

Je bilo že ves čas tako, je bilo v nižjih razredih kaj drugače? 
  

INT1: Ne, ves čas je bilo enako. 

 

Nespremenjenost   

INT2: V nižjih razredih ni bilo tako veliko ocen in se nihče kaj dosti ne 

sekira. Zdaj smo vsi prestrašeni, ko začnejo kaj spraševat. 

Nižji razredi 

Manj ocenjevanja  

Višji razredi 

Prestrašenost  

Slabše počutje  

INT3:  

INT4:  

INT5:  
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Ali ocenjevanje vpliva kaj na vaše medsebojne odnose?   

INT1: Ja, mogoče malo. Eni, ko dobijo boljšo oceno, pa s(m)o mu drugi 

»fauš«. 

Zavist višjih ocen  Ocene vplivajo na medosebne odnose 

 

Zavist  INT2: Pri nas mislim, da ni tako. Lahko bi bilo, da slabši so skupaj, pa piflarji 

skupaj, pa tisti sredinski pa spet v svoji skupinici. 

Grupiranje v skupine  

Kriterij je uspeh  

INT3: Ja, da včasih vplivajo. Mogoče takrat, ko nekomu boljše gre kot tebi. 

Da mu gre bolj v glavo, pa si mu potem »fauš«. 

Zavist  

INT4: Ja. Vpliv  

INT5:  

Kdo je piflar? Značilnosti piflarja.   

INT1: Da ima boljše ocene. Veliko ljudi reče, jaz nič ne znam, pa je potem 

vprašan in vseeno dobi 5. Smešno se nam zdi, če je rekel, da nič ne ve. 

Odlične ocene  

Neiskrena ocena znanja  

Neiskrena ocena obsega znanja  

INT2: Da se učiš, pa sploh ne razumeš zakaj se gre. 

Pa tudi zelo različno je to, da ti nič ne veš. Za kakšnega, ki ima negativne 

ocene, je nič res nič, nič. Za kakšnega odličnjaka pa je nič, da vseeno veliko 

ve, nekaj pač ne čisto. 

Subjektivnost glede neznanja  

INT3: Ja  

INT4: Ja  

INT5:  

Zakaj imajo učenci slabe ocene?   

INT1: Sam si je kriv, ker se pač ni učil. Npr. meni zgodovina ne gre in se je 

ne morem naučit, ker je ne razumem. 

Lastna odgovornost  

Lastna krivda  

Nezainteresiranost za delo  

 

Nezanimiva razlaga učitelja  INT2: Odvisno za koga.  

INT3: Mogoče mu ni do tega. Mogoče mu ni zanimivo. Normalno, če ti 

zanimivo, se tega ne moreš učit. Odvisno je tudi od učitelja, kako to razloži, 

če naredi snov zanimivo, bi mi še več radi o tem izvedeli in se bolj učimo. 

Pomanjkanje interesa  

Nemotiviranost  

Razlaga U  

Nezanimiva razlaga  

INT4:  

INT5: Neučenje. Lastna odgovornost  

Če učitelj poučuje bolj zanimivo, se raje učite ta predmet? Je bolj 

odvisno od predmeta ali od učitelja? 

  

INT1: Ja. Oboje isto. Vsak predmet se da naredit zanimiv in zabaven.  Enakovreden vpliv  

Vsak predmet je lahko zabaven  

Odvisno od učiteljeve (zanimive) 

razlage in razumevanja učne snovi  

INT2: Ja. Da razumeš, zakaj se gre. Razumevanje snovi  
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INT3: Ja, definitivno. Od učitelja. Tudi, če je ta predmet »beden«, ga lahko 

učitelj naredi zanimivega. Če razumeš, ti je potem naloge zabavno reševat. 

Odvisno od U  

Zanimiva razlaga  

Razumevanje snovi  

INT4: Ja. Od učitelja. Od U 

INT5: Ja. Odvisno od U 

Kakšen bi naj bil učitelj po vašem okusu? Katere lastnosti bi naj imel?   

INT1: Da, če res enemu človeku ne gre, da mu pomaga. Da ne dela tako z 

njim kot z drugimi. 

Pomoč 

Zaznavanje potrebe  

Zmožnost empatije  

 

Zabaven  

 

Pravičen  

INT2: Zabaven.  Zabaven  

INT3: Razumljiv. Pravičen. Empatija  

Pravičen   

INT4:  

INT5:  

Nivojski pouk   

INT1:Meni je bilo tudi boljše v nivojih, smo npr. pri angleščini več delali, 

nismo delali vaj tako kot v prvem nivoju, ker smo to že pač znali. 

Boljše 

Napredovanje  

Nova snov 

Ni utrjevanja z vajo  

Všečnost nivojskega pouka  

 

Brez utrjevanja in ponavljanja  

 

Manjše skupine in razlaga slabšim 

učencem  
INT2: Meni je bilo zelo dobro, ko smo imeli te nivojske skupine. V najvišjem 

nivoju nas je bilo le manjše število in smo lahko velik delali. Saj mi je dobro 

tudi v razredu, ampak veliko ponavljamo, ponavljamo. Nikoli nismo imeli 

ocen po nivojih, smo samo reševali vaje. Smo imeli samo eno uro na teden, 

ne še čisto nivojski pouk. 

Boljše 

Manjše število 

Majhne skupine  

Brez utrjevanja  

Ponavljanje  

INT3: Meni je bilo dobro. Mislim, da bi bilo dobro tudi, da bi bili ves čas 

nivoji, ker tisti, ko ne gre, bi jih bilo manj v skupini in bi jim učiteljica lahko 

bolj razlagala. Zdaj učitelji razlagajo tistim, ki jim boljše gre. 

Boljše 

Konstantna oblika dela  

Manjše skupine  

Več razlage slabšim učencem  

INT4:  

INT5:  

Če učenec ne razume, kako reagira?   

INT1: Si raje tiho, ker ne upaš vprašat, ker ne veš, če je učiteljica to morda že 

povedala, pa bom pol kregana. Ali pa da bom povedala nekaj čist mimo. 

Strah vprašati  

Nezadovoljstvo učitelja  

Nesmiselnost vprašanja  

Strah pred postavljanjem dodatnih 

vprašanj  
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INT2: Kakor kdo. Jaz vem, da učenci ne vprašajo, npr. ne razumejo 

matematike in ko učiteljica vpraša, če je bil kakšen problem pri domači 

nalogi, nihče nič ne vpraša. 

Odvisno od posameznika 

Kljub spodbudi po vprašanjih 

Nihče ne vpraša  

INT3:  Raje si tiho. Isto je pri meni, da se bojim, da bo učiteljica rekla, to sem 

že povedala, kaj pa ne poslušaš. 

Raje ne sprašujejo  

Strah  

Nezadovoljstvo učitelja  

INT4: Je tiho. Ne spraševanje  

INT5:   

Kaj pa učenci z učnimi težavami? Kako gledate na njih?   

INT1: Meni je vseeno, kakšne ocene ima kdo. Če je oseba prijazna, lahko ima 

najslabše ali pa najboljše ocene na šoli. Ne gledam na to. 

Uspeh ni pomemben  

Pomemben je odnos  

Uspeh ni pomemben  

Pomemben je odnos 

INT2:   

INT3:   

INT4:  

INT5:  

Kako pa učitelji gledajo na takšne učenec?   

INT1: Slabše. Večkrat so ti učenci krivi. Slab odnos U  

Pripisovanje krivde  

Slabši odnos U do OPP 

 

Etiketiranje  

Nižja pričakovanja  
INT2: Mislijo, da itak nikoli nič ne razumeš in je brez veze, da ti razlagam. 

Ampak jaz mislim, da tudi za ocene dol, moraš pokazat neznanje, da ni tako 

samo po sebi. 

Dajo jim enostavna vprašanja za dve. Samo to se po delčkih nauči in boš 

dobil dve. Meni to ne bi bilo všeč, njim je pa najbrž dobro tako. 

Slab odnos  

Deljenost snovi pri ocenjevanju  

INT3: Slabo. Jaz vem. Recimo, ko prideš na višjo stopnjo in imaš tri leta 

enega učitelja in če na začetku dobiš slabše ocene, jih boš dobival ves čas. ne 

dajo ti priložnosti za višje ocene. Če si na začetku dobival trojke, ti ne bo dal 

več kot tri. Greš lažje z ocenami dol, kot gor. 

Razlika je tudi v pričakovanjih, pričakujejo manj od njih. 

Slabši odnos U  

Etiketiranje z ocenami  

Manjša pričakovanja  

INT4: Imajo slabši odnos do njih. Slabši odnos U 

INT5:  

Otroci s posebnimi potrebami? Poznate?    

INT1: Ja, samo so v šoli za posebne. Niso sami krivi, da so takšni. V šoli za posebne otroke  Zaznavanje OPP na šoli 
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INT2: Lahko gre za fizične posebne potrebe, da ne morejo hodit ali pa 

govorit, lahko pa gre tudi za kaj takšnega, da bi bil pri miru ali pa da bi se 

odločil, da bi delal, čeprav mi ni všeč. 

Ja, tudi na naši šoli so. Pa potrebujejo dlje časa, da si zapomnijo kot drugi. 

Mislim tudi, da se ne potrudijo vsi dovolj. Nekateri so že tudi malo obupali. 

Zaznavanje otrok na šoli 

 

Težje razumevanje in učenje  

 

 

Učne ali gibalne težave   

 

Oškodovanci  

INT3: Ja, so v šolah. Mogoče se težje učijo, pa potrebujejo bolj razloženo 

snov, na drug način. Oni so oškodovani, niso sami krivi, da jim ne gre. 

Zaznavanje otrok na šoli  

Težje razumevanje in učenje  

INT4: Težje se učijo, pa to. Težave pri učenju  

INT5:  

Kaj je za njih pomembno?   

INT1: Če ima prijatelje, mu je lažje hodit v šolo. Prijateljstvo 

Lažje preživljanje časa v šoli 

Sprejetost s strani vrstnikov in 

učiteljev  

INT2: Ja, jaz mislim, da je zelo pomembno, da je sprejet. Potem si tudi upa 

koga prosit, da mu še enkrat razloži. Če pa ni z nikomer prijatelj, potem pa 

sploh nobenega ne more vprašat. 

Sprejetost  

Iskanje pomoči  

Spraševanje  

INT3: Da razumejo. Ni jim tako važna ocena, bolj je pomembno, da razume, 

da mu bo potem to prav prišlo v življenju. 

Razumevanje snovi 

Uporabnost snovi  

INT4: Po moje jim je pomembno, da se družijo s prijatelji. Sprejetost  

Druženje s prijatelji  

INT5:  

Kaj lahko stori šola, učitelj pri tem?   

INT1:   Spodbujanje interakcij 

Skupinsko delo 

Delo v dvojicah  

Vrstniška pomoč  

INT2: Skupinsko delo, ampak tega je zelo malo. Da bi šli v skupine po tri ali 

pa po štiri. 

Ali pa tudi pri pouku, da bi recimo jaz S. kaj dodatno razložila, ker vem, da 

ne razume, učiteljica pa tudi ne more vedno samo z njim. 

Skupinsko delo  

 

Vrstniška pomoč med poukom 

Dodatna razlaga  

INT3: Učitelji povezujete. Sodelovanje. Pa bi v skupini skupaj komunicirali. 

Pa recimo, da učiteljica reče kakšnemu boljšemu učenci, da pride tudi domov 

pomagat drugemu, če mu ne gre ali pa mu starši ne morejo pomagati. Tega bi 

lahko bilo več. 

Da razlaga tako, da vsi razumejo in da kroži po razredu ali pa preverja 

razumevanj tako, da vsak naredi en primer. 

Spodbujanje U  

Komuniciranje  

Vrstniška pomoč izven šole  

Pomoč na domu  

Preverjanje razumevanja  

INT4: Naloge v parih. Delo v dvojicah  

INT5:  
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Položaj v razredu, so odrinjeni? Imajo privilegije? So prilagoditve 

privilegij? 

  

INT1:   N OPP nimajo privilegijev 

 

Prilagoditve potrebujejo  

 

Težava če izkoriščajo prilagoditve 

napovedanega spraševanja  

INT2: Privilegije imajo v B razredu, napovedano spraševanje, pa dlje lahko 

teste pišejo, drugi nimajo tega. Po moje je prav, da imajo, samo ne smejo 

izkoriščat tega, da če so napovedani, pa se tudi takrat ne pripravijo. 

Napovedano spraševanje ti pomaga, da si bolj razporediš stvari. Čeprav 

kakšni pa vedo že dva tedna prej, pa se tudi nič ne naučijo. 

Saj učitelji podaljšajo, če vidijo, da je test predolg in vsi nismo prišli do 

konca. 

 

Napovedano spraševanje  

Daljši čas ocenjevanja  

Ni privilegij 

Brez izkoriščanja  

Razporejanje snovi  

Boljša priprava  

Potrebne prilagoditve  

INT3: Ne, mislim, da niso odrinjeni. 

Napovedano spraševanje je nasploh ful dobra stvar. Ker se lahko res pripraviš 

in potem nisi živčen. 

Jaz mislim, da bi bilo pravično, da bi imeli vsi prilagoditve, ne samo oni. Vsi 

podaljšan čas, če bi ga potrebovali. 

 

Niso odrinjeni  

Napovedano spraševanje  

Ni anksioznih stanj  

Dobra priprava  

Pravično bi bilo: enakost obravnave  

Podaljšan čas ob potrebi  

INT4:  

INT5:  

Ste že slišali, da ima kdo od otrok odločbo? Ali pa de je usmerjen kot 

OPP? 

  

INT1:   Nepoznavanje odločb  

INT2: Ne, kaj pa je to?  

INT3: Ne  

INT4:  

INT5:  

Kakšna bi bila šola po vaši meri?   

INT1: Da bi šli ven. Da ne bi bilo spraševanja na začetku ure, pa da bi bili 

testi bolj razdeljeni čez teden, ne vse na kupu. 

Več gibanja  

Enakomerno razdeljeno ocenjevanje  

Spodbujanje gibanja  

 

Alternativne oblike dela  

 

Spodbujanje povezovanja  

INT2: Da bi bili boljši učbeniki in delovni zvezki. Npr. ta za GEO je zelo 

dober, je napisan po kupčkih in same bistvene stvari, ne tako kot je pri ZGO, 

ko je veliko teksta in podrobnosti. 

Da bi se vsi razumeli. 

Boljši učni pripomočki  
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INT3: Smiselna, da bi bilo otrokom všeč hodit v šolo, da bi imeli motivacijo. 

Da ne bi ves čas sedeli v klopeh, da bi se premikali, ker sedenje je slabo za 

naš hrbet. 

Ja, rastline gledat pri BIO, da bi kaj odkrivali. 

Preden bi začeli s poukom, bi šli vsi v krog in bi se malo pogovarjali, kaj smo 

doživeli, bi se povezali, potem bi pa začeli s poukom. 

Spodbujanje gibanja  

Jutranji krog  

 

Alternativne oblike  

 

Spodbujanje povezovanja  

INT4:  

INT5: Da bi bilo bolj zabavno.  

Kakšen  učenca, s kakšnimi težavami bi sprejeli v razred, kakšnega pa 

ne? 

  

INT1: Da imajo voljo, da ne odnehajo takoj. Vztrajne  Vztrajne brez vedenjskih motenj  

INT2: Če bi kdo bil fajn nasilen, takšnega ne bi. Nenasilni  

INT3: Sprejeli bi takšne, ki želijo izboljšat svoje znanje. Čeprav jim ne gre, 

hočejo znat. 

Vztrajne  

INT4:  

INT5: Ali pa nemirnega, da bi motil pouk. Umirjenega  
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Priloga 14: Pogovor z  vrstniki – tematska področja 

Tematsko 

področje 
 

(Samoocena)/ 

OCENA  

Doživljanje 

socialnih odnosov 

z vrstniki  

Doživljanje 

socialnih 

odnosov z 

učitelji 

Vpliv odločbe Soustvarjanje 
»Čarobna 

palica« 

Dejavnik 

spreminjanja 

odnosov Raziskovalno 

vprašanje 

 

VRSTNIKI 1 

(FS1) 

Vrstniška pomoč  

Dodatna razlaga   

Vrstniška pomoč  

Pomoč staršev  

Vrstniška pomoč 

DSP 

Napovedano 

spraševanje  

Potrebujejo več 

časa  

Potrebujejo več 

pozornosti 

Neprimerno 

vedenje  

Odstopanje  

Neprimerno 

vedenje  

Obstoj OPP 

Obstoj OPP 

Pomembna je 

odgovornost  

Spoštovanje 

dogovorov  

Napovedano 

spraševanje  

Brez izkoriščanja   

Spoštovanje 

dogovorov 

napovedanega 

ocenjevanja 

U spodbujanje 

vrstniške pomoči  

Nezainteresiranost 

Izločanje  

Nerazumevanje 

pogovorov  

Druženje  

Povezanost  

Vključenost v 

razred  

Druženje  

Povezanost  

Brez izločevanja  

Neenakost 

ocenjevanja  

Lažja vprašanja  

 

Drugačna 

obravnava  

Več pomoči  

Doseganje MS  

Pomembno je 

delo  

Enakost 

obravnave 

Izkoriščanje 

prilagoditev  

Napovedano 

spraševanje  

Zamolčanje 

datuma 

ocenjevanja  

Napovedano 

ocenjevanje 

smiselno 

Nepošteno je 

zamolčanje 

datuma 

ocenjevanja  

Ni privilegij  

Potrebujejo 

prilagoditve 

Pisanje 

namesto 

ustnega 

ocenjevanja  

Krajšanje testa   

Prilagoditve so 

potrebne  

 Manj 

ocenjevanja  

Napovedano 

spraševanje  

Enakopravna 

obravnava  

Boljše ocene  

Napovedano 

spraševanje  

Lažje učenje  

Manj šolskih 

ur  

Daljši odmori  

Boljše razlage 

U  

Daljši odmori  

Zabavnejše 

razlage 

Ni v domeni 

odraslih 

Brez siljenja v 

stike  

 

 

Osveščanje o 

enakopravnosti 

VRSTNIKI 2 

(FS2) 

Strah vprašati  

Nezadovoljstvo 

učitelja  

 Slab odnos U  

Pripisovanje 

krivde  

Slab odnos  

  Več gibanja  

Enakomerno 

razdeljeno 

ocenjevanje  

Skupinsko delo  
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Nesmiselnost 

vprašanja  

Odvisno od 

posameznika 

Kljub spodbudi po 

vprašanjih 

Nihče ne vpraša  

Raje ne sprašujejo  

Strah  

Nezadovoljstvo 

učitelja  

Ne spraševanje  

Uspeh ni 

pomemben  

Pomemben je 

odnos 

V šoli za posebne 

otroke  

Zaznavanje otrok 

na šoli 

 

Težje razumevanje 

in učenje  

 

Zaznavanje otrok 

na šoli  

Težje razumevanje 

in učenje  

Težave pri učenju 

Deljenost snovi 

pri ocenjevanju  

Slabši odnos U  

Etiketiranje z 

ocenami  

Manjša 

pričakovanja  

Slabši odnos U 

Boljši učni 

pripomočki  

 

Spodbujanje 

gibanja  

 

Jutranji krog  

 

Alternativne 

oblike  

 

Spodbujanje 

povezovanja 

Vrstniška 

pomoč med 

poukom 

Dodatna 

razlaga  

Spodbujanje U  

Komuniciranje  

Vrstniška 

pomoč izven 

šole  

Pomoč na 

domu  

Preverjanje 

razumevanja  

Delo v dvojicah 
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Priloga 15: Intervju s starši 

TEME: VPRAŠANJA in ODGOVORI POJMI KATEGORIJE 

Prosim, opišite mi vašega otroka, kako ga vidite, kakšen  otrok je?   

INT1: En zelo nežen, pošten iskren, umirjen in živahen. Muhi ne bi nič žalega 

storil, po drugi strani ima pa toliko energije, da včasih kar zavriska. Prav čutiš 

njegovo energijo. Navzven deluje velikokrat sicer umirjeno, ker hoče delovat 

odraslo. Rad se pogovarja, z mano in mojo mamo. 

Kadar je pa v čustveni stiski, se pa zapre v sobo in sam s sabo na glas najprej 

predebatira, potem šele z mano.  

Neka milina, neka nežnost seva iz njega. 

Nežnost  

Poštenost  

Iskrenost  

Energičnost 

Živahnost  

Umirjenost 

Želja po odraslosti  

Pogovori z mamo/babico 

Samo-pogovori  

 

 

 

 

 

Nežnost  

 

Delno prekrivanje čustev  

 

INT2: Je zelo nežna duša, rad bi se dokazoval, pa mu tudi zdravje čisto ne 

dopušča. Od te gibalne oviranosti, pa tudi poškodbe, ki se mu zgodijo dan ali  

dva dni pred športnim dnevom ali  tekmovanjem in ga ti tudi prizadene. 

Mogoče se dela tudi mal bolj korajžnega, kakor v resnici je. 

Nežnost 

Dokazovanje 

Tekmovanje  

Skrivanje čustev  

Gibalna oviranosti 

Telesne poškodbe  

INT3: U3 je čist običajen otrok, zdaj že malo najstnik, s svojimi dobrimi in 

slabimi lastnostmi. Malo je počasnejši, malo je še otročji, rad se poigra, stisne… 

Običajen otrok  

Počasnost  

Otroškost  

Igranje  

Iskanje nežnosti  

Katera so njegova močna področja?   

INT1: Razmišljanje vsekakor. Je intelektualec, praktik pa ne, čeprav ne sme to 

slišat, ker je zelo občutljiv. Mora razumeti, kako stvari delujejo, o vsem globoko 

razmišlja. 

Veliko ve o biologiji, pa zelo hitro tipka. Biologija in računalništvo. 

Naravoslovje 

Biologija 

Računalništvo 

Razmišljanje 

Poznavanje delovanja  

Nepraktičnost  

 

 

 

Fizična omejenost  

 

Naravoslovje  
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INT2: Naravoslovje  sigurno, ukvarjanje z naravo, ampak spet je tu omejitev, 

težka fizična dela ne zmore, šport je živa enciklopedija, tudi kakšni drugi 

dogodki, podatke, ki ga zanimajo  in datume  glede športa si zelo zapomni. 

Interesnih dejavnosti zdaj ne obiskuje več. Ker je veliko poškodovan in mu tudi 

zdravje ne dopušča. 

Fizična omejitev  

Naravoslovje  

Šport  

Športni podatki  

Fizične poškodbe  

Brez interesnih dejavnosti 

 

Želja po razumevanju delovanja 

stvari  

INT3: Je tehnični tip, rad spoznava stvari, elektriko na primer, pa stvari, ki so v 

hiši za ponaredit. Pa ne vda se tako hitro. 

Tehnični tip  

Spoznavanje delovanja  

Vztrajnost  

Kakšen je bil kot otrok?  Umirjenost in zadržanost  

INT1: Zmeraj je bil zelo ubogljiv, celo preveč za svoja leta. Ni bil zahteven, 

doma je bil pozitiven, drugod pa zadržan. Nima rad sprememb. 

Ubogljivost 

Nezahtevnost  

Zadržanost  

Stalnost  

Stabilnost  

 

INT2: Rad se  »crkljal«, znal je počakat, vsi smo bili prej na vrsti. Je  takšnega 

razmišljanja, »saj se bo vse uredilo, ne se sekirat«. 

Nežnost 

Potrpežljivost  

Umirjenost 

Spodbudnost 

INT3: Bil je miren, vedno je rabil nekoga, da ga je potegnil v skupino. 

 

Umirjenost 

Sramežljivost  

Kakšen  je bil v vrtcu, kako je bilo, so bile takrat kakšne posebnost?  Težave z odvajanjem blata  

Brez posebnosti 

Menjava vzgojiteljice  

INT1: Čisto na začetku je bilo v redu, imel je super vzgojiteljico, ki je znala 

poskrbet za najmlajše. Potem pa se je pri letu in pol zaprl vase, takoj, ko se je 

vzgojiteljica zamenjala. Bilo je zelo hudo, tudi do 8 ur ni šel na kahlico, je 

zadrževal vodo in blato. Pa so mi rekli, da je čuden, da ves dan le stoji in se nič 

ne igra. Nič ni komuniciral z drugimi, tudi pozno je začel govoriti, je veliko 

čebljal, le razumljivo ni bilo.  

Nikoli ni nič zatožil v vrtcu, če se mu je kaj zgodilo. So ga otroci grizli in tepli, 

pa se ni znal braniti. Ni se navezal na vzgojitelja in vzgojiteljico tam. Ni hotel 

več v vrtec, je hotel kar v avto počakat, je bilo tako hudo, da je skoraj omedlel, 

sem ga morala zadnji dan s sabo v službo odpeljat. 

Dobra vzgojiteljica 

Skrb za najmlajše 

Menjava vzgojiteljice  

Zaprtje  

Ne odvajanje vode in blata  

Ne vključevanje v igro 

Stanje  

Brez komuniciranja  

Pozen razvoj govora  

Vrstniško nasilje 
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Potem je vrtec zamenjal in je prišel sem. Tu je imel nežno vzgojiteljico, pa druge 

tudi in se je odprl.  Samo ga je bilo še celo leto strah, da ne bom zavila proti 

prejšnjemu vrtcu. In začel je tudi lepo govoriti, ni več žlobudral, samo je pa ves 

čas malce odstopal, ampak je bil tak pozitivček, tako milo bitje, nič agresiven. 

Molčanje  

Nenavezanost na vzgojitelja  

Izmikanje vrtca  

Menjava vrtca  

Nežna vzgojiteljica  

Odprtje  

Razvoj govora 

Pozitivna naravnanost  

Zaznavanje posebnosti  

INT2: Nobenih posebnosti takrat ni bilo. Rad je šel v vrtec in ni imel nobenih 

prilagoditvenih težav. Začel je v vrtcu v drugem kraju, po pol leta je prišel sem. 

Problemi so nastali kasneje, ko ni hotel na kahlico in ni razumel, zakaj bi šel na 

kahlico, če to lahko tam naredi. Dolgo je močil. 

Brez posebnosti 

Brez prilagoditvenih težav 

Težave z odvajanjem blata 

Učenje higiene  

Močenje 

INT3: Rad je hodil v vrtec, ni imel nobenega odpora.  Smo že takrat hodili v 

razvojno ambulanto in so nam rekli, da do določene stopnje bo šlo. To smo vzeli 

na znanje in se v družini prilagodili. Imel je tudi težave s sluhom skoraj dve leti 

ni slišal na eno uho in tudi to je pustilo posledice na njegovem govoru. 

Brez odpora  

Všečnost vrtca  

Razvojna ambulanta  

Ovira 

Prilagoditev  

Težave s sluhom  

Je imel prijatelje v vrtcu?   

INT1: Ni se igral z drugimi otroki. Bolj se je povezal z vzgojitelji. Brez prijateljev Različnost števila prijateljev  

INT2: Ja, imel je prijatelje. Vzgojiteljice so povedale, da je bil dostikrat vodja, 

organizator igre, vse domače dogodke, ki so se zgodili, je igral v vrtcu npr. 

koline, spravljanje drv. 

Prijatelji  

Vodja  

Organizator igre  

Igra vlog domačih dogodkov 

INT3: Imel je eno skupinico treh fantov in eno deklico in so se ves čas skupaj 

igrali. 

Omejenost prijateljev  

Skupina prijateljev  
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Kako je bilo nato v šoli? V prvi triadi? 

 Veselje do šole kljub 

stresnosti/obremenitvi 

Težave s pisanjem  

Učenje skozi igro 

Potreba po času in pozornosti 

INT1: Je imel težave s pisanjem, številke ni bilo problem napisati, črke pa, je 

imel velik odpor do šole. Pa sem poiskala način in sva se učila skozi igro, pisala 

črke na veliko po cesti, tekmovala. Imel je odpor, kadar sem rekla, da naj piše 

lepo. Ni zmogel. Bil je obremenjen. Potem pa sem mu rekla, da ni potrebno, da 

je lepo, pa je bilo boljše. Branje je šlo, tudi računanje, bolj deljenje kot 

množenje. 

Težave s pisanjem  

Odpor do šole  

Učenje skozi igro  

Pisanje na cesto 

Tekmovanje  

Spodbujanje  

Obremenjenost  

Branje brez težav  

Računanje brez težav 

 

INT2: Zelo, zelo se je veselil šole. Do oktobra. Ni šlo, ni razumel, zakaj bi moral 

delat. Saj se je učil, vendar ocene niso bil takšne, kot si jih je želel. Od začetka 

se je zelo trudil, ker pa ni bilo tistih pričakovanih ocen, je postal hitro zadovoljen 

s tem, kar je naredil 

Najtežje mu je bilo pisanje. Same črke so bile zelo lepe. Ampak potem tisto 

speljat naprej, črke povezat, to pa ni šlo. Tudi matematika od začetka v redu, 

potem pa se je začelo računati na koliko, tisto nekako ni pogruntal. 

Veselje do šole 

Trud in motivacija  

Hiter upad veselja 

Neuspeh 

Nezadovoljstvo z ocenami  

Pričakovanje višjih ocen  

Vezane črk 

Računanje 

INT3: Šole se je veselil, pa je že v prvem razredu bilo stresno, ker ni šlo tako kot 

ostalim, potreboval je več časa in pozornosti. Na primer se je začelo že pri 

poimenovanju barv. Nas je že logopedinja opozorila na to, da ima težave in da je 

dislektik. Pa je šlo. 

Veselje do šole  

Stresnost 

Različnost  

Potreba po času 

Pozornost  

Disleksija 

Opozoritev logopedinje  

Kaj je bil ključni moment, ko ste rekli, zdaj imamo pa res težave? Je kakšen 

prelomni trenutek, ki se je zgodil? 

  

INT1: Mislim, da je bilo v četrtem razredu. Četrti je bil peklenski. Vse je bilo 

narobe, eni sošolci so se spravili na njega, z učiteljico ni bil najbolj povezan, 

težko mu je bilo. Videla sem, da se zapira vase, postajal je zadržan, skrivnosten. 

Četrti razred  

Slabi vrstniški odnosi 

Neujemanje z U  

Zapiranje  
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Še bolj depresiven. Pa sem se odločila, da mi mora povedati in nisem odnehala, 

sem vztrajala in je povedal.  

En sošolec ga je maltretiral. Učiteljica je to raziskala in potem se je začelo vse 

skupaj odvijati.  Potem se je začelo tudi raziskovati, kaj je z njim narobe…. 

Takrat sta tudi vidva bolj konkretno v stik prišla. Jaz sem vedela, doma je znal, v 

šoli ne. Potem je šlo vse na boljše. Sem šla z njim v Posvetovalnico, se mi je od 

začetka malo »fržmagalo«, po drugi strani me je pa zanimalo, če res odstopa. 

Umikanje  

Zadržanost  

Depresivnost  

Vztrajnost mame  

Izpoved 

Vrstniško nasilje 

Zavzemanje za ID potreb  

Obisk posvetovalnice 

Razredna stopnja prvi znaki 

 

Slabi vrstniški odnosi 

Umikanje in depresija  

 

 

 

 

Slabovidnost  

Bule na kosteh 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnje zaznavanje posebnosti 

in težaven peti razred  

INT2: Ja, takrat, ko je ponavljal razred. Čeprav o tem ni govoril, sploh na 

začetku ne. Ko je šel drugič v tretji razred, je lepo šlo. Dobil je nove kolege, 

razred. Ampak kasneje in še zdaj reče, da je bilo brez veze ponavljat, ker mu 

tako ali tako tudi zdaj ne gre. 

Zdravstveno stanje, ko je bil majhen, pa ko smo ugotovili, da ne vidi dobro, pa te 

bule na kosteh, ki se pojavljajo….. pa smrt moje mame. Vse smo imeli v dveh 

mesecih.  To je bilo marca, aprila,  tudi jaz nisem funkcionirala tako kot bi se 

pričakovalo. 

Ponavljanje razreda  

Tretji razred  

Nesmiselnost  

Obstoj težav  

 

Slabovidnost 

Bule na kosteh  

Smrt babice 

INT3: Mi smo že od samega začetka vedeli za določene stvari in smo začeli 

sodelovat  in delat z njim, nismo imeli nekih slutenj, strahov, smo pač vzeli vse v 

družinski okvir. 

Najtežji mu je bil 5. razred, ko so se premaknili na predmetno stopnjo. Ampak je 

imel učitelja X. ki mu je znal pomagati in je prebrodil krizo. 

V 6. razredu se je ustrašil enega učitelja, ki ga je bolj »na oštro« prijel, prej ni bil 

navajen, pa je bila težava. 

Potem pa je bil en preobrat v 7. razredu, ko so ga sošolci odrinili. 

Zgodnje odkrivanje potreb  

Sprejemanje  

Najtežje  

Peti razred  

Predmetna stopnja  

Pomoč učitelja  

Šesti razred 

Strah strogosti učitelja 

Sedmi razred 

Izključenost s strani vrstnikov  

Kako vi vidite, kako mu gre v šoli zdaj, v višjih razredih? 
 Uspešnost glede na vložen trud 

Podpora učitelja  

INT1: Potem je prišel do učitelja X. in je bilo boljše. Sem mu povedala, kaj se je 

dogajalo prej in on ga je razumel. Bil je strog do njega, ga je tudi okregal, ampak 

ga je podpiral in U1 je to videl. Pa enkrat se je učitelj  pred enim drugim 

učiteljem zanj postavil in U1 je videl, da ima nekoga, ki mu lahko zaupa. In tudi 

ocene so se začel izboljševat. Pa začeli smo tudi v  avtistično ambulanto hodit. In 

to je bil spet prelom. 

Pomembna podpora učitelja  

Strogost  

Zavzemanje za učenca  

Zaupanje U  

Izboljšanje ocen 

Obisk avtistične ambulante 
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INT2: Mislim, da mu gre. Glede na to, koliko vlaga pri posameznih predmetih 

mu gre. Pri enih predmetih bo imel pa vedno težave. 

Uspešnost glede na trud 

Sprejemanje težav 

INT3: Jaz bi ga ocenil uspešno. Njegovi rezultati, ki jih doseže, so prilagojeni 

njemu, vidimo, da napreduje, da bo dosegel minimum ali pa normalen razvoj. 

Uspešno  

Glede na trud  

Napredovanje  

Kje ima težave? 

 Naravoslovni predmeti  

Disgrafija  

Izločenost  

INT1: Še zdaj grdo piše in zdaj pač vem, da ima disgrafijo. Nima smisla, da 

izgublja energijo z lepo obliko pisanja. Hitro obupa, kadar od njega zahtevamo, 

da naj piše lepo. Ne pusti si določene stvari dopovedat. Ne pusti se povezat. 

Ko enkrat odpor razvije, ga ne boš premaknil. Nima sredine. 

Disgrafija  

Izločenost  

Trmoglavost 

 

INT2: Kot predmet MAT, sigurno. Mogoče še FIZ in KEM. MAT mu vzame 

ogromno časa in energije. Če bi manj časa porabil za MAT, bi lahko delal tudi 

druge stvari. Pri MAT  je točno tako in ne more biti malo naokrog na približno. 

Matematika  

Fizika  

Kemija 

INT3: Dela bolj v svojem tempu, dosega minimum. Lastni tempo   

Kdaj je dobil odločbo?   

INT1: V petem razredu. 5.r Različnost obdobja  

INT2: Že zelo zgodaj, v drugem razredu. 2.r 

INT3: Mislim, da v šestem, ali  pa mogoče prej, ne spomnim se točno.  Predmetna stopnja  

ODNOS    

 Je navezan na kakšnega učitelja? Posebej dober z njim? Se kakšnega boji? 

 Razredna stopnja  

Iskanje stika z moškimi U  

Brez ustvarjanja razlik 

Izvajalci SP  

INT1: Ja v petem je bil res izgubljen, potem pa je z vašo (opomba-s spraševalko) 

pomočjo, pa z učiteljico X in učiteljem X , ste mu zelo pomagali. 

Povezal se je tudi z učiteljem, zgleda, da išče kontakt z moškimi člani. Mislim, 

da učiteljem zaupa in je povezan z njimi. Čeprav z enimi ne bo nikoli. 

INT2: V petem razredu je učitelj X pozitivni deloval na njega, bolj na prijateljski 

bazi, normalno je funkcioniral, bil je enakovreden drugim. 

Pomoč učiteljev  

Iskanje moških vezi  

Zaupanje  

Povezanost  

Prijateljski odnos 

Brez ustvarjanja razlik 
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INT2: Ne, zdaj ne. V nižjih razredih je bil učitelj X , ki jih je imel v podaljšanem 

bivanju in so šli veliko ven, pri drugih učiteljicah so ostajali v razredu in barvali, 

učitelj X pa jih je peljal ven, dosti so se ukvarjali s športom, imel je športno 

interesno dejavnost. To je bilo zanj idealno. 

Ne, ne boji se nobenega učitelja. 

Navezanost na razredni stopnji 

Podaljšano bivanje  

Športne aktivnosti  

Brez strahu 

INT3: Največji »rešpekt« ima še vedno do enega učitelja s katerim sta imela en 

konflikt v 6. razredu. Sta se sicer pogovorila in uredila, ampak še vedno… 

Drugače zaveznik.. ste pa to vi ( spraševalka- svetovalna delavka), pa izvajalci 

individualne pomoči, ker je bolj oseben kontakt. 

Spoštovanje do U 

Reševanje konflikta 

Navezanost  

Zaupanje  

SD 

Izvajalci individualne pomoči 

Osebni stik  

Se je odnos učiteljev spremenil po odločbi? Kako ga vidijo učitelji? Kaj vam 

sporočajo na govorilnih urah? 

  

INT1: Na začetku šolanja mi je ena učiteljica rekla, da je čuden, da je en 

posebnež. Tega stavka ne bom nikoli pozabila. To me je zelo prizadelo. Saj je 

tudi drug učitelj rekel, da je en pozitiven posebnež, ampak je rekel z drugim 

tonom.  

Z enim sem se skregala. Mi je rekel, da ne dela, da je nemiren, da hodi gor in 

dol. Pa sem mu povedala, kaj je z njim, zakaj se tako obnaša, da ima 

Aspergerjev sindrom  in od takrat naprej ga je čisto drugače gledal. 

Učitelji so ga sprejeli takšnega kot je in ga ne gledajo več kot eno čudo ali enega 

čudaka. 

Eni pa tudi ne, niso pripravljeni na takšne otroke. 

Oznaka: posebnež 

Prizadetost starša  

Nestrinjanje z U 

Prepir  

 

Pojasnjevanje otrokovih posebnosti 

Izboljšanje odnosa  

 

Dualnost odnosa 

Sprejemanje  

Nepripravljenost 

 

INT2: Ne, pri njemu ne. Zaradi odločbe ne. 

Nekateri učitelji ga gledajo v redu, nekateri pa nanj gledajo, kot da ni tako 

sposoben kot drugi učenci. Mislim, da to ni odvisno od odločbe, ampak bolj od 

tega, če dela pri pouku ali ne. 

Na govorilnih urah zelo različno, eni ga zelo pohvalijo, drugi manj. Glede na to, 

kako mu pač pri posameznem predmetu gre. Jeziki dobro, mat in tehnika pa 

slabše. Bolj vezana na predmet, ki ga poučujejo. 

Drugih stvari, močnih področij ali tistega, kar ni vezano zgolj na šolsko delo  ne 

vidijo. 

Brez vpliva odločbe 

Vpliva odnos/trud pri predmetu 

Brez posebnosti VS nesposobnost 

 

Močnih področji nevezanih na šolo U 

ne zaznavajo  

 

Pojavljanje krivice 

Zamenjava učencev  

Brez vpliva odločbe na odnos z 

U 

 

Odnos je pogojen z delom 

učenca in ne potrebami  

 

Dualnost v odnosu do otrok s PP 

 



 

Arzenšek Krajačič, H. (2016). Socialni odnosi učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli, magistrsko delo. 

200 
 

Mislim, da nekateri učitelji v 6.  razredu niso dobro ločili kdo je kdo v tem 

razredu in so U2 zamenjali za drugega učenca. In da je bil naš  »kaznovan« za 

stvari, ki jih ni opravil drug učenec z odločbo. Se mu je včasih naredila krivica. 

Mislim, da je učitelj šele v 7. razredu spoznal, da sta dva učenca z odločbo, res 

sicer podobna, vendar dva različna.   

Mislim, da nekateri učitelji to slabo sprejemajo, da ima otrok odločbo. Je pa res, 

da nekateri učenci to tudi izkoriščajo, da se ne držijo rokov za napovedano 

spraševanje.  

Nekateri učitelji ne sprejmejo, da so otroci drugačni. Sem morala tudi na 

sestanek h kakšnemu in ga posebej opozoriti, kakšen je naš otrok. 

 

 

Slabo sprejemanje otrok s PP s strani 

U  

Izkoriščanje odločb  

 

Nespoštovanje odgovorov  

 

Nesprejemanje drugačnosti  

Opozorila staršev  

Pojasnjevanje in opozorila 

staršev ter nenehno spremljanje 

napredka  

INT3: Mislim, da ne. Nisem še naletel na negativen odnos.  Da bi ga kdo 

negativno izpostavljal. Imamo kontakt z učitelji, mi povedo, kaj je z učencem, 

kako deluje, sicer tudi o ocenah, ampak več se pogovarjamo o odnosih, dobim 

pozitivne informacije. 

Je bila pa z enim ena težava, pa se je rešila. Se je razredničarka z njim 

pogovorila in mu malo povedala, potem sta pa imela tudi sama dva v kabinetu en 

razgovor, sta se pogovorila na štiri oči. U3 ima še vedno »rešpekt« do njega.  

Brez vpliva odločbe  

Brez negativnih izkušenj  

Nenehno spremljanje  

Izmenjava informacij  

 

Kakšne lastnosti naj bi imel učitelj?   

INT1: Da ti ne reče negativno, tisto z odporom, da ga sprejme takšnega kot je in 

mu potem lahko tudi pomaga. 

Eni učitelji niso pripravljeni sprejeti otroka, gledajo na njih kot še en 

problematičen otrok. Pa rabijo drugačen pristop, drugačno obrazložitev, morajo 

jim priti naproti, realno jih morajo oceniti. 

Nekateri učitelji znajo prav spodbuditi učence, kdaj spregledajo manjše napake, 

dajejo vzpodbude, da so učenci uspešni. 

Sprejemanje  

Pozitiven odnos  

Pomoč  

Drugačen pristop  

Objektivna ocena  

Spodbujanje  

 

Sprejemanje in 

pozitiven/spodbuden odnos  

 

Zmožnost pohvale in objektivne 

ocene dela  

INT2: Pristop do učenca, da ga sprejme takšnega kot je. Da ko se ugotovi, da je 

ocena 2 ali 3 tisto kar največ zmore. Tudi pohvala, tudi, če je dvojka, da je to za 

pohvalit. Da otrok ne dobi občutek, da mu je dvojka »šenkana«. To prepričanje  

ima naš otrok  ves čas, da če dobi več kot 3, mu je učiteljica oceno podarilo. Ne 

verjame, da mu je z učenjem uspelo. 

Sprejemanje  

Realna ocena  

Zmožnost pohvale  

Objektivnost ocene 

INT3: Da vsakega vidi kot osebo. Sprejemanje  

Kaj pa pri vas? Se ja vaš odnos do gledanja nanj kaj spremenil?   

INT2: Jaz sem slutila, da je nekaj narobe. So me doma vsi prepričevali, da naj ga 

ne vlečem na nobene preglede, da ga bom zaznamovala, uničila. Ampak, če ne 

Intuitivno zaznavanje posebnosti 

otroka 
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veš, kaj je, mu ne moreš pomagati. Vedela sem, da je nekaj narobe, če ima tako 

ogromno znanja, pa tako slabe ocene.  

Jaz sem ga vedno videla pozitivno drugačnega. 

Intuitivno zaznavanje potreb 

otroka  

 

 

Brez sprememb  

 

INT1: Ne, nič. Brez sprememb 

INT3: Pri nas se ni nič spremenilo. Mi delamo enako kot prej in ga sprejemamo. Brez sprememb  

Kaj pa otrok? Kako on gleda na odločbo? Kako doživlja sebe? 

 Sprva: odklonilen odnos 

Dojemanje kot kazen  

Postopno sprejemanje ob 

zaznavanju učinkovitosti 

pomoči  

INT1: Ne mara odstopati, ne mara biti drugačen. Ga je skrbelo, da se bodo drugi 

norca delali, da ne bo imel več prostega časa. Na vse je gledal kot kazen. Spet je 

bil čisto na tleh. Odločba mu je bila huda kazen. 

Ampak se je pobral, ko je videl, da mu pomoč pomaga in je ugotovil, da lahko 

učitelja kaj vpraša, ure DSP mu niso več odveč. 

Sprijaznil se je s tem, da malo odstopa od drugih, ampak se zdaj trudi in gleda, 

kako bi bil tak kot ostali. 

Tudi, ko sva šla v ambulanto za avtizem. Ni bilo prav, da so se tam vse kar 

vpričo njega pogovarjali o diagnozah. Je imel potem veliko krizo, se je imel ta 

najbolj čudnega, največjega čudaka. 

Nevšečnost odstopanja  

Želja po enakosti  

Strah pred vrstniškim zbadanjem 

Pomanjkanje prostega časa  

Dojemanje kot kazen  

Zaznavanje pomoči 

Postopno sprejemanje  

Dodatna razlaga  

Samo-sprejemanje  

Avtistična ambulanta 

Negativne izkušnje  

Pojasnjevanje diagnoze  

Težave samo-sprejemanja 

 

INT 2: Njega pa je motilo, zakaj mora on tam posebej hodit, zakaj ima on 

dodatne ure, ga je motilo in tudi doma je povedal. 

Mislim, da je bolje, ker je odločbo že zelo zgodaj dobil. Slabše je, če jo dobijo v 

5., 6. razredu. Takrat mogoče to drugače sprejemajo. 

Motenje  

Izločitev iz razreda  

Dodatne ure  

Neodobravanje  

Boljše odločba v nižjih razredih 

Lažje sprejemanje 

INT3:  

Odnos sošolcev…se je spremenil zaradi odločbe? Ima prijatelje?   

 Vrstniške težave  

Razlog: drugačnost  
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INT1: Imel je probleme z vrstniki. Šel jim je na živce, ker je bil drugačen. Zdaj 

je boljše, zdaj hoče biti takšen kot drugi, jih opazuje in se jim približuje. Mislim, 

da se z vsemi pogovarja, nima pa tistega ta pravega kontakta, prijatelja. Imel je 

prijateljico, sošolko, pa se je začela puberteta in sta se skregala. 

Opazovanje  

Posnemanje  

Približevanje  

Brez tesnih prijateljev 

 

Vrstniške težave  

 

 

 

 

 

Reševanje s pomočjo družine ali 

samostojno reševanje  

 

 

Brez tesnih prijateljev  

 

INT2: Ne vem, on to vse sam predela in pove potem, ko je že zaključeno. 

Ne izpostavi nikoli, vendar mislim, da mu kdo kdaj kaj reče na ta račun. 

Mislim, da ima prijatelje. Z njimi se bolj druži v šoli. Popoldan je bolj doma in 

ne hodi naokoli. 

Zadržanost  

Samostojno reševanje težav  

Druženje v šoli 

Popoldanski čas 

Družinski krog 

INT3: Sošolci so ga začeli v sedmem razredu zavračati, so ga odrinili in psihično 

poniževali. Se je videlo tudi doma in nam je povedal. Ni se jim znal približati. Pa 

smo potem tudi doma več v družbo hodili, da se ni več samo nas držal. Vrstniki 

mislijo, da imajo ti otroci privilegije. Mislim, da se nekateri tudi doma o tem 

pogovarjajo. Dobro se počuti v šoli, čeprav nima nekih velikih prijateljev, 

mogoče se bolj druži s puncami, pa ima tudi zdaj enega sošolca. 

Zavračanje  

Psihično poniževanje  

Vrstniške težave  

Izpoved težav doma  

Nezmožnost vzpostavitve stika  

Spodbujanje druženja  

Pogovori doma  

Brez tesnih prijateljev  

Odločba- koristi/slabosti…  Mu odločba koristi? Če bi se odločali zdaj, kaj 

bi izbrali? 

  

INT1: Odločba mu je zelo, zelo koristila. Zelo pozitivno, zdaj vidi, da mu to 

pomaga, je dobil en sistem in se tistega načina drži. Tudi DSP mu pomaga. 

Koristnost  

Pozitivne posledice  

Pomoč  

Vzpostavitev sistema  

Ohranjanje sistema  

Pomoč DSP 

 

 

 

 

Koristnost odločbe v: 

pomoči/dodatni razlagi 

razvoju socialnega čuta  

vzpostavitev sistema dela  

 

 

 

 

otrok zaznava kot stigmo in 

breme – nerazumevanje  

INT2: Če je to zares neka dodatna razlaga, je v redu in če še otrok to sprejme, je 

fajn. 

Mislim, da on ne čisto razume, zakaj to ima. Ve, da je to kot v njegovo korist, 

vendar prej jemlje kot breme, v smislu »saj nisem tak butl«, da bi to potreboval. 

Koristi-Tako, tako. Pozitivno  prav gotovo kar se tiče dodatne razlage, potem je 

pa na šoli in starših odgovornost, kako se razloži otroku, zakaj ima dodatno uro 

pomoči in dodatno uro pouka. Njemu je težko priti na preduro, če bi lahko šel od 

MAT bi bilo njemu to super. 

Če bi svetovala drugim, bi rekla, da če so res težave potem odločba ja, naj se 

prej še temeljiti pozanimajo v šoli. 

Dvom o razumevanju odločbe s strani 

otroka  

 

Sprejemanje kot breme in stigmo 

(neumnosti)  

 

Koristnost:dodata razlaga  

 

Odgovornost starša/šole glede 

pojasnjevanja 
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INT3: Ga ne ovira, mu samo pomaga, to je samo koristno. Je pa tudi za druge 

koristno, da vidijo, da smo ljudje različni, da obstajajo tudi drugačni. Da se 

razvije socialni čut. 

Pomoč  

Koristnost  

Vzajemna koristnost  

Različnost ljudi  

Socialni čut 

 So prilagoditve…   

INT1: Ti otroci potrebujejo prilagoditve,  npr. skrajšan tekst, osnovne podatke, 

ne pa celo zgodbo. Realno jih je treba ocenit in jim ne »šenkat« ocen. Da se 

opazi in oceni trud. 

 

 

Realna ocena potreb  

 

Koristne 

Težave: izkoriščanje  

Izrabljanje napovedanega spraševanja  

 

Realna ocena otrokovih potreb  

 

Nevarnost izkoriščanja  

INT2: Do neke mere so koristne, je pa res, da jih otroci potem lahko preveč 

izrabljajo, da imajo napovedano spraševanje, da imajo to in ono… prilagoditev 

podaljšan čas lahko učencu koristi, ampak, če nima znanja, nima tudi v 

podaljšanem času kaj zapisati, razen, če rabi čas, da se zbere in razmisli, kaj 

naloga sploh hoče od njega. 

Mislite, da je bolje, da je več otrok z odločbo v razredu? 

 Nesmiselnost nivojskega 

pouka  

Več otrok s PP v istem 

razredu  

INT2: Primerja se z tistimi učenci v razredu, ki imajo odločbo, vidi se nad njimi, 

čeprav imajo podobne prilagoditve. 

Primerjava z otroci z odločbo  

INT1: Ja, mislim da ja. Se bolj enak počuti. Ker otrok vidi, da je več takih kot je 

on, da imajo tudi drugi težave in pomoč. Čeprav morajo biti v razredu tudi 

takšni, ki so boljši, da vidi, kje približno je. Nivojski pouk, ko so bili sami slabi 

skupaj, mi ni bil všeč. Ker otrok ne vidi, kaj bi moral znat. 

On zna ocenit kdo ima kakšne težave- npr. ta grdo piše, ima težave z 

grafomotoriko.. 

Nič bolj ni povezan z učenci, ki imajo odločbo. Druži se bolj z drugimi sošolci. 

Smotrnost več otrok s PP 

Zaznavanje ostalih s potrebami  

Nesmiselnost nivojskega pouka  

Orientacija  

Id lastne pozicije 

Kaj menite, da je ključno za uspešnost takšnih otrok?   

INT1: Razumevanje, podpora učitelja, da se bo povezal z njim. Zaupanje. Razumevanje  

Podpora  

Zaupanje  

U pristop 

Učiteljev sprejemljiv odnos 

oziroma pristop  

INT2: Pristop do učenca, da se ga vidi takšnega kot je. Da se vidi njegov uspeh. U pristop 

Realna ocena  
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Zaznavanje uspeha 

INT: Podpora strokovnih ljudi, da imajo otroci eno kritje za sabo. To jim 

ogromno pomeni. Učiteljev in tudi vas (misli na spraševalko- svetovalno 

delavko). 

Podpora strokovnega osebja  

Rad hodi v šolo?   

INT1:  

INT2: Ne. Njemu je obremenjujoč tempo, od tega, da je treba zjutraj vstati in se 

urediti, do vsega tega tempa in dela v šoli. 

Ne 

INT3: Dobro se počuti v šoli. Dobro počutje  

Prihodnost:   

INT1: Še ne vem. Mogoče kot računalničarja. Nedoločenost   

INT2: Še ne ve, kaj bi, nima še izdelano. Nedoločenost  

INT3: Za njega imam en takšen normalen vidik, en poklic, ki ga bo z veseljem 

opravljal, pa zaposlitev in mislim, da bo čisto normalno funkcioniral. 

Poklic 

Zaposlitev  

SOUSTVARJANJE 
  

Naši sestanki, vas slišimo?  Vloga staršev? Kaj pa otrok? Upoštevamo 

njegovo mnenje? 

  

INT1: Mislim, da zelo, zelo. Veliko je odvisno tudi od staršev, da zaupajo šoli. 

ne morejo imeti vedno starši prav, jaz ga poznam doma, vi ga vidite tu. 

Upoštevanje mnenj starša in otroka 

Različno poznavanje  

Strokoven program 

Upoštevanje staršev  

Upoštevanje otroka  

Otroku so srečanja obremenitev/nujno 

zlo 

 

 

Spodbujanje samostojnosti  

 

Pozitivno sprejemanje sestankov  

Upoštevanje želja staršev in otroka  

Pomembna prisotnost otroka  

Pozitiven odnos do sestankov 

 

Upoštevanje želja staršev  

 

Pomembna prisotnost otroka  

INT2: Mislim, da je v redu. Je strokovno, program je, se kar upošteva tudi nas. 

Tudi otroka, do tiste mere kot se ga lahko. Ker, če bi on izbiral, matematike 

sploh ne bi imel. 

On na sestanke pride, ker mora. Pravi: » Kaj se ne morete to vi brez mene 

dogovorit?« 

INT3: Jaz kot starš puščam, hočem, da si otrok sam stvari uredi. Nisem hodil do 

nobenih učiteljev kaj posebej, da bi jih hodil kaj učit (solit pamet). 

Ti naši sestanki, mi na to gledamo pozitivno. Je dobro, da se hoče tudi tem 

otrokom pomagat in jih normalno gledat. Saj vemo, včasih so jih poslali v 

posebno šolo, hitro so se distancirali od teh otrok. Tudi bolj živahne, ne le slabše 

učeče so pošiljali tja. 

Ja nas slišite, vsak lahko pove svoje mnenje. Tudi U3 je rad zraven, hoče biti 

zraven, rad sliši, tudi če je kaj negativnega. Mislim, da je pomembno, da je otrok 

zraven. Tako kot ga doma ne odmakneš, ga tudi v šoli ne. 
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Kaj bi spremenili, če bi lahko karkoli spremenili?   

INT1: Odreagirala bi na dogajanje v prvem vrtcu. Žal mi je, da ni bilo odločbe 

že prej, da J. ne bi doživljal nepotrebnih situacij, če bi že prej vedela, zakaj tako 

reagira. 

 

Pridobitev odločbe v zgodnjem 

otroštvu  

Praktična, življenjska opravila v šolo. 

 

V šoli: poudarek vzpostavitvi socialnih 

stikov – druženju   

Pridobitev odločbe v zgodnjem 

otroštvu  

 

V šoli: poudarek vzpostavitvi 

socialnih stikov – druženju in 

praktičnim opravilom.  

INT2: V šolo bi dodala več takšnih življenjskih, ne tipično šolskih stvari. Npr. 

kakšen sadovnjak, živali, ne samo svinčnik in papir, to je za takšne kot je naš, 

preveč šolsko. Drugače pa nisem človek, ki bi gledal nazaj. Kar je bilo je bilo. 

INT3: V šoli bi dal več poudarka na druženju, družabnem življenju. Včasih smo 

se več družili, pa kakšne delovne akcije. Otroci in starši so preveč po hišah 

zaprti.  

 


