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POVZETEK 

 

Mednarodne raziskave (PISA in PIRLS) in rezultati NPZ kažejo, da slovenski učenci na 

področju bralne pismenosti dosegajo nizke rezultate. Najštevilčnejša skupina učencev z 

bralnimi težavami so učenci z disleksijo (oz. s primanjkljaji na področju branja). 

Strokovnjaki skušamo učencem, ki imajo težave pri branju pomagati na različne načine, 

tudi tako, da pri branju uporabljajo barvne prosojnice. Barvne prosojnice so tanke, 

transparentne obarvane folije, ki olajšajo branje in so hkrati diagnostično sredstvo za 

ocenjevanje vizualnega stresa. Na tržišču je mogoče zaslediti barvne prosojnice, filtre in 

leče različnih proizvajalcev. V Sloveniji so kot barvna ravnilca na voljo že desetletje. 

Starši in šolski strokovni delavci omenjenih prosojnic še ne poznajo dovolj dobro, prav 

tako ne vloge, ki jo lahko odigrajo pri branju, pogosto pa opažajo, da na branje učencev 

vplivajo dobro. 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljeni proces branja, težave z branjem in 

učenci z učnimi težavami, med njimi so najštevilčnejša skupina učenci z disleksijo. 

Poudarek je na vizualni teoriji disleksije, ki pojasnjuje disleksijo kot posledico zaznavanja 

premikanja črk, popačene slike in pogostih glavobolov. Simptomi so v literaturi 

poimenovani z različnimi imeni: vizualni stresni sindrom, skotopični sindrom in Meares-

Irlen sindrom. V magistrskem delu bo pri opisu značilnosti učencev z omenjenimi 

težavami uporabljen izraz vizualni stres. Številni avtorji dokazujejo obstoj vizualnega 

stresa, spet drugi temu oporekajo. H. Irlen je pri svojem delu opazila, da uporaba barvnih 

prosojnic omili simptome vizualnega stresa in izboljša branje.  

 

Osrednji cilj raziskave je bil, ugotoviti skupne značilnosti učencev, zajetih v vzorec, ki 

jim barvne prosojnice pomagajo, da bolj tekoče berejo, pojasniti razlike med učenci z 

diagnosticirano disleksijo in brez nje ter ugotoviti, kako ti učenci zaznavajo črn tisk na 

beli podlagi.  

 

V empiričnem delu je predstavljena kvalitativna raziskava, študija primera o značilnostih 

učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju. Za statistično obdelavo podatkov 

smo uporabili deskriptivno metodo. Raziskovalni pristop je bil kvalitativen, vzorec pa 

namenski. Vanj je bilo vključenih 12 učencev: 5 deklic in 7 dečkov, ki imajo težave na 

področju branja. Stari so od 8 do 15 let. Vsi učenci imajo težave z branjem črnega tiska 



na beli podlagi in jim uporaba barvnih prosojnic pomaga pri branju. Sedmim učencem so 

diagnozo disleksija postavili strokovnjaki, pet učencev pa nima diagnosticirane disleksije. 

Podatke za raziskavo smo pridobili s pomočjo transkriptov polstrukturiranih intervjujev z 

učenci in njihovimi starši, ki so jih opravili strokovni delavci Inštituta za disleksijo v 

Ljubljani.  

 

Rezultati kažejo, da imajo učenci, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju, težave 

pri branju, zaznavna izkrivljanja, so ustvarjalni ter imajo več težav z orientacijo, 

pisanjem, spominom in samopodobo. Omenjene značilnosti so povezane z znaki 

vizualnega stresa. Vsi učenci imajo težave z zaznavanjem črnega tiska na beli podlagi in 

pri branju najpogosteje ne zaznajo presledkov med besedami, črke vidijo megleno in 

imajo težave s prehajanjem med vrsticami. Med učenci iz vzorca pa obstajajo tudi razlike. 

Učenci z disleksijo se od učencev brez potrjene disleksije razlikujejo predvsem pri 

prisotnosti disleksije v družini, igri v predšolskem obdobju, načrtih za prihodnost, 

senzorni občutljivosti in ustvarjalnih idejah.    

 

Magistrsko delo bo prispevalo k razvoju specialno-rehabilitacijske pedagogike in dobre 

prakse predvsem na področju prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja učencev, ki 

imajo težave z branjem črnega tiska na beli podlagi, prikazalo pa bo tudi možnost nudenja 

pomoči z barvnimi prosojnicami.  

 

Največja omejitev raziskave sta velikost vzorca in pomanjkanje nekaterih podatkov zaradi 

nestrukturiranih intervjujev. Za nadaljnje raziskave na tem področju bi bilo v veliko 

pomoč preverjanje značilnosti učencev s pomočjo nekoliko bolj strukturiranih intervjujev, 

ki temeljijo na ugotovljenih značilnostih učencev iz strokovne literature. 

 

 

 

Ključne besede: branje, težave z branjem, disleksija, vizualna teorija disleksije, vizualni 

stres, barvne prosojnice. 



ABSTRACT 

 

International studies (PISA and PIRLS) and NAK results show low level of reading 

literacy among Slovenian students. The most numerous group of students with reading 

disabilities are students with dyslexia. Experts attempt to help students with reading 

disabilities in many ways, one of which is the use of coloured overlays as reading help. 

Coloured overlays are thin, transparent and coloured films that are used as diagnostic 

assessment tool of visual stress and as reading help at the same time. Coloured overlays, 

filters and lenses from different manufacturers can be found on the market. In Slovenia 

they have been used in the form of coloured reading rulers for about a decade. Parents 

and pedagogical staff are not well acquainted with coloured overlays and are not aware of 

their important role in reading; on the other hand, they often notice positive effect of 

coloured overlays on reading.   

 

The theoretical part of this master's thesis presents the reading process, reading 

disabilities and students with learning disabilities; the most numerous group among them 

is the children with dyslexia. The emphasis lies on the visual theory of dyslexia which 

explains dyslexia as a consequence of letter movement perception, blurry picture and 

frequent headaches. Symptoms can in scientific literature occur with different names – 

visual stress syndrome, scotopic sensitivity syndrome or Meares-Irlen syndrome. The 

term visual stress will be used in this thesis when describing characteristics of students 

with the mentioned difficulties. Many authors prove the existence of visual stress, 

whereas the others contradict those theories. H. Irlen has noticed that the use of coloured 

overlays reduces the symptoms of visual stress and improves reading. 

 

The main aim of our study was to investigate the common characteristics of students 

comprised in the sample, who use coloured overlays to read more fluently. Furthermore, 

the aim was to elucidate the differences between students diagnosed with dyslexia and 

students without dyslexia and to investigate how these children perceive black print on 

white paper. 

 

The empirical part of this thesis presents qualitative study, a case study about 

characteristics of students, who use coloured overlays as reading help. A descriptive 

method was used for statistical data processing. Furthermore, qualitative study approach 



and purposive sample were used. The sample consisted of 12 students (5 girls and 7 boys) 

with reading disabilities, all aged 8 to 15. All students have difficulties with reading black 

print on white paper and they all benefit from using coloured overlays. Seven students 

were diagnosed with dyslexia by experts and five students do not have such diagnosis. 

Data for this study were collected with semi-structured interviews with students and their 

parents. The interviews were conducted by skilled experts at Institute for Dyslexia in 

Ljubljana. 

 

The results show that students who use coloured overlays as reading help encounter 

difficulties with reading and visual distortion; they are creative and have difficulties with 

orientation, writing, memory and self-image. These characteristics are associated with 

signs of visual stress. All students encounter difficulties with perception of black print on 

white paper and have difficulties to move lines. Furthermore, they see blurry letters and 

do not usually perceive spaces between words. Nevertheless, differences occur among the 

students in the sample. Students with dyslexia differ from students without dyslexia in 

presence of dyslexia in the family, pre-school games, plans in the future, sensory 

sensibility and creative ideas. 

 

This master thesis will contribute to special education and good practice in the field of 

detection and diagnostic assessment of students with difficulty reading black print on 

white paper. In addition, it provides some options of using coloured overlays as reading 

help. 

 

The major limitation of the study is a small sample size and lack of data due to 

unstructured interviews. For further studies in this field the examination of student 

characteristics with structured interviews based on determined characteristics from the 

scientific literature would be essential. 

 

 

 

Key words: reading, reading difficulties and disabilities, dyslexia, visual theory of 

dyslexia, visual stress, coloured overlays. 
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UVOD 

 

Pismenost ima v življenju posameznika izreden pomen in nam omogoča opravljanje 

najrazličnejših nalog: službenih, šolskih, življenjskih. Predpogoj za uspešno bralno 

pismenost je branje. Za nekatere učence je usvajanje spretnosti branja težaven proces, ki 

vpliva na njihovo razumevanje, učenje in samopodobo. Težave pri branju se kažejo v 

slabši tekočnosti, skromnejšem besedišču, pomanjkljivem bralnem razumevanju, pri 

začetnih bralcih so lahko prisotne tudi težave fonološkega zavedanja (Košak Babuder, 

2014).  

V zadnjem desetletju se veliko govori o bralni pismenosti. Ravni bralne pismenosti se v 

državah preverjajo z dvema obsežnima mednarodnima raziskavama – PIRLS in PISA.  

Rezultati omenjenih raziskav kažejo, da so slovenski učenci pod povprečjem sodelujočih 

držav Evropske unije (PISA 2012 in PIRLS 2011). Slabe rezultate bralne pismenosti  

zasledimo tudi v letnem poročilu Nacionalnega preverjanja znanja (2015). Dosežki 

(usmerjenih) učencev s posebnimi potrebami, med njimi je največ otrok s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (PPPU), so v povprečju za tretjino nižji od dosežkov 

vrstnikov. Učenci s PPPU so v osnovni šoli najštevilčnejša in zelo heterogena skupina 

otrok s posebnimi potrebami ter imajo specifične primanjkljaje na področjih branja, 

pisanja, pravopisa, računanja in praktičnih ter socialnih veščin. Skrb za povečanje bralne 

pismenosti pri učencih je na nacionalni ravni povsem razumljiva, saj nizka bralna 

pismenost pomeni, da posamezniki, ki vstopajo na trg dela, niso sposobni  pravilno 

razumeti osnovnih pisnih besedil, kar jim onemogoča nadaljnje izobraževanje in povzroča 

izključenost iz trga dela (Vassiliou, 2011).  

 

Najpogostejša motnja branja je disleksija in je prisotna pri 2–10 % učencev (Magajna, 

2008b; Košak Babuder, 2014; Meehan, 2007; Stein, 2001; Raduly-Zorgo, Smythe in 

Gyarmathy, 2010). Disleksija je nevrofiziološka motnja, ki vključuje skupino raznolikih, 

a medsebojno povezanih dejavnikov, ki so individualno pogojeni in vplivajo na 

posameznika ter na njegovo delovanje vse življenje (Raduly-Zorgo idr., 2010). 

Disleksijo pojasnjujejo različne teorije. Fonološka teorija (Bishop in Snowling, 2004) 

predpostavlja, da disleksijo povzroča primanjkljaj v fonološkem procesiranju. Vizualni 

teoriji, primanjkljaj vizualnega magnocelularnega sistema v možganih (Stein in Walsh, 
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1997) in teorija vizualnega stresa, pa predpostavljata, da disleksijo povzroča primanjkljaj 

v vizualnem procesiranju (Erjavec, 2011).   

Vizualni stres je motnja vizualnega zaznavanja, ki povzroči glavobole, popačeno sliko in 

onemogoči ali vsaj otežuje branje. Različni avtorji, ki podpirajo obstoj vizualnega stresa, 

navajajo zastopanost le-tega v populaciji v različnih deležih. V strokovni literaturi velja 

splošno soglasje, da so zmerni simptomi vizualnega stresa prisotni pri 12 % populacije 

(Leow, Marsh in Watson, 2014). Več avtorjev poudarja (Irlen, 2005; Kriss in Evans, 

2005; idr.), da je vizualni stres bolj pogost pri osebah z disleksijo. Druge raziskave 

kažejo, da sta vizualni stres in disleksija ločeni komponenti (Kruk idr., 2008).  

 

Učenci z vizualnim stresom imajo težave z branjem, pisanjem in učenjem (Leow, Marsh 

in Watson, 2014). Druge značilnosti učencev z vizualnim stresom so še težave z 

vedenjem, nizko motivacijo in odnosom do šolskega dela (Irlen, 2005). H. Irlen (2005) je 

pri delu z odraslimi osebami z vizualnim stresom opazila, da uporaba barvnih prosojnic 

omili simptome in izboljša branje. Barvne prosojnice uporabljajo tudi za diagnostično 

ocenjevanje vizualnega stresa.  

 

Čeprav so v Sloveniji barvne prosojnice v obliki barvnih ravnilc prisotne že več let, šolski 

strokovni delavci omenjenih prosojnic še ne poznamo dovolj dobro, prav tako ne njihove 

vloge pri učenju branja. P. Harries idr. (2015) so v svoji raziskavi ugotovili, da se je pri 

uporabi barvnih prosojnic število simptomov vizualnega stresa zmanjšalo za 80 %, pri 35 

% testirancev pa so simptomi popolnoma izginili. Zato smo pri učencih (iz našega vzorca) 

s potrjeno disleksijo in učencih brez potrjene disleksije, ki jim barvne prosojnice 

pomagajo pri branju, preučili njihove značilnosti.  
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 TEORETIČNI DEL 

 

1 BRALNA PISMENOST 

 

V tem poglavju skušamo opredeliti bralno pismenost iz različnih vidikov ter pojasniti 

njen pomen za učenje in življenje posameznika. Povzemamo rezultate mednarodnih 

raziskav (PISA 2012, PIRLS 2011 in ILIAS 2000) o bralni pismenosti in rezultate 

Nacionalnega preverjanja znanja (2015), ki opozarjajo na nizko bralno pismenost 

Slovencev v različnih življenjskih obdobjih. 

 

Pismenost ima v življenju posameznika izreden pomen. M. Grosman (2006) pravi, da je 

bralna pismenost nujno potrebna za človekovo smiselno preživetje v svetu, saj je glavna 

pot do znanja in učinkovito orodje moči (brezplačno učenje ipd.). 

 

Obstaja več vrst opredelitve bralne pismenosti. V raziskavi PISA je bralna pismenost 

pojmovana širše kot samo spretnost branja in pisanja; vključuje »široko paleto 

kognitivnih kompetenc, od osnovnega dekodiranja preko poznavanja besed, slovnice, 

jezikovnih in besedilnih struktur in značilnosti do znanja o svetu. Prav tako vključuje 

zavedanje in zmožnost uporabe različnih strategij med obdelavo besedila« (Štraus, 

Šterman Ivančič in Štigl, 2013, str. 21). 

 

Meden (2014) poudarja pomen bralne pismenosti kot eno temeljnih človekovih 

kompetenc, ki je pomembna za razvoj posameznika in družbe. Zaveda se, da je treba pri 

bralni pismenosti hitro prepoznati razloge za nezadovoljivo stanje, poiskati možnosti za 

izboljšanje in oblikovati dolgoročno strategijo za uspešno bralno opismenjevanje. Nizka 

bralna pismenost namreč pomeni, da posamezniki, ki vstopajo na trg dela, niso sposobni  

pravilno razumeti osnovnih pisnih besedil, kar jim onemogoča nadaljnje izobraževanje in 

povzroča izključenost iz trga dela (Vassiliou, 2011).  

 

V zadnjem desetletju se veliko govori o bralni pismenosti. Ravni bralne pismenosti se v 

državah preverjajo z dvema obsežnima mednarodnima raziskavama – PIRLS in PISA.  
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PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) meri dosežke učencev, starih 

približno 10 let. Cilj raziskave je ugotoviti, kakšna je bralna raven sodelujočih učencev, s 

kakšnimi okoliščinami se povezujejo različni nivoji bralne pismenosti in kakšne so 

razlike med državami, z namenom, da bi izboljšali poučevanje pismenosti. Bralna 

pismenost slovenskih četrtošolcev se je od leta 1991 do 2011 nekoliko izboljšala, vendar 

smo po bralnem dosežku še vedno za večino evropskih držav. Raziskava je pokazala tudi, 

da deklice dosegajo višjo stopnjo bralne pismenosti kot dečki in da na bralne dosežke 

učencev zelo vplivata izobrazbena in poklicna raven staršev (Mullis idr., 2007). Večina 

šibkih bralcev prihaja iz socialno in ekonomsko prikrajšanih družin, kjer primanjkuje 

izobraževalnih virov, tudi knjig (OECD, 2010).  

 

PISA (Progeamme for International Student Assessment) je program mednarodne 

primerjave dosežkov 15-letnih učencev, ki ugotavlja raven bralne, matematične in 

naravoslovne pismenosti v državah članicah OECD. Ugotovljeno je bilo, da se bralna 

pismenost v Evropi v celem desetletju ni izboljšala (Vassiliou, 2011). Analize rezultatov 

raziskave PISA kažejo, da so slovenski petnajstletniki v bralni pismenosti podpovprečno 

uspešni. V Sloveniji 79 % učencev dosega temeljne bralne kompetence, kar je nižje od 

povprečja sodelujočih držav članic. Le 0,3 % slovenskih učencev dosega najvišjo raven 

bralne pismenosti. Tudi tukaj je bilo ugotovljeno, da domače in družinsko okolje močno 

vplivata na učenčeve bralne dosežke (OECD, 2010). V omenjeni raziskavi je mogoče 

zaslediti še podatek, da so slovenski učenci v primerjavi s povprečjem OECD manj 

notranje in zunanje motivirani za učenje (povzeto po Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 

2013).  

 

Slabi rezultati bralne pismenosti v Evropi so tako spodbudili strokovnjake v okviru 

Evropske komisije k razvoju pismenosti s projektom Opolnomočenje učencev z 

izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. V Sloveniji se je projekt izkazal za 

pozitivnega in prispeval k izboljšanju rezultatov, predvsem na področju motivacije in 

interesa za branje, bralne tehnike in pisanja ter učnih strategij in strategij dela z 

besedilom, ki podpirajo učenje (v Nolimal, 2014). Slabe rezultate bralne pismenosti 

zasledimo tudi v letnem poročilu Nacionalnega preverjanja znanja. Sicer podatki 

nakazujejo, da učenci v 9. razredu izboljšujejo svoje bralne zmožnosti, a primerjave med 

leti zaradi specifike preizkusa (iz slovenščine) niso povsem zanesljive. Dosežki 
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(usmerjenih) učencev s posebnimi potrebami, med katerimi je največ otrok s PPPU, so v 

povprečju za tretjino nižji od dosežkov vrstnikov (NPZ, 2015). 

Tudi rezultati mednarodne raziskave o bralni pismenosti odraslih IALS (International 

Adult Literacy Survey) pri Slovencih kažejo nizke rezultate. Po pismenosti prebivalstva 

se uvrščamo na dno lestvice članic OECD. 65–77 % odraslih (starih od 16 do 65 let) se je  

uvrstilo na dve najnižji ravni bralne pismenosti. Slovenci tako sodimo med petino 

najslabše pismenih ljudi v Evropi (v Davis in Braun, 2008).  

 

Šibka bralna pismenost je prisotna po celotni vertikali izobraževalnega sistema in v 

odrasli dobi posameznika. Bralna pismenost je dolgotrajen proces, ki ga je treba 

sistematično načrtovati in izvajati celo šolsko obdobje (od vrtca do zaključka šolanja) ter 

ga izpopolnjevati vse življenje. M. Grosman (2007) poudarja, da je za izboljšanje bralne 

pismenosti pri učencih z bralnimi težavami bistvenega pomena, da procese branja in 

stopnje bralnega razvoja poznajo učitelji vseh predmetov. Na ta način bodo lahko 

najučinkoviteje pomagali učencem.     

 

 

1.1 OPREDELITEV BRANJA 

 

Branje je zapleten proces, ki od posameznika terja veliko energije in usklajevanja med 

posameznimi spretnostmi, ki so nujno potrebne za branje. Obenem je branje poglavitni 

cilj šolanja, saj sta usvojena tehnika branja in sposobnost razumeti prebrano bistveni za 

učenčev uspeh v šoli ter razvoj funkcionalne pismenosti v poznejših življenjskih 

obdobjih.  

Nekateri avtorji pri definiranju branja poudarjajo bolj procese zaznavanja (dekodiranja), 

drugi pomensko plat bralnega procesa (bralno razumevanje), tretji integracijo obojega, 

četrti pa razlagajo branje kot večstopenjski proces (Pečjak, 1999a). 

 

Shihab (2011) opredeli branje kot proces aktivnega razmišljanja, ki osebi omogoča 

razumevanje avtorjevega besedila s pomočjo dekodiranja in obstoječega predznanja ter z 

namenom aktivne uporabe. Interpretacija in povezovanje avtorjevih in bralčevih idej sta 

odvisni od spretnosti bralca. 
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1. 1. 1 UČENJE BRANJA 

 

Branje je temeljna veščina, potrebna za izobraževanje in napredovanje posameznika. Z 

njim se srečamo v šoli, službi, trgovini, na cesti, v javnem prometu itn. Dobra 

usposobljenost v bralni pismenosti ni le glavni cilj izobraževanja, ampak tudi poglavitno 

sredstvo za učenje (Barle Lakota, 2011). Branje vključuje integracijo jezika (znanje o 

značilnostih tiska in pred-jezikovno znanje, vključno z razumevanjem povezanosti črke in 

glasu) in vidnih spretnosti (Malins, 2009).  

 

S. Pečjak in A. Gradišar (2002) opredeljujeta učenje branja kot dolgotrajen proces in 

hkrati kot najučinkovitejše sredstvo za usvajanje znanja. Učenje branja zajema dva 

osnovna procesa: dekodiranje in bralno razumevanje (Vellutino, Fletcher, Snowling in 

Scanlon, 2004). Začne se že v zgodnjem otroštvu, z razvojem govornih in jezikovnih 

sposobnosti, in sčasoma pripelje do samostojnega branja. Končni cilj uspešnega branja in 

bralne pismenosti je oblikovanje pomena oz. učenje (Pečjak, 1999a). 

 

Pri branju razvijamo sposobnosti dekodiranja, tekočega branja in bralno razumevanje, ki 

so v medsebojni povezanosti. 

 

1. 1. 1.1 DEKODIRANJE 

Dekodiranje je proces, pri katerem bralec pretvarja grafične informacije (simbole, črke) v 

glasovni kod (besede). Za dobro in natančno dekodiranje je treba razviti sposobnost 

vidnega (razlikuje med simboli črk) in slušnega razločevanja (razlikuje posamezne 

glasove) (Pečjak, 1999a). 

 

Pomemben dejavnik, ki vpliva na dekodiranje, je gibanje oči. Oči se gibljejo skokovito in 

delajo postanke (sakade in vergence). Če bralec zajame večje število besed naenkrat in 

sledi besedilu, je hitrost dekodiranja večja. Lahko pa se bralci vračajo na začetek besede 

oz. vrstice ali pa delajo daljše postanke med deli besed ali besedami, kar ovira hitrost 

branja. Vse to je bolj značilno za začetne in šibke bralce ter učence z disleksijo (Pečjak, 

1996; Hawelka, Gagl in Wimmer, 2010; Hutzler in Wimmer, 2004).   

Na hitrost dekodiranja vplivata tudi osvetlitev prostora in značilnosti besedila, kot so 

velikost in oblika črk, vrsta pisave, dolžina vrstice in kontrast med črkami ter podlago 
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(Pečjak, 1996; Košak Babuder, 2014). A. Fawcet in Nicholson (1994) predpostavljata, da 

je za težave pri tekočnosti branja učencev z disleksijo odgovoren primanjkljaj hitrega 

(avtomatičnega) dekodiranja črk in besed. 

 

Reid (2003) ugotavlja, da se pri procesu dekodiranja odvijajo dvojni procesi; eni so 

usmerjeni k besedi (prepoznavanje črk, glasovno zavedanje), drugi pa k prepoznavi 

besede (prepoznavanje besed ter raba vidnega spomina). Ko se učenec uči veščin 

prepoznavanja besed, vloži veliko miselnega napora v samo tehniko branja in ne utegne 

razumeti prebranega (Pečjak, 1996). Branje je tako bolj počasno, če ima besedilo veliko 

neznanih besed, saj takrat beremo počasneje in analiziramo besedo ter iščemo njen pomen 

(Pečjak, 1999a).  

Hitro dekodiranje je prvi pogoj za učinkovito branje. Bolj ko je tehnika izurjena in branje 

tekoče (fluentno), lažje se bralec posveti razumevanju prebranega, saj med branjem ne 

razmišlja, kako bo neko besedo prebral, ampak o pomenu (Pečjak, 1996).  

 

1. 1. 1. 2 TEKOČE BRANJE 

Tekoče ali fluentno branje je opredeljeno kot zmožnost natančnega, hitrega in 

nenapornega branja besedila (Rasinski, 2003, v Barle Lakota, 2011). M. E. Curtis in 

Kruidenier (2005) v svojo definicijo vključujeta še branje z ustreznim ritmom, intonacijo 

in izrazitostjo. Nichols, Rupley in Rasinski (2004) pa dodajajo še, da je za tekoče branje 

potrebno avtomatično (hitro) prepoznavanje besed. Za učence z bralnimi težavami je 

značilno monotono, neekspresivno branje (Hudson, Lane in Pullen, 2005), lahko pa 

natančno berejo, vendar so pri tem bolj počasni in ne moremo govoriti o tekočem branju.  

 

Ker je tekočnost branja pogojena s hitrim dekodiranjem besedila, nanjo vplivajo enake 

značilnosti kot na dekodiranje besedila: tipografske značilnosti besedila, dolžina vrstice, 

kontrast med podlago in tiskanimi črkami, razumevanje vsebine, pomanjkanje bralnih 

izkušenj in vaj za branje, priklic simbolov iz delovnega spomina in vzorec gibanja oči pri 

branju (Pečjak, 1996 in 2010; Košak Babuder, 2014; Fawcet in Nicholson, 1994). 

 

»Tekoče branje je pomemben element pri razvijanju temeljnih bralnih zmožnosti, saj 

imajo brez tega znanja bralci težave z razumevanjem« (Barle Lakota, 2011, str. 34). 
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Ko otrok bere tekoče, govorimo o avtomatizirani bralni tehniki. Do nje pride posameznik 

le s pogostim, večkratnim pravilnim branjem besed. Brez usvojene spretnosti tekočega 

branja ima otrok več težav na šolskem področju. M. Košak Babuder (2012) povzema 

posledice neavtomatiziranega branja po različnih avtorjih (Ehri, 1998; Cunningham in 

Stanovich, 1998; Oka in Paris, 1986; Brown, Palincsar in Purcell, 1986) in navaja, da 

zakasnel razvoj bralnih veščin vpliva na rast besedišča, spremeni otrokov odnos in 

motivacijo za branje ter prikrajša otroka za priložnosti za razvoj strategij bralnega 

razumevanja.    

 

H. Irlen (2005, str. 61) je prepričana, da mora biti »branje tekoče, brez napora in prijetno, 

preden lahko posameznik razvije ljubezen do branja ali pridobi navado do branja za 

zadovoljstvo«. Nefluentno branje vpliva na nizko motivacijo za branje (Nathan in 

Stanovich, 1991).  

 

1. 1. 1. 3 BRALNO RAZUMEVANJE 

Bralno razumevanje je proces, ki vključuje integracijo sposobnosti dekodiranja, 

predznanja o brani tematiki in strategijah, ki pomagajo razumeti besedilo (Kintsch in 

Kintsch, 2005) ob ustrezni tekočnosti branja (O’Connor, White in Swanson, 2007). Cilj 

branja je izvleči pomen iz besedila (Clarke, Snowling, Truelove in Hulme, 2010).  

 

S. Pečjak (1996, str. 55) pojmuje razumevanje besedila kot »interakcijski proces med 

bralcem in besedilom«. Dejavnike bralnega razumevanja pa razdeli v dve večji skupini: 

dejavnike, ki izhajajo iz besedila (slovnično-slogovna enostavnost, pomenska zgoščenost 

in kognitivna strukturiranost besedila) in dejavnike, ki izhajajo iz bralca (inteligentnost, 

bralna tehnika, predznanje, namen branja). K. I. E. Dahlin (2010) dodaja, da na 

razumevanje prebranega vpliva tudi zmogljivost bralčevega delovnega spomina, saj je 

šibek delovni spomin pogosto povezan s slabšim prepoznavanjem besed in razumevanjem 

prebranega.  

 

J. Košir (2010) navaja, da raziskovalni rezultati iz tujine govorijo o tem, da obstaja močna 

povezanost med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem. Bralna tehnika vpliva na 

razumevanje prebranega, razumevanje prebranega pa na bralno tehniko (Klauda in 
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Guthrie, 2008). O povezanosti med tekočnostjo branja in bralnim razumevanjem govorijo 

številni avtorji (Yovanoff, Duesbery, Alonzo in Tindal, 2005; Rasinski idr., 2005).  

S. Pečjak (1996 in 2010) tako priporoča, da urimo bralno tehniko (z urjenjem hitrosti 

branja), hkrati pa opozarja, da sposobnost tekočega branja ne privede avtomatično do 

razumevanja prebranega.  

 

Pri poučevanju branja je zelo pomembno, da učitelj pozna potek procesov branja in se 

zaveda, na kateri stopnji bralnega razvoja se nahaja učenec in ga lahko tako spodbuja in 

usmerja k razvoju branja (Grosman, 2007). Posebej pozorni in natančni moramo biti pri 

učencih z bralnimi težavami.  

 

Torgesen (2004) poudarja, da moramo biti pri poučevanju učencev z bralnimi težavami 

bolj: 

- direktni, saj potrebujejo bolj neposredno, strukturirano in sistematično poučevanje, da 

pridobijo ustrezno tekočnost branja, ki vodi do bralnega razumevanja besedila;  

- intenzivni, saj se brez večje količine vsakodnevnega vodenega poučevanja bralne 

veščine otrok, ki imajo težave z branjem, razvijajo počasi in učenci ne napredujejo;  

- podporni, saj potrebujejo več pozitivne spodbude. S posredovanjem povratnih 

informacij, opogumljanjem in pozitivnim ojačevanjem spodbujamo in motiviramo 

učence za branje.  

 

 

1. 1. 2 DEJAVNIKI BRANJA/BRALNE UČINKOVITOSTI 

 

Različni avtorji (npr. Pečjak, 1996; Zrimšek, 2003) navajajo številne dejavnike, ki 

vplivajo na uspeh branja. Da je branje učinkovito, mora učenec obvladati bralno tehniko 

in razumeti prebrano. Na vse to vplivajo zunanji in notranji dejavniki bralnega uspeha. 

Med notranje dejavnike uvrščamo zaznavne dejavnike (vidno in slušno zaznavanje), 

kognitivne dejavnike (splošne in specifične sposobnosti posameznika, besedni 

kratkoročni spomin, sposobnost hitrega avtomatiziranega poimenovanja, metakognitivne 

dejavnike, stopnjo avtomatiziranosti procesa) in čustveno-motivacijske dejavnike 

(notranja in zunanja motivacija za branje). Med zunanje dejavnike pa uvrščamo socialno-

kulturne dejavnike. V magistrskem delu podrobneje predstavljamo vidno zaznavanje.  
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Na branje vplivata tudi govorno jezikovno izražanje in veščina pisanja. Ta dva dejavnika 

pa sta prav tako odvisna od branja, saj branje vpliva na jezikovno in pisno izražanje ter 

učno uspešnost posameznika (Ontario, 2003). 

 

 

1. 1. 2. 1 ZAZNAVNI DEJAVNIKI 

 

Vidno zaznavanje ali razločevanje 

S. Pečjak (1999a, str. 27) pojasnjuje sistem vidnega zaznavanja, ki sta ga izdelala 

Crowder in Wagner (1992). Branje se prične z vidno zaznavo. Vidni dražljaji vstopijo v 

vidni sistem (oko – vidni živec – možganska skorja) in se najprej poenostavijo (saj je moč 

vidnega sistema omejena), nato pa se  primerjajo z že uskladiščenimi informacijami. Na 

podlagi tega se bralec odloči, kako bo znak definiral in odreagiral. Pri procesu zaznavanja 

igrata pomembno vlogo identifikacija in rekognicija. Identifikacija je kompleksna 

dejavnost, ki vključuje sposobnost zaznavanja, razločevanja in pomnjenja ter omogoča 

prepoznavanje črk v besedi ali cele besede (tudi neznane, nesmiselne besede). 

Rekognicija pa je sposobnost prepoznavanja že znanih črk ali celih besed in je možna 

samo pri besedah, s katerimi se je bralec že večkrat srečal. Identifikacija in rekognicija sta 

vzajemno povezani. Avtorji si niso enotni pri tem, kdaj je otrok sposoben ustrezno vidno 

zaznavati in razločevati. Nekateri poudarjajo, da dojenček že zelo zgodaj loči med 

poznanimi in tujimi obrazi.  

S. Pečjak (1999a) navaja, da avtorji, ki se ukvarjajo s proučevanjem branja, razlagajo 

zaznavanje besed na različne načine. Nekateri utemeljujejo, da pri branju zaznavamo 

besede kot celoto, drugi pa zagovarjajo, da je za natančno in zanesljivo branje nujno 

prepoznavanje posameznih črk. 

Če se pojavijo težave pri zaznavanju dogovorjenih znakov in učenec ne more prepoznati 

ter ločevati posameznih znakov (črk), nastane težava že v samem sprejemanju 

informacije, kar vodi v neustrezno učenje branja.  

Razvoj vidnega zaznavanja je kompleksen proces, zato mora posameznik usvojiti vse 

omenjene spretnosti, da bo lahko uspešno razvil veščino branja.  
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Slušno zaznavanje ali glasovno (fonološko) razločevanje 

Sposobnost glasovnega razločevanja in razčlenjevanja se nanaša na razčlenjevanje besede 

na glasove, predpogoj za to pa je razločevanje posameznih glasov med seboj. Razvoj 

glasovnega zavedanja se tako začne v predšolskem obdobju (vendar pozneje od vidnega 

razločevanja). Po tretjem letu starosti otrok razlikuje glasove v besedi  in prepozna rime. 

S. Pečjak (1999a) opredeli stopnje glasovnega zavedanja po ugotovitvah več avtorjev. 

Opisuje, da se otrok najprej zaveda dolžine besede (dolga – kratka beseda), nato zlogov in 

na koncu glasov, iz katerih je sestavljena beseda. Zavedanje o zgradbi jezika in slušnih 

procesih N. Zrimšek (2003) opisuje kot metajezikovno zavedanje, ki se začne razvijati pri 

otrocih po četrtem letu starosti. Najbolj izrazit razvoj fonološkega zavedanja poteka med 

petim in sedmim letom in je odvisen od socio-kulturnega okolja. 

 

 

1. 1. 2. 2 KOGNITIVNI DEJAVNIKI  

Na učenje branja pomembno vplivajo otrokove intelektualne sposobnosti (Pečjak, 1999a). 

Avtomatizirano branje je v večji meri odvisno od zaznavnih dejavnikov, medtem ko je 

bralno razumevanje in vrednotenje prebranega odvisno od intelektualnih sposobnosti. 

Dokaz, ki govori temu v prid, so otroci z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi, ki se 

naučijo tekočega branja, ne morejo pa ovrednotiti in razumeti prebranega.  

 

Kratkoročni spomin  

Pomnjenje je veščina, ki je tesno povezana z učenjem in intelektualnim funkcioniranjem. 

Predstavlja zmožnost posameznika, da vkodira, obdela in prikliče informacije iz spomina 

ter pomembno vpliva na zmožnost dekodiranja in bralnega razumevanja (Petrovič, 2010).  

B. Jurišič (2002) meni, da je sposobnost ohranjanja verbalne informacije v delovnem 

spominu nujna za branje in učenje in je verbalni spomin učinkovit napovedovalec 

(bodočega) uspeha pri branju.  

 

Avtomatizirano poimenovanje 

D. Jelenc (1996) poudarja, da sta za učinkovito dekodiranje črk in besed pomembni tako 

natančnost kot tudi hitrost prepoznavanja. Pri prepoznavanju gre za sposobnost 

imenovanja vidnega dražljaja. Imenovanje je ključni dejavnik usvajanja branja in je dober 

prediktor bralne učinkovitost oz. bralne motenosti (Brizzolara idr.,  2006).  
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Metakognitivni dejavniki 

Metakognicija omogoča posamezniku razumevanje in regulacijo lastnih misli. 

Posameznika vodi k izbiri in vrednotenju posameznih kognitivnih nalog, z namenom 

opraviti določeno nalogo (Bakračevič Vukman, 2004). Metakognicija spremlja in 

nadzoruje aktivnosti ter omogoči samorefleksijo oz. samoregulacijo.  S. Pečjak (2010) pri 

metakognitivnih dejavnikih branja izpostavi pojem strateškega branja, pri katerem je 

treba poznati pravila in bralne zakonitosti, strategije pri branju ter spremljanje in 

načrtovanje samega procesa branja.  

 

1. 1. 2. 3 ČUSTVENO-MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI 

S. Pečjak (2010, str. 39) povzema ugotovitve številnih avtorjev, ki pravijo, da je »bralna 

motivacija večdimenzionalni konstrukt, z nizom ciljev in prepričanj, ki vodijo bralno 

vedenje posameznikov in so med seboj večinoma pozitivno povezani«. Raziskave (v 

Barle Lakota, 2011) kažejo tudi, da imajo motivirani bralci boljši odnos in stališče do 

branja ter da sta motivacija za branje in bralna učinkovitost vzajemno povezani.  

 

Na motivacijo za branje vplivajo različni zunanji (ocena, nagrada, tekmovalnost) in 

notranji dejavniki (radovednost, želja po uspehu, stališča, interes za branje ipd.). Notranja 

motivacija se je izkazala za dober napovednik bralne uspešnosti, saj je večina dobrih 

bralcev notranje motiviranih. M. Grosman (2003) opozarja, da spodbujanje branja poteka 

po logiki začaranega kroga: učenci, ki so uspešni pri branju, so deležni pohvale in 

pozitivne spodbude, zato so še bolj uspešni. Učenci, ki so manj uspešni pri branju, pa so 

deležni manjših spodbud in pohval, ki vodijo v nižjo motivacijo in še večji neuspeh. 

Določene notranje dejavnike lahko okrepijo zunanji ojačevalci, ki pripomorejo k uspehu 

in volji za napredovanje. Zunanja motivacija za branje pa je sama po sebi kratkoročna in 

dolgotrajno ne spodbuja branja (npr. v odrasli dobi).   

 

1. 1. 2. 4 SOCIALNO-KULTURNI DEJAVNIKI 

Otrok z govorjenjem in poslušanjem spozna jezik kot sistem, v katerem uporabljajo in 

interpretirajo semantične, skladenjske in slušne elemente jezika (Zrimšek, 2003). 

Znanstveniki (Pečjak, 1996) ugotavljajo, da med otroki iz različnih socialnih skupin 

obstajajo razlike v jezikovnih značilnostih, ki vplivajo na otrokovo bralno učinkovitost. 

Izobrazba staršev je povezana z bralno učinkovitostjo otroka. Izobraženi starši v 
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predšolski dobi pogosteje berejo svojim otrokom in zato se ti večkrat srečajo s pisano 

besedo. Stališča izobraženih staršev do branja so bolj pozitivna in se prenašajo na otroke. 

Na drugi strani najdemo otroke manj izobraženih staršev, ki so praviloma deležni manjših 

spodbud in manj branja (Švigelj, 2011). 

 

 

 

1. 2 TEŽAVE NA PODROČJU BRANJA 

 

Težave pri branju se napovedujejo že v predšolskem obdobju. Pojavijo se odstopanja v 

razvoju jezika, fini motoriki, usmerjanju in ohranjanju pozornosti, nadzorovanju telesnega 

gibanja, razvoju interesov, razvoju stranskosti, orietacijskih sposobnosti, sposobnosti 

opazovanja, razločevanja, vidnega in besednega pomnjenja, smislu za ritem in rimo ter 

mnogo drugih (Viholainen idr., 2002; Pennington in Lefly, 2001;  Muter,  Hulme in 

Snowling, 2004). Najbolj značilen je zapoznel govorni razvoj (Carroll in Snowling, 

2004). Otroci začnejo izgovarjati glasove, prve besede, povedi pozneje kot vrstniki. 

Artikulacija govora je ponavadi nejasna (Catts, 1993). V šolski dobi se pri odsotnosti 

bralne tehnike ali bralnega razumevanja pojavijo težave pri branju. Te se kažejo v slabši 

tekočnosti, skromnejšem besedišču, pomanjkljivem bralnem razumevanju, pri začetnih 

bralcih so lahko prisotne tudi težave fonološkega zavedanja (Košak Babuder, 2014).  

 

Učenci s težavami pri branju težko sledijo zaporedju črk zaradi zaznavnih izkrivljanj 

(Irlen, 2005), težav z nadzirajnjem gibanja očesnih zrkel (Stein, 2001), težav z vidom idr. 

Motnje pozornosti, hiperaktivnosti (Peterson in Pennington, 2012) ali vedenjske motnje 

pogosto spremljajo težave z branjem (Knivsberg, 2008). Učenec se težko osredotoči na 

besedilo. Zmoti ga vsak zunanji dražljaj, težko se osredotoči na sporočilo prebranega, 

bere na pamet itn. Večino težav pri branju predstavljajo težave s prepoznavanjem besed in 

predelovanjem glasov (po Konceptu dela učne težave v osnovni šoli, 2008). 

 

S. Pečjak (2010, str. 35) izpostavlja naslednje značilnosti učencev, ki po Kucerju (2001) 

slabo berejo: 

- vse besede poskušajo prebrati natančno; 

- spremljajo ali natančno pretvarjajo črke v besede in pravilno berejo besede; 
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- iz besedila tvorijo pomen s pomočjo natančnega branja; 

- uporabljajo le omejeno število bralnih strategij: izpuščajo dele besedila; 

- pri branju besedila skušajo razumeti pomen samo iz tega, kar je napisano (ne 

pomagajo si s slikovnim gradivom), 

- vsa besedila berejo na enak način, ne glede na namen branja; 

- pri branju samopopravijo le malo napak; 

- napake poskušajo popraviti tako, da prebrano zveni kot beseda, ne glede na 

pravilnost pomena; 

- berejo črko za črko, da besedilo preberejo do konca. 

 

Težave z branjem so  lahko posledica notranjih ali zunanjih dejavnikov. Tudi K. 

Nandakumar in S. Leat (2008) opozarjata, da se težave pri branju pojavijo zaradi različnih 

vzrokov, kot so na primer kognitivni primanjkljaj, duševne težave, kot je hiperaktivnost 

(ADHD), socialno-ekonomski faktorji in senzorne težave (izguba sluha), vendar je treba 

omenjene težave ločiti od specifičnih učnih težav branja.  

 

V magistrskem delu smo se osredotočili na zaznavne dejavnike, predvsem na vidno 

zaznavanje besedila kot ključnega dejavnika za dekodiranje besedila in posledično bralno 

tehniko (tekočnost branja). Motnje vidnega zaznavanja povzročijo, da se otrok slabo 

orientira v prostoru in na ploskvi, obrača in zamenjuje črke, ki so podobne po obliki. 

Težave so prisotne kljub vsaj povprečnim intelektualnim sposobnostim, ustreznemu 

jezikovnemu izražanju in besednemu zakladu ter pregledu vida, ki ne pokaže posebnosti. 

Včasih med branjem pri otroku opazimo begajoče očesne gibe, ki povzročijo 

preskakovanje vrstice ali vračanje na že prebrane besede (Vidyasagar in Pammer, 2010). 

Otrok meša zloge, besede prebere zmaličeno in nerazumljivo ter jih ne razume. Slabe 

vidne zaznave pogosto povzroča tudi šibka pozornost, ki privede v napačno zapomnitev.  

Težave pri branju, ki vztrajajo vse do odrasle dobe, vplivajo na posameznikovo poklicno 

udejstvovanje in funkcioniranje v vsakdanjem življenju, kot so uporaba javnega prevoza, 

lastnih financ, upravljanje z zdravili in opravljanje delovnih nalog (Harries idr., 2014).  
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1. 2. 1 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI V OSNOVNI ŠOLI 

 

Učenci, ki imajo v Sloveniji težjo obliko bralno-napisovalnih težav, so učenci s 

primanjkljaji na področju branja in pisanja. L. Magajna (2002) navaja, da so specifične 

motenje branja prisotne pri 2–10 % celotne (šolske) populacije.   

 

Učenci z učnimi težavami so po zadnji dopolnitvi Zakona o osnovni šoli v 12a. členu 

opredeljeni kot »učenci, ki brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegajo 

standarde znanja. Šole tem učencem prilagodijo metode in oblike dela pri pouku ter jim 

omogočijo vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske 

pomoči« (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, 2011). Ti učenci so 

glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki 

ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Na ta način se skuša uveljaviti pojem 

inkluzije (inkluzivne vzgoje), ki temelji na pravici vseh otrok do ustrezne in učinkovite 

vzgoje in izobraževanja, čim večje vključenosti in sodelovanja učencev v rednem 

izobraževanju in predvsem na odstranjevanju ovir, ki učencu otežujejo učenje. Pomoč 

mora biti tako čim bolj zgodnja, prilagojena, čim bližja učencu, čim manj opazna in naj se 

izvaja čim krajši čas, vendar čim bolj intenzivno (Kavkler, 2008 in 2011). 

»Učne težave delimo na splošne in specifične. Oboje se razprostirajo od lažjih do težjih, 

od enostavnih do zapletenih in po trajanju od težav, ki so vezane na krajša oziroma daljša 

obdobja šolanja, do težav, ki trajajo vse življenje (Magajna, 2008a, str. 10). Splošne ali 

nespecifične učne težave (UT) lahko izvirajo iz okolja (npr. ekonomska, kulturna, 

socialna prikrajšanost, večkulturnost ali večjezičnost), nekaterih notranjih dejavnikov 

(npr. nizke intelektualne sposobnosti, motnje pozornosti in/ali hiperaktivnosti, 

upočasnjenega razvoja kognitivnih sposobnosti) ali pa nastanejo zaradi neustreznih 

vzgojno-izobraževalnih dejavnikov (pomanjkanje učnih navad, nezrelost, strah). Zaradi 

vsega tega posamezniki težje pridobivajo in izkazujejo znanje ali veščine (Magajna, 2000, 

v Magajna idr. 2008a). Specifične učne težave, v katere uvrščamo tudi otroke s PPPU, pa 

označujejo »heterogeno skupino primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem 

razvoju in/ali težavah na katerem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, 

mišljenje, koordinacija, komunikacija (jezik, govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, 

socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje. Specifične učne težave vplivajo na 

posameznikovo sposobnost predelovanja, interpretiranja zaznavnih informacij in/ali 
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povezovanja informacij ter tako ovirajo učenje osnovnih šolskih veščin (branja, pisanja, 

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

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

motenj in tudi ne neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavijo skupaj z 

njimi« (Magajna idr., 2008a, str. 11).   

Motnje branja spadajo v skupino specifičnih učnih težav med specifične primanjkljaje na 

ravni slušno-vizualnih procesov, kot so disleksija, disgrafija in druge učne težave, 

povezane s področjem jezika (Magajna, 2008a).  

 

Magajna idr. (2008a) razlikujejo med tremi skupinami učencev s specifičnimi učnimi 

težavami: lažjimi, zmernimi in izrazitimi. Učencev z lažjimi in zmernimi specifičnimi 

učnimi težavami ni treba usmerjati, medtem ko je treba učence z izrazitimi specifičnimi 

težavami usmerjati, saj potrebujejo več prilagoditev in dodatne strokovne pomoči v 

okviru izobraževalnega programa ter prilagojeno dodatno strokovno pomoč.  

 

Skupina učencev z učnimi težavami predstavlja med 20 % (Kavkler, 2008) in 30 % 

(Magajna idr., 2008b) celotne populacije učencev. M. Kavkler (2008) dodaja, da ima 

polovica učencev iz skupine UT splošne težave na vseh področjih učenja, polovica pa 

specifične učne težave (ki zajemajo le področje branja, pisanja, pravopisa in računanja). 

Težjo obliko specifičnih učnih težav ima v šolski populaciji približno 2–3 % učencev 

(Kavkler in Magajna, 2008).  

 

Pri usmeritvi učencev s PPPU se v Sloveniji uporablja pet kriterijev, s katerimi določimo 

prisotnost specifičnih učnih težav: 

1. kriterij pomeni dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi 

pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na področju 

branja, pisanja, računanja in pravopisa. 

2. kriterij predstavlja obsežne, izrazite težave (pervazivne) na enem ali več izmed štirih 

področij šolskih veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), ki vztrajajo in so izražene 

do te mere, da otroku izrazito otežujejo napredovanje v procesu učenja. 

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

kognitivnih in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih 

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



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                     Nataša Metlika, magistrsko delo 

 

 

 17 

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

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

prostorska orientacija, organizacija informacij itd. 

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

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

psihosocialno neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje kot glavne povzročitelje 

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

njimi (Magajna idr., 2015, str. 23). 

 

Za obe skupini učencev (UT in PPPU) mora šola skupaj z učenci in njihovimi starši 

pripraviti izviren program pomoči za učence z učnimi težavami oz. individualiziran 

program za učence s PPPU, z njim učencu zagotovi prilagoditve in načine dela, ki mu 

bodo v pomoč za premagovanje primanjkljajev in mu bodo omogočili doseganje 

enakovrednih standardov znanja. Večina učencev s PPPU ima tudi odločbo o usmeritvi, 

ki jim jo dodeli pristojni Zavod za šolstvo v Republiki Sloveniji. Podatki NPZ iz leta 

2015 navajajo, da je preizkus opravilo približno 8,5 % učencev s posebnimi potrebami 

(od tega največ učencev s PPPU).  

 

Slovenija se pri odkrivanju in pomoči pri učnih težavah zgleduje po modelu, ki je 

uveljavljen zlasti v Veliki Britaniji in ZDA. Gre za t. i. model RTI (Response To 

Intervention), pri nas poznan kot »odziv na obravnavo«. Ta model temelji na zgodnjem 

odkrivanju UT in oblikovanju učinkovitih ukrepov še pred postopkom usmerjanja za 

PPPU (Kavker, 2011; Magajna, Kavkler in Košir, 2011). Model so avtorice (Magajna 

idr., 2008a) v okviru koncepta dela z učenci z UT prilagodile slovenskemu šolskemu 

sistemu in oblikovale prilagojen petstopenjski model pomoči. Te stopnje pomoči se 

razprostirajo na kontinuumu od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči, ki jih izvajajo 

različni strokovnjaki (učitelji, specialni pedagogi, logoped idr.) v razredu ali v 

individualni obliki izven razreda. 

 

Učne težave, med njimi so tudi težave pri branju, lahko vodijo do frustracij, nizke 

samozavesti in slabe samopodobe ter močno povečajo tveganje za pojav psiholoških in 

čustvenih težav (Rasinski, 2001; McNulty, 2003). 
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1. 2. 2 DISLEKSIJA 

 

Disleksija je najbolj raziskana specifična učna težava, ki prizadene razvoj pismenosti in 

veščin, povezanih z jezikom. Prisotna je pri 2–10 % učencev (Magajna, 2008b; Košak 

Babuder, 2014; Meehan, 2007; Stein, 2001; Raduly-Zorgo idr., 2010), nekateri avtorji 

(Shaywitz in Shaywitz, 2005) pa navajajo prisotnost le-te med 5–17 % oseb v celotni 

populaciji. Odstotek pojavnosti je odvisen od jezikovne strukture določenega jezika in 

uporabljenega preizkusa za ugotavljanje disleksije oz. njene definicije. Ugotovljeno je 

bilo, da je disleksija pogosteje prepoznana na Finskem, v Nigeriji, Rusiji, Veliki Britaniji 

in Združenih državah Amerike (zaradi slabšega ujemanja med črkami in glasovi jezika), 

manj pogosto pa v Italiji, na Slovaškem in Norveškem (Raduly-Zorgo idr., 2010). 

 

Eno bolj uveljavljenih definicij disleksije ponuja Britansko združenje za disleksijo (BDA, 

2002), ki navaja, da je disleksija specifična učna težava nevrološkega izvora. Zanjo so 

značilne težave z natančnim in/ali hitrim prepoznavanjem, črkovanjem in dekodiranjem 

besed zaradi fonološkega primanjkljaja. Sekundarno se lahko pojavijo težave z bralnim 

razumevanjem in (ne)pogostostjo branja, ki onemogoči rast besedišča in splošne 

poučenosti.   

 

Evropska zveza za disleksijo (EDA, 2014) navaja, da je disleksija nevrološko pogojena 

motnja. Osebe z disleksijo imajo poleg omenjenih težav z branjem še težave s pisanjem in 

pravopisom, računanjem ter drugimi spoznavnimi in čustvenimi sposobnostmi. Težave se 

pojavijo tudi pri koordinaciji, organizaciji, prostorski orientaciji (določanju levo-desno), 

pomnjenju, hitrem poimenovanju, operiranju z zaporedji (naštevanju mesecev, dni, 

abecede po vrsti) ter avtomatizaciji osnovnih veščin (branje idr.).  

 

Iz navedenih definicij je razvidno, da je disleksija nevrofiziološka motnja in vključuje 

skupino raznolikih, a medsebojno povezanih dejavnikov, ki so individualno pogojeni in 

vplivajo na posameznika ter na njegovo delovanje vse življenje (Raduly-Zorgo idr., 

2010). 

 

Za disleksijo niso značilne le bralne težave (Hudson, High in Al Otaiba, 2007), kot sta 

obračanje črk ali besed (b – d ali kos – sok)  ali »plesanje« povedi v besedilu (Rayner, 
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Foorman, Perfetti, Pesetsky in Seidenberg, 2001). Avtorji (Hudson idr., 2007) vidijo 

težave s pisanjem, branjem in obračanjem besed kot značilnost začetnega obdobja 

opismenjevanja in to ne pri vseh učencih z disleksijo. Diagnostično oceno disleksije lahko 

poda le strokovno usposobljena oseba oziroma skupina strokovnjakov, ki učenca (osebo) 

diagnostično oceni.  

 

 

1. 2. 2. 1 TEORIJE DISLEKSIJE 

Avtorji (Raduly-Zorgo idr., 2010; Stella in Savelli, 2011; Vellutino, Fletcher, Snowling in 

Scanlon, 2004; Nandakumar in Leat, 2008; Carlson, 1998) navajajo različne teorije o 

vzroku in nastanku disleksije.  

E. Raduly-Zorgo idr. (2010) v svojem delu izpostavljajo  nekaj teorij, ki spadajo v več kot 

eno kategorijo, saj je sama disleksija velikokrat skupek (različnih) značilnosti, ki jih ni 

mogoče enoznačno opredeliti. Ključne teorije disleksije so: zgodnje nevropsihološke 

teorije, zaznavno-motorične teorije, psihološke teorije, psiholingvistične teorije ter 

okoljske in vedenjske teorije. Poznavanje teorij disleksije je nujno potrebno za uspešno 

diagnosticiranje in obravnavo oseb z disleksijo.  

 

Zgodnje nevropsihološke teorije 

Izhajajo iz miselnosti, da je vzrok za disleksijo nevrološki primanjkljaj v možganih. Do te 

predpostavke so znanstveniki prišli  po ugotavljanju podobnosti med osebami z disleksijo 

in osebami s poškodbo možganov. Izkazalo se je, da lahko poškodbe na specifičnih delih 

možganov povzročijo težave pri branju (Raduly-Zorgo idr., 2010).  

 

Zaznavno-motorične teorije 

Osebe z disleksijo imajo pogosto gibalne/motorične primanjkljaje, zato skušajo nekateri 

strokovnjaki prilagoditi zaznavne primanjkljaje in izumiti metode (programe), ki bi 

izboljšale šibke sposobnosti. Tako na primer teorije, ki poudarjajo vlogo vidno-

motoričnega povezovanja in očesnega giba, razlagajo, da sta za težave pri pisanju 

odgovorna vidno zaznavanje in ravnotežni sistem (Prav tam, 2010).  

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                     Nataša Metlika, magistrsko delo 

 

 

 20 

Psihološke teorije 

Razlagajo, da so težave pri osebah z disleksijo posledica primanjkljajev v kognitivnem 

predelovanju informacij, ki ovirajo učenje opismenjevanja. Omenjena teorija izpostavlja 

kognitivne primanjkljaje v kratkoročnem (ali delovnem) spominu, težave pri predelovanju 

in osmišljanju glasov, težave s koordinacijo in gibalnimi veščinami ter težave pri 

predelovanju vizualnih informacij (Prav tam, 2010). 

 

Psiholingvistične teorije  

Mnogi otroci z disleksijo imajo v otroštvu težave z govorom in izgovorjavo. Predstavniki 

te teorije zagovarjajo mnenje, da lahko težave pri izgovorjavi vodijo do številnih 

poznejših težav. Prepričani so tudi, da lahko zaradi neuporabe jezika kot simboličnega 

procesa osebe pozneje razvijejo disleksijo. Na podlagi omenjene teorije so se razvili 

številni razvojni programi, ki zmanjšujejo razvojne primanjkljaje in pomagajo učencem z 

disleksijo (Prav tam, 2010). 

 

Okoljske in vedenjske teorije 

Okolje lahko v večji meri pripomore k razvoju opismenjevanja. Če je disleksija 

obravnavana kot posebnost, drugačnost, ki zahteva specifičen način poučevanja, in ne kot 

motnja, deficit, bo imelo pozitivno naravnano okolje boljše učinke na razvoj 

opismenjevanja. Nekateri strokovnjaki kot pomoč pri disleksiji zagovarjajo vedenjske 

terapije, saj razumejo disleksijo kot odstopanje v vedenju. Nekatere njihove terapije 

temeljijo na nagrajevanju doseženih (učnih ali socialnih) ciljev, s katerimi okrepijo 

sprejemljiva in zavrejo nesprejemljiva vedenja (Prav tam, 2010).  

 

Stella in Savelli (2011) navajata štiri glavne teorije, ki predstavljajo vzroke razvojne 

disleksije: teorijo fonološkega primanjkljaja, deficit v magnocelularnem razvoju, teorijo 

vizualnega stresa in motnjo avtomatizacije.  

Najbolj znana in uveljavljena je fonološka teorija razvojne disleksije. V magistrskem delu 

se bomo osredotočili na vizualni teoriji disleksije, ki naj bi bili vzrok za nastanek 

sindroma vizualnega stresa. Tega pa naj bi omilile ali celo odpravile barvne prosojnice. 
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Fonološka teorija 

Fonološka teorija (Bishop in Snowling, 2004) predpostavlja, da disleksijo povzroča 

primanjkljaj v fonološkem procesiranju. Učenci s težavami na fonološkem zavedanju 

imajo oslabljen fonološki kratkoročni spomin, primanjkljaj pri poimenovanju slik in 

težave z avtomatizacijo zaporedij. Teorija podaja dobro razlago za težave pri zamenjavi 

zvenečih in nezvenečih soglasnikov ter do določene mere uspešno razloži, zakaj pride do 

zamenjave in vrivanja fonemov pri branju.  

Stein in Walsh (1997) zatrjujeta, da fonološke težave pri otrocih z disleksijo ne morejo 

razložiti množice težav, ki jih imajo pri branju, zlasti ne obračanja vrstnega reda črk (kos–

sok, od–do, in–ni) in branja na pamet. Tako sta kot protiutež fonološki teoriji nastali 

vizualni teoriji disleksije. 

 

Vizualna teorija  

Primanjkljaj vizualnega magnocelularnega sistema (Stein in Walsh, 1997) in teorija 

vizualnega stresa sta poglavitni teoriji vizualne disleksije (Stella in Savelli, 2011), ki 

predpostavljata, da disleksijo povzroča primanjkljaj v vizualnem procesiranju. Teoriji 

podajata dobro razlago za zaznavanje in zamenjevanje vizualno podobnih črk (Vidyasagar 

in Pammer, 2010), pojav meglenih črk in črk, ki se »premikajo« ter težave pri vizualno-

motorični koordinaciji (Wilkins, 2003).  

 

Vidne informacije potujejo do očesne mrežnice, v kateri so čepki in paličice. Iz mrežnice 

gredo informacije preko ganglijskih celic do možganske skorje. Od mrežnice pa do 

možganske skorje se vizualni živčni sistem deli na dva podsistema; zgornji del, 

parvocelularni sistem, ki vsebuje približno 80 % vseh celic in spodnji del, magnocelularni 

sistem, ki vsebuje približno 10 % vseh celic. V zadnjem desetletju so znanstveniki odkrili 

še tretji sloj celic, koniocelularne celice, ki prav tako vsebuje približno 10 % celic. Vsak 

podsistem ima svoje anatomske značilnosti in je odgovoren za procesiranje določenih 

vidikov vidne informacije (Nandakumar in Leat, 2008).  

 

Vidni sistem obsega dva poglavitna vzporedna sistema; magnocelularni sistem in 

parvocelularni sistem (Erjavec, 2011). Parvocelularni vidni sitem sestavljajo manjše 

celice,  odgovoren pa je za natančnejše vidne zaznave (Singleton in Trotter, 2005), obliko 

in barve. Parvocelularni sistem prejema informacije od magnocelularnega sistema in tako 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                     Nataša Metlika, magistrsko delo 

 

 

 22 

poskrbi za vidno stabilnost slike, s tem da prepreči prekrivanje ali brisanje slike. 

Magnocelularni vidni sitem sestavljajo večje celice in je odgovoren za lociranje 

predmetov v vidnem polju, izvršitve dejanj in gibanje (Mitchell, Mansfield in 

Rautenbach, 2008). Zelo pomembna naloga magnocelularnega sistema je usmerjanje in 

koordinacija očesnih gibov. Ta mora biti pri branju zelo natančno izvedena. 

 

a) Magnocelularna teorija 

»Magnocelularna teorija je dominanta vizualna teorija razvojne disleksije« (Erjavec, 

2011, str. 127). Predpostavlja, da je pri osebah z disleksijo prizadet magnocelularni 

vizualni sistem, ki daje informacije o tem, kje se nahajajo predmeti v prostoru. Ta je 

odgovoren tudi za nadzor očesnih gibov (oz. upravljanje z usmerjeno pozornostjo pri 

premikanju oči). Manj natančni očesni gibi (za zaznavanje okolja) pa so dobro izvedeni. 

Primanjkljaj v magnocelularnem sistemu naj bi pri nekaterih učencih z disleksijo zaradi 

tega vplival na zaznavanje zabrisanih besed in »premikanje črk« ter na vidno-motorično 

procesiranje (obvladovanje premikanja oči). Pri branju je izredno pomembno usklajeno 

gibanje oči (Stain in Walsh, 1997; Singelton in Trotter, 2005). Rayner, Juhasz in 

Pollatsek (2005) so opazovali gibanje oči pri učencih, ki dobro berejo, in pri tistih, ki 

berejo slabo. Ugotovili so, da imajo učenci, ki slabše berejo, med branjem daljše fiksacije 

(z očmi se več časa zadržijo na besedi ali delu besede), večkrat se z očmi vračajo nazaj 

(na predhodno besedo ali del besede) in imajo krajše sakade (hitro premikanje med deli 

besede, zlogi ipd.). Predpostavljajo, da omenjene nepravilnosti pri očesnih gibih 

povzročajo težave pri branju in da je za to krivo oslabljeno delovanje magnocelularnega 

sistema. Magnocelularni primanjkljaj naj bi bil prisoten pri do 70 % oseb z disleksijo 

(Whiteley in Smith, 2001).  

 

Številne raziskave so skladne z magnocelularno teorijo. Galaburda in Livingstone (1993) 

sta našla anatomske anomalije v magnocelularnem vizualnem sistemu. Magnetno 

resonančna slikanja možganov pri osebah z disleksijo so pokazala, da obstaja povezanost 

med magnocelularno potjo, vidno percepcijo premikanja in bralno spretnostjo (Demb, 

Boynton in Heeger, 1998; Nandakumar in Leat, 2008). Med drugim so možganska 

slikanja pokazala, da so pri osebah z disleksijo celice v magnocelularnih plasteh manjše 

kot pri posameznikih brez disleksije (Best in Demb, 1999).  
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Genske raziskave povezujejo okvaro na kromosomu 6 z disleksijo in z razvojem 

magnocelularnega sistema (Vidyasagar, 2005). 

 

Številni avtorji (npr. Chase, Ashourzadeh, Kelly, Monfette in Kinsey, 2003) zagovarjajo 

tezo, da je magnocelularna pot vodilna vidna pot za zaznavanje teksta (besedila). E. 

Conlon in L. Humphreys (2001) trdita, da je za nizke rezultate oseb s hudimi vizualnimi 

nelagodji pri nalogah z  vzorčastim ozadjem kriv preobremenjen magnocelularni sistem. 

Preobremenjenost naj bi zmanjšala pozornost na ospredje.  

 

Obstajajo tudi dokazi, ki nasprotujejo vplivu magnocelularne poti na disleksijo. Vellutino 

in Fletcher (2005) dokazujeta, da učenci z bralnimi težavami pri gledanju nebesednih 

dražljajev nimajo nenavadnih očesnih gibanj. Podobno so Hutzler, Kronbichler, Jacobs in 

Wimmer (2006) ugotovili, da natančnost premikanja oči med branjem ni povezana z 

magnocelularnim sistemom. Roach in Hogben (2004) prav tako trdita, da magnocelularna 

teorija ne pojasnjuje vzrokov disleksije.   

 

b) Teorija vizualnega stresa 

Poznana je tudi pod imenom skotopični sindrom, Meares-Irlen sindrom, Irlen sindrom ali 

vizualni stres. Sindrom je prva opisala Olive Meares, nekaj let za njo je to storila še Helen 

Irlen. Vizualni stres je motnja vizualnega zaznavanja, ki povzroči glavobole, popačeno 

sliko in onemogoči ali vsaj otežuje branje. Pogosteje naj bi bila prisotna pri osebah z 

disleksijo, vendar jo zasledimo tudi pri osebah, ki nimajo težav z branjem (Irlen, 2005; 

Leow idr., 2015; Kriss in Evans, 2005; Wilkins, 2003).  

 

Irlenova (v Nandakumar in Leat, 2008) je na začetku predpostavljala, da simptome 

vizualnega stresa povzroča preobčutljivost očesne mrežnice (natančneje čepkov) na 

določene valovne dolžine svetlobe vidnega spektra, ki je različna pri vsakem 

posamezniku. Nepravilna porazdelitev svetlobe na mrežnici naj bi povzročila neusklajeno 

delovanje med centralnim in perifernim vidom, še posebej naj bi vplivala na hitre očesne 

premike, ki so potrebni za branje (Grosser in Spafford, 1989). Barvne prosojnice naj bi 

pomagale pri odpravljanju simptomov vizualnega stresa in s tem pripomogle k 

normalizaciji vizualnega zaznavanja, zlasti zaznavanja besedila. Več razlage o omenjeni 

teoriji je v poglavju o vizualnem stresu.  
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Nobena teorija ne more podati razlage za vse klinične značilnosti oseb z disleksijo. 

Najverjetneje se teorije dopolnjujejo, saj naj bi bil tudi primanjkljaj, ki povzroča 

disleksijo, večplasten (Erjavec, 2011). J. Kruh (2009) navaja, da nekateri raziskovalci 

(npr. Lovett idr., 2000; Wolf idr., 2002) predpostavljajo, da imajo otroci z resnejšimi 

bralnimi težavami dvojni (fonološki in vizualni) primanjkljaj. Slednji so v svoji raziskavi 

ugotovili, da je imela več kot polovica otrok z disleksijo hkrati fonološki in vizualni 

primanjkljaj, 25 % le fonološki in 15 % primanjkljaj hitrosti vizualnega poimenovanja.     

 

»Ostali raziskovalci verjamejo, da je vzrok za disleksijo najverjetneje kombinacija 

različnih dejavnikov (Pennington), kot so vizualna zaznava, spomin in pozornost« 

(Štrekelj, 2014, str. 27). Podobnega mnenja sta tudi Wolf in Bowers (2000), ki menita, da 

težave pri branju povzroča kombinacija fonološkega primanjkljaja in primanjkljaja v 

hitrem poimenovanju.   

 

 

1. 2. 2. 2 VZROKI ZA DISLEKSIJO 

V splošnem se vzroki za disleksijo delijo na zunanje in notranje. Interakcija zunanjih in 

notranjih dejavnikov disleksije povzroči »različne oblike simptomov, na različnih ravneh 

in na različnih področjih, medtem ko imajo okoljski dejavniki velik vpliv na njihove 

posledice« (Raduly-Zorgo idr., 2010, str. 30). Poznavanje teh dejavnikov in njihovih 

medsebojnih vplivov pomaga pri razumevanju močnih in šibkih področij oseb z disleksijo 

ter nudenju pomoči. C. Pekljaj (2012) pojasnjuje, da so vzroki za specifične bralno-

napisovalne težave (disleksijo) notranji, nevrofiziološki, vendar je odvisno od okolja, v 

kolikšni meri in kako bodo te težave izražene.  

 

Na nastanek disleksije lahko vplivajo številni dejavniki (Raduly-Zorgo idr., 2010; 

Grigorenko, 2005; Carlson, 1998):  

 

 Biološki dejavniki  

Raziskave kažejo močno povezanost med disleksijo in dednimi dejavniki (Gayan in 

Olson 2003; Grigorenko, 2005). Nicholson in A. J. Fawcett (2008) navajata, da naj bi bili 

kromosomi 3, 6 in 15 povezani z nastankom disleksije. Tudi slike možganov kažejo, da se 

pri osebah z disleksijo med branjem aktivirajo drugi deli možganov kot pri osebah brez 
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disleksije, še posebej v levem zatilno-senčničnem področju, ki je odgovorno za 

avtomatizirano branje. Pri osebah z disleksijo je bilo ugotovljeno še, da slabše vključujejo 

dele leve možganske polovice (ki nadzorujejo govor, predelavo jezika, analitično 

mišljenje in miselno zaporedje). Booth in Burman (2001) sta ugotovila, da imajo osebe z 

disleksijo manj sivih možganskih celic v levi polovici (senčnem režnju) možganov kot 

osebe brez disleksije. Zaradi tega imajo težave pri predelovanju fonoloških informacij.  

Nicholson in A. Fawcett (2008) ugotavljata, da se delovanje malih možganov oseb z 

disleksijo pomembno razlikuje od delovanja malih možganov oseb brez disleksije. Ti so 

namreč povezani s koordinacijo, gibanjem, avtomatiziranim izvajanjem aktivnosti, 

uporabo jezika in branjem. 

 Kognitivni procesi 

Biološke značilnosti posameznika vplivajo na njegove kognitivne procese, kot so 

zaznavanje, učenje,  pozornost, mišljenje, spomin in jezik. Ti procesi se pri osebah z 

disleksijo razlikujejo od ostalih oseb. »Omenjene kognitivne šibkosti so šibke v 

primerjavi s kognitivno močnimi področji posameznika, le-te pa so same po sebi lahko 

boljše v primerjavi z ostalimi osebami z disleksijo oziroma v primerjavi z osebo brez 

disleksije« (Raduly-Zorgo idr., 2010, str. 18). 

 Spretnosti in vedenje 

Kognitivni procesi vplivajo na razvoj spretnosti in s tem vedenje. Govor je eden prvih 

pokazateljev poznejše uspešnosti pri branju in pisanju. J. Kruh (2009) je povzela 

ugotovitve Hornsbyja (1996), ki navaja, da je začelo pozneje govoriti okoli 60 % oseb z 

disleksijo. Otrokove težave se v predšolskem obdobju kažejo na fonološkem področju 

(rime, začetni glas v besedi), abecednem zavedanju ter kratkoročnem pomnjenju (Ruback, 

2010).  

 Vplivi okolja 

Disleksija je notranje pogojena motnja, ki je v večji meri dedna, vendar je okolje tisto, ki 

»določa«, do katere mere in na katerih področjih se bodo pojavile težave. Zaradi zahtev 

sodobnega sveta po branju in pisanju pride disleksija bolj do izraza kot v preteklosti. 

Mlajšim otrokom zaradi današnjega načina življenja (TV, računalnik ipd.) primanjkuje 

gibalnih in zaznavnih izkušenj, ki pripomorejo k razvoju zaznavno-motorične integracije 

in zaporednega predelovanja informacij, te pa vplivajo na pojav disleksije (Raduly-Zorgo 

idr., 2010).   
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Glede na vzroke nastanka delimo disleksijo tudi na razvojno disleksijo, ki je biološko 

(genetsko) pogojena, in na pridobljeno disleksijo, ki nastane zaradi možganskih poškodb 

in lahko prizadene posameznika v različnih življenjskih obdobjih (Carlson, 1998). Čeprav 

je razlika med obema vrstama disleksije jasno opredeljena, je v praksi težko določiti 

vzrok, zlasti pri mlajših otrocih.  

 

 

 

1. 2. 2. 3 ZNAČILNOSTI UČENCEV Z DISLEKSIJO 

Simptomi disleksije so različni pri vsakem posamezniku. Pojavljajo se na kontinuumu in 

so različno intenzivni. Pomembno vlogo pri disleksiji imajo genski in okoljski dejavniki 

ter kombinacija obojih. Stopnja disleksije je odvisna tudi od starosti otroka (Reid, 2007).  

 

Vsak učenec z disleksijo je edinstven, zato je izredno pomemben individualen pristop 

obravnave, ki učencu omogoča razvoj njegovih močnih področij ter odpravlja 

primanjkljaje. Kljub vsemu pa obstajajo specifične značilnosti, ki opredeljujejo učence z 

disleksijo, oziroma se pri učencih z disleksijo pojavijo pogosteje. V magistrskem delu so 

izpostavljene značilnosti, ki jih pogosteje srečamo pri učencih iz našega vzorca.  

 

Branje in pisanje 

Najpogostejše težave pri disleksiji so težave pri učenju branja in pisanja. Disleksija je 

pogosto opredeljena s težavami dekodiranja (Peterson in Pennington, 2012; Ghisi, 

Bottesi, Re, Cerea in Mammarella, 2016; Shaywitz in Shaywitz, 2005). Bralna tehnika 

običajno ni avtomatizirana, branje je zatikajoče, neritmično, počasno, z več napakami. 

Učenci črke pri branju obračajo, zamenjujejo, izpuščajo ali dodajajo (Friedmann, Biran in 

Gvion, 2012). Pogosto imajo težave s pravilnim zaporedjem glasov in črk v besedi in se 

pri branju »izgubijo«. Največjo zmedo naredijo vizualno podobne (a – o,    b – d, m – n, p 

– b) ali slušno podobne črke (b – d, p – b, t – d, z – s, ž – š, g – k, v – f). Zamenjevanje in 

izpuščanje črk sta dobra napovednika za bralno uspešnost (Pammer, Lavis, Hansen in 

Cornelissen, 2004). Težave imajo pri razumevanju pisanih besedil, vendar je bralno 

razumevanje besedila na splošno pogosto boljše kot branje posamezne besede. Značilen je 

tudi odpor do branja (Reid, 2007).  
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Učenci z disleksijo običajno pišejo počasneje kot vrstniki (Pagliarini idr., 2015) in po 

navadi zapisujejo na fonetični način (zamenjujejo slušno podobne črke). Pri pisanih črkah 

so pogostejše vidne napake oz. zamenjave črk. Prisotne so pravopisne napake, saj 

nedosledno uporabljajo velike in male začetnice, pogosto v zapisu mešajo več vrst pisave 

(npr. velike in male tiskane črke). Težko si zapomnijo pravila črkovanja, črke niso v 

pravilnem zaporedju, neustrezno uporabljajo črke s podobnimi glasovi (npr. s in z), 

težave imajo s končnicami (npr. u in l) ter pri besedah z dvojnimi soglasniki (npr. 

oddelek, oddaja) (Reid, 2007). Prijem pisala je lahko neustrezen, prav tako položaj pri 

sedenju. Grafomotorika je okorna in pisava večkrat nečitljiva, črke nedokončane. Oblika 

zapisa (besed) je pogojena z grafomotoričnim načrtovanjem zapisa (Berninger, Nielsena, 

Abbotta, Wijsman in Raskind, 2008). Poleg slabe berljivosti so značilne težave pri 

priklicu oblike črke (Berninger, Yates, Cartwright, Rutberg, Remy in Abbott, 1992). 

Avtomatizem rokopisa vpliva na kakovost sestavka (Graham, Berninger, Abbott, Abbott 

in Whitaker, 1997). Težave pri pisnem izražanju povzročata tudi slabša organizacija misli 

in prenos misli na papir (Raduly-Zorgo idr., 2010). Pri prepisovanju s table so počasni 

zaradi težav z vidno-gibalnim usklajevanjem, pri nareku pa neuspešni zaradi težav v 

slušno-gibalnim usklajevanjem (Černe, 2002). Pri branju in pisanju se pojavi utrujenost in 

pogosto se upirajo pisanju, vendar vsi učenci z disleksijo nimajo težav pri branju in 

črkovanju (Reid, 2007). 

 

Hitrost procesiranja in priklic iz spomina 

Avtomatizirano poimenovanje je ena od poglavitnih težav, značilnih za disleksijo (Ziegler 

idr., 2010). Primanjkljaji na tem področju so pri osebah z disleksijo prisotni vse življenje 

in se kažejo pri jezikoslovju; zlasti pri hitrosti in tekočnosti branja. Ta je običajno nižja in 

ne dosega ravni vrstnikov, kar vpliva na šibko bralno razumevanje (Youman, 2012).  

Učenci z disleksijo potrebujejo več časa za predelovanje informacij. Ko prejmejo več 

navodil hkrati, se lahko zmedejo. Običajno imajo vizualen globalen način procesiranja, ki 

se odvija v desni hemisferi možganov. Po Reidu (2007, str. 18) ima »krog procesiranja 

informacij« tri glavne elemente: vnos, mišljenje in rezultat. Učenci z disleksijo imajo 

lahko težave na vseh treh stopnjah tega kroga.  

 

Otroci in odrasli z disleksijo ter težavami pri branju imajo težave pri natančnem 

pomnjenju, tudi če je količina informacij omejena (Gathercole Pickering, Knight in 
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Stegmann, 2004). Hitrost poimenovanja je eden od zanesljivih pokazateljev disleksije 

(Wolf in Bowers, 1999). D. Jelenc (1996) je ugotovila, da se učenci s težavami pri branju 

pri hitrem poimenovanju barv, predmetov, črk in števil statistično pomembno razlikujejo 

od učencev, ki dobro berejo. Hitro poimenovanje je zato dober prediktor bralne 

učinkovitosti (Brizzolara idr., 2006). Priklic simbolov, kot so abeceda, številski znaki, 

poštevanka ipd., je težaven. Boets in De Smedt (2010) sta ugotovila, da učenci z 

disleksijo potrebujejo več časa za priklic rezultata poštevanke in naredijo pri tem več 

napak. Kramer, K. Knee in Dellis (2000) so v svoji raziskavi ugotovili, da so se učenci z 

disleksijo v primerjavi z učenci brez disleksije počasneje naučili seznama predmetov, po 

zadnjem učenju priklicali manjše število besed in dosegli slabše rezultate pri 

prepoznavanju.  

Učenci z disleksijo s težavo najdejo pravo besedo ali uporabijo besedo, ki zveni podobno, 

vendar ima drugačen pomen. Predvsem težje prikličejo besede, ki jih redkeje uporabljajo 

(Raduly-Zorgo idr., 2010). Kljub mnogim težavam, ki jih povzroča šibek priklic iz 

spomina, je spodbudno dejstvo, da lahko izboljšamo sposobnost priklica s pomočjo vaj 

fonološkega zavedanja (Melby-Lervåg in Hulme, 2010). 

 

Pomnjenje zaporedij 

Težave s spominom (kratkoročnim in delovnim) se nanašajo predvsem na pomnjenje 

pravilnega vrstnega reda zaporednih elementov (Sprenger-Charolles idr., 2000; Jimenez-

Fernandez, Vaquero, Jimenez in Defior, 2011; Vicari idr., 2005), kot so seznami 

podatkov (Graham, Harris in Loynachan, 1994), kompleksna navodila, besede ter koraki 

za izvajanje postopkov ipd. Učenje zaporedij je definirano kot motorično, zaznavno ali 

kognitivno učenje spretnosti preko ponavljajočih dejavnosti (treninga) (Biotteau, Chaix in 

Albaret, 2015). Vzroke za šibko pomnjenje najdemo v drugačnem načinu delovanja in 

predelovanja informacij obeh možganskih polovic. Učenci z disleksijo si zapomnijo vse, 

kar dojamejo kot celoto (lažje si zapomnijo vidne kot govorne informacije, obraze kot 

imena ter slike in števila kot besede in besedilo) (Raduly-Zorgo idr., 2010).  

Težave s pomnjenjem zaporedij vplivajo na branje, saj so besede sestavljene iz točno 

določenega zaporedja črk. Enako je s pomnjenjem pravil (npr. pisnih), abecede, serije 

številk (npr. telefonske številke), mesecev v letu, dni v tednu, pesmic ipd. (Kemp, Parrila 

in Kirby, 2008; Graham idr., 1994; Share, 1995; Meehan, 2007). 
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Zaznavne težave (vizualne in avditivne) 

Raziskovalci (Kurk idr., 2008; Watson in Willows, 1995) so na podlagi svojih raziskav 

opredelili določene primanjkljaje na področju vidnega procesiranja, značilne za osebe z 

disleksijo. To so slab vidni spomin, slaba vidno-motorična integracija, slabo 

prepoznavanje vzorcev in šibko vidno razločevanje. Podobne ugotovitve navajajo tudi 

drugi avtorji (Farmer in Klein, 1995; Cornelissen, Richardson, Mason, Fowler in Stein, 

1995) in dodajajo, da se senzorni primanjkljaj kaže predvsem pri zaznavanju hitrih 

sprememb.  

 

Tudi primanjkljaji na avditivnem področju pripomorejo k težavam na področju branja. Ti 

se kažejo v slabšem razločevanju glasov, zlasti tistih, ki so podobni, se hitro spremenijo 

ali trajajo manj časa (McAnally in Stein, 1996; Talcott idr., 2002). Osebe z disleksijo 

pogosto zaznavajo navidezno zvočno povišanje ali znižanje pri daljših dražljajih (Hari, 

1995).   

 

Motorični razvoj in težave 

Okoli 60 % otrok z disleksijo ima težave tudi na motoričnem področju (Kaplan, Wilson, 

Dewey in Crawford, 1998); v večini s koordinacijo, premikanjem in ravnotežjem 

(Capellini, Coppede in Valle, 2010; Stein in Walsh, 1997; Iversen, Berg, Ellertsen in 

Tonnessen, 2005). Velikokrat imajo hipotone mišice (Nicholson in Fawcet, 1995), so 

nerodni, s slabim ravnotežjem in zapoznelim motoričnim razvojem. Pri nekaterih otrocih 

v zgodnjem otroštvu izostane faza plazenja, kar nakazuje na neoptimalno organizacijo 

živčnega sistema. Posledica so lahko težave s koordinacijo telesa in prostorsko orientacijo 

(Raduly-Zorgo idr., 2010; Brazeau-Ward, 1998). Učenci z disleksijo imajo najpogosteje 

težave s fino in grobo motoriko, kar se kaže v slabo oblikovani pisavi in/ali okornosti. 

Težave imajo z določanjem leve – desne, z oblačenjem, obuvanjem čevljev, 

zavezovanjem vezalk ipd. A. J. Fawcett in Nicholson (2004) menita, da so za to krivi 

nezreli mali možgani, ki so odgovorni za motorično kontrolo, gibanje in ravnotežje ter 

hitrost procesiranja, fonološko zavedanje in vizualno procesiranje. Motorične težave so 

povezane z ostalimi dejavnostmi procesiranja in veščinami opismenjevanja. H. 

Viholainen, Ahonen, M. Cantell, P. Lyytinen in Lyytinen (2002)  navajajo, da je 

pogostost motoričnih težav pri otrocih (učencih) z jezikovnimi težavami  zelo velika (med 
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62 in 90 %). Pri tem navajajo ugotovitve različnih avtorjev (Paul idr, 1983; Rintala idr., 

1998; Robinson, 1987, v prav tam, 2002).  

 

Časovna in prostorska orientacija 

Občutek za čas je abstraktna zmožnost, ki posamezniku omogoči, da predvidi in napove 

prihodnje dogodke ter je sposoben organizirati in načrtovati zaporedja (sekvence) nekega 

dejanja (Hazeltine, Helmuth in Ivry, 1997).  Učenci z disleksijo imajo težave s časovno 

orientacijo, kot so organiziranje svojega življenja, učenje (analogne) ure, pomnjenje dni v 

tednu in mesecev v letu (Barton, 2003; Brazeau-Ward, 1998). Slab občutek za čas 

povzroči težave z razumevanjem zaporedij in rim. Samo štetje je pri mlajših otrocih 

težavno. Nicolson, A. J. Fawcett in Dean (1995) predpostavljajo, da je za težave s 

časovno orientacijo odgovoren primanjkljaj pri obdelavi podatkov. Težave so pogoste 

tudi pri prostorski orientaciji; težko se orientirajo na zemljevidu, s težavo usvojijo 

predloge in jih ustrezno uporabijo v povedi, neustrezno uporabljajo besede gor – dol, 

noter – zunaj, levo – desno, kar je tudi vzrok za obračanje črk in števil (Badian, 2005). Pri 

branju se učenec slabo znajde v vrsticah (vrstice preskakuje ali pa se vrača v isto vrsto) in 

zamenjuje črke (Brazeau-Ward, 1998), ki se razlikujejo tako po smeri (b–d, p–d) kot po 

fonološki podobnosti (s–z, f–v) (Terepocki, Kruk in Willows, 2011).   

Težave se kažejo tudi pri organizaciji: slabe organizacijske strategije, slabo načrtovanje 

domačega dela in učenja, slaba organizacija šolske klopi, pripomočkov za delo, pri 

organiziranju informacij, kar otežuje pomnjenje in posredovanje informacij drugim (Reid, 

2007; Brazeau-Ward, 1998). 

 

Nizka samopodoba 

Učenci, ki menijo, da slabo berejo, berejo manj zahtevne knjige in dosegajo nižje 

rezultate pri prepoznavanju besed in bralnem razumevanju v primerjavi z učenci, ki se 

imajo za dobre bralce (Chapman, Tunmer in Prochnow, 2000). Neuspehi osebe z 

disleksijo vodijo k nizki samozavesti (McNulty, 2003), nizki samopodobi (Ghisi, Bottesi, 

Re, Cerea in Mammarella, 2016) in nizkemu samospoštovanju (Raskind, Goldberg, 

Higgins in Herman, 1999). Če jih v šolski dobi starši, učitelji in šola ne podprejo in 

razumejo, to privede do težav s samopodobo. Zaradi tega učenci uporabijo nadomestna, 

neprimerna vedenja, da s tem prikrijejo svoje težave na področju branja in pisanja 

(Raduly-Zorgo idr., 2010). Davis in Braun (2008) poudarjata, da je treba učence z 
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disleksijo odkriti kar se da zgodaj in spodbujati njihova močna področja. Na ta način 

učenci izboljšajo svojo samopodobo oziroma razvijajo metakognicijo in s tem 

postavljanje realnih ciljev. Temu pritrjuje tudi raziskava italijanskih študentov z 

disleksijo, ki so jim motnjo diagnosticirali v odrasli dobi (Pizzoli idr., 2011). Skoraj 

polovica jih je občutila sram in nekompetentnost, medtem ko študentje, ki so jim 

disleksijo odkrili zgodaj, niso imeli teh težav.    

 

Vedenjske težave  

Knivsberg (2008) je v svoji študiji ugotovil, da imajo učenci z disleksijo v primerjavi z 

učenci, ki dobro berejo, več dodatnih vedenjskih in emocionalnih težav. Enakega mnenja 

so tudi M. Ghisi, G. Bottesi, A. Re, S. Cerea in I. Mammarella (2016), ki so ugotovile še, 

da imajo študenti z disleksijo v primerjavi z vrstniki bolj izrazite somatske težave, težave 

s pozornostjo in večjo verjetnost za pojav depresije. Lackaye in M. Margalit (2006) 

navajata, da so učenci z disleksijo pogosto socialno manj priljubljeni, slabo razpoloženi 

ter izgubijo upanje in motivacijo za šolsko delo. Druge vrste neprimernega vedenja pa so 

najpogosteje vezane na frustracijo in jezo ob neuspehu. Da bi se izognili delu (zlasti 

branju in pisanju), učenci motijo pouk, klepetajo, sanjarijo, težko se zberejo za delo. Hitro 

jih vse zmoti, pogosto se delu upirajo (Marshall, 2005).  

 

V povezavi z disleksijo je mogoče zaslediti nekaj motenj, ki se pogosteje pojavijo ob njej. 

Termin komorbidnost (sopojavljanje drugih motenj) se uporablja, ko pri posamezniku 

zaznamo vsaj dve različni motnji hkrati (Angold, Costello in Erkanli, 1999). R. L. 

Peterson in Pennington (2012) govorita o komorbidnosti disleksije z motnjo 

hiperaktivnosti (ADHD), ki je prisotna v 30 % primerov (Mayes, Calhoun in Crowell, 

2000). Omenita tudi komorbidnost med disleksijo in govorno jezikovno motnjo, ki je 

prisotna v 55 % primerov (McArthur, Hogben, Edwards, Heath, in Mengler, 2000). 

 

Disleksija se pogosto pojavi v povezavi s težavami na matematičnem področju (Dirks, 

Spyer, van Lieshout in de Sonneville, 2008). Pri učencih od 2. do 4. razreda je bila 

ugotovljena 25-% komorbidnost med težavami pri branju in težavami na matematičnem 

področju (Peterson in Pennington, 2012). Marshall (2005) navaja, da ima okoli 60 % 

učencev z disleksijo tudi diskalkulijo; težave, povezane s števili, računskimi operacijami, 

pomnjenjem matematičnih dejstev, velikostnimi odnosi in prostorsko orientacijo. Kljub 
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učenju pogosto ne avtomatizirajo poštevanke. Pri branju in zapisu dvomestnih števil 

zamenjujejo enice in desetice (17 in 71), pri večmestnih številih pa števke prestavljajo 

(npr. 342 in 234). Pogosto zamenjujejo podobne znake (>, <), delajo napake pri 

seštevanju in odštevanju ter ne marajo reševati besedilnih nalog (Brazeau-Ward, 1998). 

V manjši meri (14 %) se disleksija pojavi tudi pri motnji avtističnega spektra (Hofvander, 

2009). 

 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami, med katere spadajo tudi učenci z disleksijo, imajo 

diharmoničen profil močnih in šibkih področij. Davis in Braun (2008) posebej poudarjata 

močna področja učencev z disleksijo. Pravita, da se nadarjenost in ustvarjalnost pri 

osebah z disleksijo pojavita šele nekaj let po koncu šolanja. Zanje sta značilna 

razmišljanje v slikah in večdimenzionalno razmišljanje, ki je veliko hitrejše od verbalnega 

razmišljanja in bolj celovito ter poteka preko vseh čutov. To omogoča, da si oseba stvari 

dobro vidno predstavlja (vizualizira) in hkratno predeluje informacije, kar omogoča 

celostno razumevanje in ustvarjanje novega znanja (Davis in Braun, 2008; Raduly-Zorgo 

idr., 2010). Osebe z disleksijo intuitivno razumejo, kako delujejo stvari, imajo prirojeno 

sposobnost popravljanja stvari, razumevanja strojev, elektronskih naprav, konstrukcij, 

vizualne umetnosti ipd. Temu pravimo tudi intuicija, mišljenju v slikah pa sanjarjenje. 

 

Učenci z disleksijo imajo v primerjavi z vrstniki večje ustvarjalne sposobnosti 

(producirajo veliko originalnih, novih različnih idej) in so boljši v divergentnem mišljenju 

(Ritchie, Luciano, Hansell, Wright in Bates, 2013; Bigozzi, Tarchi, Pinto in 

Donfrancesco, 2016; Cancer, Manzoli in Antonietti, 2016). Brez ustvarjalnosti ni pravega 

učenja in pri eksperimentalnem učenju so osebe z disleksijo izredno uspešne. 

Vzroki za večjo kreativnost pri učencih z disleksijo so različni (Wolff in Lundberg, 

2002). Ritchie idr. (2013) menijo, da učenci z disleksijo zaradi težav, ki izvirajo iz 

motnje, razvijejo kompenzacijske strategije. Winner idr. (2001) so mnenja, da učenci z 

disleksijo izberejo dejavnosti, ki temeljijo na divergentnem mišljenju, namesto tistih, za 

katere so potrebne verbalne (pisne) sposobnosti. Davis in Braun (2008) pripisujeta 

ustvarjalnost večdimenzionalnemu mišljenju.   

 

A. M. Bacon in S. Bennett (2013) navajata ugotovitve Stefferta (1999), da se v Angliji 

zelo velik delež (30 %) učencev z disleksijo vpiše na študij umetnosti. Avtorici pa sta iz 
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polstrukturiranih intervjujev s (trinajstimi) študenti z disleksijo ugotovili, da so le ti 

izbrali študij umetnosti predvsem zaradi interesa in priznane nadarjenosti na področju 

umetnosti, manjši delež pa zaradi omejenih učnih možnosti.  

Nekateri avtorji (Alves in de Cássia Nakano, 2014; Tafti, Hameedy in Baghal, 2009) 

nasprotno ugotavljajo, da ni statistično pomembnih razlik v ustvarjalnosti med učenci z 

disleksijo in njihovimi vrstniki.  

 

Kljub temu, da imajo učenci težave z učenjem proceduralnih znanj, to ne velja za učenje 

zahtevnejših prostorskih spretnosti, ki so pri osebah z disleksijo bolj pogoste (Howard Jr., 

Howard,  Japikse in Eden, 2005). Winner idr. (2001) so v svoji raziskavi primerjali 

prostorske sposobnosti oseb, ki dobro berejo, in oseb, ki berejo slabo. Ugotovili so, da se 

skupini bistveno ne razlikujeta oz. osebe z disleksijo izkazujejo nižje rezultate na 

omenjenem testu (na papirju). Tudi Brunswick, Martin in L. Marzano (2010) so prišli do 

podobnega zaključka, vendar so ugotovili, da se moški in ženske z disleksijo statistično 

pomembno razlikujejo v prostorskih sposobnostih (moški so bili pri prerisovanju 

zahtevnih figur, reprodukciji modelov z barvnimi kockami in ugotavljanju smeri 

spretnejši). Moški z disleksijo so izkazali boljše sposobnosti kot ženske z disleksijo in so 

bili hitrejši in bolj natančni pri navigaciji in poustvarjanju virtualnega okolja kot moški 

brez disleksije. Sigmundsson (2005) je na manjši skupini oseb z disleksijo preveril 

prostorske sposobnosti pri vsakodnevnih aktivnostih. Ugotovil je, da se pri vožnji (z 

avtomobilom) na cestne prometne znake odzovejo za 25 % hitreje kot pa osebe brez 

disleksije. Davis in Braun (2008) prav tako izpostavljata dobre vizualno-prostorske 

sposobnosti oseb z disleksijo.   

 

E. Raduly-Zorgo idr. (2010) navajajo, da so govor in spretnosti ter veščine, potrebne za 

delo z ljudmi močno področje oseb z disleksijo. Tako jih pogosteje srečamo v poklicih, 

kot so inženir, arhitekt, oblikovalec, umetnik, obrtnik, podjetnik, fizik, zdravnik (zlasti 

kirurg in ortoped) ter zobozdravnik. Kljub temu pa zaradi nizke samopodobe pogosto 

opravljajo poklice, ki so dejansko pod njihovimi intelektualnimi sposobnostmi. Tudi 

drugi avtorji (Wolf in Lundberg, 2002; Davis in Braun, 2009) navajajo, da osebe z 

disleksijo pogosto srečamo v umetnosti,  oblikovanju, arhitekturi in izumiteljstvu. 
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Za dober razvoj pismenosti je potrebnih veliko različnih spretnosti. Kognitivne spretnosti 

so pomembne tudi za razvoj področij, ki neposredno vplivajo na pismenost. Učenec z 

disleksijo se znajde v »začaranem krogu«, iz katerega lahko izstopi le z razumevanjem 

motnje in ustreznimi pristopi k delu, ki mu pomagajo odpraviti primanjkljaje in krepiti 

močna področja (Raduly-Zorgo idr., 2010).  
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2 VIZUALNI STRES 

 

Sindrom vizualnega stresa je leta 1980 prva opisala novozelandska učiteljica Olive 

Meares. Tri leta pozneje je to v Združenih državah storila še Helen Irlen. Sindrom so po 

omenjenih avtoricah poimenovali Meares-Irlen sindrom. Irlenova je v začetnih letih 

uporabljala izraz skotopični sindrom, sedaj pa Irlen sindrom. V Združenem kraljestvu se 

je Arnold Wilkins leta 1995 začel ukvarjati z omenjenim sindromom, zanj pa uporablja 

izraz vizualni stres (Adams, 2012; Malins, 2009; Wilkins, 2003; Ritchie, 2010). V 

magistrskem delu bomo to poimenovanje uporabljali tudi mi.   

 

Vizualni stres je vidno zaznavna motnja, za katero so značilni znaki vizualnega stresa in 

vizualno zaznavna izkrivljanja (Mitchell idr., 2008). V literaturi ni mogoče zaslediti 

enotne definicije sindroma. Obstaja torej več definicij, ki so si podobne. 

 

L. M. Henderson, N. Tsogka in M. J. Snowling (2013) opredeljujejo vizualni stres kot 

doživljanje izkrivljanj (premikanje, izginjanje besed, prividi-iluzije barv) in vidnega 

nelagodja (naprezanje oči, bleščanje papirja, glavoboli) med daljšim branjem.  

 

Wilkins (2003) razlaga vizualni stres kot nezmožnost videti udobno in brez izkrivljanj. 

Nanaša se na stanje, ki ga povzroči vizualna spodbuda in je senzoričnega izvora ter ga ne 

povzročijo očesni premiki, vidna akomodacija ali binokularna konvergenca.  

 

H. Irlen (2005) opozarja, da gre pri vizualnem stresu za zaznavni primanjkljaj, ki 

vključuje tudi vidne težave. »Stresni sindrom povzroči utrujenost pri branju, glavobol, 

očesne bolečine, pekoče ali solzne oči, zaspanost ali pretirano utrujenost po krajšem 

branju ali pisanju« (Irlen, 2005, str. 48). Vizualni stres ne vpliva samo na branje, ampak 

tudi na motivacijo in produktivnost pri delu, pozornost, fino in grobo motoriko ter 

zaznavanje.  

 

Osebe z vizualnim stresom doživljajo enega od petih dejavnikov (Irlen, 2005):  

a) Občutljivost na svetlobo, bleščanje, svetlost in določene svetlobne pogoje, kot so na 

primer sončna svetloba, oblačno vreme, megla, neonska svetloba. Osebe z vizualnim 

stresom zelo pogosto motijo luči (preveč svetijo). Nekateri radi berejo z ugasnjeno 
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lučjo, v šibki svetlobi, drugi pa imajo raje več svetlobe pri branju in svetlobo vedno 

pogrešajo. Posameznikom, ki so občutljivi na svetlobo, bleščijo predmeti in strani v 

knjigi, občutijo omotičnost, utrujenost in se jim močno zniža energija za delo – 

branje.  

 

b) Neustrezno ozadje, zlasti neustrezen kontrast pri črnih črkah na belem papirju. 

Splošno prepričanje, da velik kontrast pomaga pri branju, ker postavi v ospredje črke, 

da se dobro razlikujejo od ozadja, za osebe z vizualnim stresom ne velja. Zanje je 

kontrast med belo in črno barvo neustrezen. Ozadje sili v ospredje in moti pozornost 

osebe, ki bere. Črke tako postanejo tanjše, sive in na določenih mestih manj izrazne. 

Nekatere osebe poročajo celo, da bela (barva ozadja) postane dominantna in črke 

zbledijo oz. črk na papirju sploh ne vidijo več. Težave z neustreznim ozadjem 

povzročijo, da izginejo pike, vejice in prostori med besedami. Črke izgubijo del in jih 

zaradi tega hitro zamenjajo z drugo črko, kar povzroči napačno branje besed.  

 

c) Slaba ločljivost tiska, povzroči premikanje, tresenje, utripanje, »plesanje« ali 

izginjanje črk. Težave z ločljivostjo tiska so odvisne od velikosti črk, vrste pisave in 

količine besedila. Za učence z vizualnim stresom, ki so na začetku dobro brali, je 

značilno poslabšanje branja v višjih razredih, ko postane tisk v učbenikih manjši in se 

količina teksta na posamezni strani poveča. Takrat učenci doživljajo, da se črke 

premikajo (gor–dol, levo–desno, krožijo), utripajo, raztegujejo, prekrivajo in 

izkrivljajo. Branje postane počasnejše, z več napakami in izpustitvami črk, besed.     

 

d) Zmanjšano vidno polje vpliva na branje skupine črk (besed), števil, glasbenih not 

hkrati. V literaturi je poznano tudi kot »predorno branje« (angl. tunnel reading) in 

povzroči težave pri prehajanju v naslednjo vrstico, prepisovanju, preletu besedila 

(iskanju podatkov v besedilu) ali hitrosti branja. Največje težave se kažejo pri branju 

deljenih besed. Pri omenjenih težavah je v veliko pomoč branje besedila v kolumnah.  

 

e) Pomanjkanje (trajne) pozornosti zaradi težav pri percepciji in utrujenosti, ki jo 

doživljajo učenci pri daljšem branju, pisanju ali delu z računalnikom, zato morajo 

med dejavnostmi, ki zahtevajo trajno pozornost, kot sta branje in pisanje, večkrat 

narediti odmor. Če tega ne storijo, se težave – znaki vizualnega stresa poslabšajo.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                     Nataša Metlika, magistrsko delo 

 

 

 37 

2. 1 ZNAČILNOSTI UČENCEV Z VIZUALNIM STRESOM 

 

Strokovnjaki (Irlen, 2005; Evans in Joseph, 2002; idr.) so si enotni, da se težave 

vizualnega stresa pojavijo na kontinuumu, od zelo blagih do zelo hudih, odvisno od vrste, 

števila in intenzivnosti vizualnih izkrivljanj. Posamezniki zaradi tega občutijo različne 

stopnje težav, ki so odvisne tudi od intelektualnih sposobnosti posameznika (Leow, 

Marsh in Watson, 2014). 

 

Simptomi vizualnega stresa so vizualna utrujenost, zaznavanje pretirane svetlosti 

(bleščanje) in različne oblike zaznavnih izkrivljanj (meglenje, izginjanje, utripanje vidnih 

dražljajev). Najpogosteje se to opazi pri branju besedila (Uccula, Enna in Mulatti, 2014).  

Zaznavna izkrivljanja se kažejo kot zabrisani tisk, premikanje črk oz. besed, izpuščanje 

vrstic ali posameznih besed, izguba vrstice, prostora med branjem, težave pri 

prepisovanju in ohranjanju ustreznega razmika med besedami, podvajanje besedila, 

zaznavanje progastih vzorcev zaradi velikega števila vrstic na strani (Malins, 2009). 

 

Wilkins (2003) prav tako ugotavlja, da osebe z vizualnim stresom pri branju zaznavajo 

premikanje črk (tresenje, premikanje črk levo–desno ali gor–dol, besede gredo narazen ali 

se združijo skupaj, črke se zamešajo, premikajo tridimenzionalno, besede se premikajo v 

krogu ali le na začetku oz. koncu vrstice, črke bežijo s strani), zabrisan tisk (majhne črke 

in besede, ki so blizu skupaj, povzročijo zabrisan tisk), podvajanje ali pojavljanje 

dodatnih črk na koncu besede, pojavljanje vzorcev pri temnem (črnem) tisku ali belih 

vmesnih prostorih, ki so videti kot »črvi«, »reke« ali »slapovi«, privide barv (barvni 

krogi, ang. blobs of colour, potujejo po papirju in s tem motijo pozornost bralca ali mu 

prekrijejo besede), slabost, omotico ali celo bolečine zaradi bleščanja.  

 

H. Irlen (2005) dodaja, da osebe z vizualnim stresom zaznavajo oz. vidijo črke, ki bežijo s 

papirja ali pa se gibljejo, gredo skupaj, se obračajo in vrtijo okrog, ozadje besedila utripa, 

blešči in je neprijetno za gledanje. Te težave vplivajo na počasno, neučinkovito branje, 

utrujenost, zaspanost, nezmožnost nadaljevanja branja ter glavobol ali slabost (bruhanje). 

Učitelji pogosto opisujejo, da je funkcioniranje učencev odvisno od dneva, kar daje 

občutek, da se otrok ne uči dovolj, da ni motiviran za delo ipd. Druge težave, ki jih 

povezujejo z vizualnim stresom, so še težave s kratkoročnim ali dolgoročnim spominom, 
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vidnim in slušnim predelovanjem informacij, koncentracijo, prostorsko in časovno 

orientacijo (določanjem leve in desne, poznavanjem ure), jezikovnimi spretnostmi in 

abstraktnim mišljenjem. Določeni učenci so neorganizirani, počasni, ne dokončajo 

zastavljene naloge in so raztreseni. Nekateri učenci imajo učne težave, drugi so nadarjeni.  

                                                  

Wilkins, Binnie in Darby (1980) so proučevali, kako osebe ob gledanju točno določenih 

črt doživljajo zaznavna izkrivljanja, ki vključujejo premikanje oblike in barve ter pogosto 

trpijo za glavoboli. Ugotovili so, da progasti vzorci (angl. pattern glare) igrajo ključno 

vlogo pri nastajanju znakov vizualnega stresa. 

 

Evans in Joseph (2002) sta z vprašalnikom, ki meri znake, kot so naprezanje oči in 

glavoboli, ugotovila, da ima vizualni stres več kot tretjina diagnostično ocenjenih 

univerzitetnih študentov, večina jih ima zaznavna izkrivljanja.  

 

I. Kriss in Evans (2005) sta v svoji raziskavi ugotovila, da se pri osebah z vizualnim 

stresom pojavijo naslednje težave z besedilom oz. črkami: zameglitve (24 %), podvajanje 

(16 %), premikanje (12 %), sprememba formata (6  %) in izginjanje (3,5 %).  

Chang, Kim, Kim in Cho (2014) pa so pri 34 osebah z vizualnim stresom ugotovili, da 

imajo le-ti težave pro prehodu v naslednjo vrsto (85 %), podvajanju črk (53 %), osvetlitvi 

(27 %), z obračanjem črk (26 %), meglenim besedilom (18 %), ponovitvami (12 %), 

glavobolom (9 %) in »plavajočim« besedilom (3 %).  

 

L. M. Henderson idr. (2013) so v svoji raziskavi preverjale, kako študentje z disleksijo in 

brez nje doživljajo nelagodje med branjem. Ugotovile so, da se študentje z disleksijo in 

brez nje najbolj razlikujejo pri treh (od enajstih) vprašanjih v zvezi z doživljanjem 

nelagodja med branjem; izguba vrstice oz. položaja med branjem, premikanje besedila – 

teksta in težje branje ob podaljševanju časa branja. Obenem pa poudarjajo, da so 

vprašalniki za ugotavljanje vizualnega stresa problematični, saj lahko mnoge simptome 

pripišemo težavam z vidom.  

 

Učenci z vizualnim stresom imajo tako težave z branjem, pisanjem, črkovanjem, vidno 

pozornostjo, stopnjo pismenosti in učenjem. Pogosto se izogibajo glasnemu branju, imajo 
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šibko grafomotoriko, velikokrat jih učitelji in starši označijo kot lene, nemotivirane ali so 

opredeljeni z drugimi učnimi težavami (v Leow, Marsh in Watson, 2014).  

 

Drugi znaki vizualnega stresa so še zmanjšan obseg prepoznanih besed (število besed, ki 

jih zaznamo z očesno fiksacijo) in nezmožnost vztrajanja pri daljšem branju (Robinson 

idr., 1996). 

 

Poleg tega je vizualni stres povezan še z drugimi težavami, kot so vedenje (zaradi 

neuspešnosti učenci kompenzirajo z različnimi oblikami vedenja npr. agresijo, otročjim 

vedenjem, krajo, asocialnim vedenjem ipd.), nizka motivacija in odnos do šolskega dela. 

Pogosto so prisotne težave s percepcijo prostora in razdalje, koordinacijo (zaletavajo se v 

ljudi, težave na športnem področju), težave na glasbenem področju (branje not), težave 

pri matematiki, rokopisu in prepisu s table ali iz knjige (Irlen, 2005).  

 

Hollis, Allen, Fleischmann in Aulak (2007) dodajajo, da se osebe z vizualnim stresom ne 

razlikujejo od ostalih glede na introvertiranost ali ekstrovertiranost. Razlikujejo pa se 

glede na znake nevroticizma oz. stabilnosti. Po njihovem mnenju je to znak primanjkljaja 

v nevrološkem sistemu, ki ga zelo hitro aktivirajo zunanji (vizualni) dražljaji. 

 

Najbolj pogoste značilnosti učencev z vizualnim stresom so težave pri branju: 

Učenci z vizualnim stresom se s težavo udobno namestijo, obračajo besedilo ali položaj 

glave in se med branjem neprestano popravljajo. Večkrat se jim zgodi, da se pri branju 

izgubijo (izgubijo vrstico ali besedo, ki bi jo morali prebrati, zato si pri branju pomagajo s 

prstom), preberejo besedo, ki je v besedilu ni, zamenjajo vrstni red črk ali besed, ne 

prepoznajo napisane besede. Težave imajo tako z bralno tehniko kot s fluentnostjo branja 

in razumevanjem prebranega. Branje je zanje neprijetno, celo stresno, še posebej, če traja 

dlje časa (Irlen, 2005; Chang idr., 2014).  

Osebe z vizualnim stresom pri branju največkrat zaznavajo zaznavna izkrivljanja, kot so: 

zabrisani tisk, premikanje (vrtenje, bežanje, plesanje …) črk, besed, podvajanje besedila, 

zaznavanje »rek« v besedilu (to povzročijo prostori med besedami in besede, ki se 

združijo skupaj), zaznavanje progastih vzorcev zaradi velikega števila vrstic na strani, 

utripanje, bliskanje, bleščanje ozadja (Irlen, 2005; Malins, 2009). Potrebno je poudariti, 
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da vse osebe z vizualnim stresom nimajo tudi težav pri branju, je pa to ena od pogostejših 

značilnosti. 

 

Vizualni stres ni učna težava, vendar se pogosto pojavi ob učnih težavah. Pojavi se pri 

skoraj polovici učencev z učnimi težavami, saj vpliva na učenčeve težave pri branju, 

pisanju, črkovanju, matematiki, pozornosti in koncentraciji itn. (Irlen, 2005).   

 

H. Irlen (2005) v svoji knjigi Reading by the Colors podrobno opisuje še ostale 

značilnosti, ki jih opazimo pri učencih (osebah) z vizualnim stresom:     

 

Pisanje in prepis 

Prepisovanje s šolske table ali iz učbenika učencem predstavlja večjo težavo, saj se med 

branjem in pisanjem »izgubijo« v besedilu. Učenci zaznavajo premikanje črk in vrstic ter 

se pri prepisovanju pogosto izgubijo v besedilu. To morajo znova in znova prebrati, 

pregledati in poiskati, kje so ostali, kar pa je zelo zamudno. Za prepis je potrebna izredna 

koncentracija.  

Kot je bilo že večkrat omenjeno, zaznavanje besedila ni običajno in je zaradi tega sam 

zapis pomanjkljiv. Učenci imajo težave s pisanjem v ravni vrsti in pogosto pišejo postrani 

(navzgor ali navzdol). Druga značilnost pri pisanju je pisanje preveč skupaj ali preveč 

narazen, črke so lahko neustrezne velikosti (neproporcionalne črke v isti besedi).  

Pri zapisu večkrat izpustijo ločila in veliko začetnico. Pri pisnih sestavkih (spisih in 

esejih) učencem primanjkuje organizacije in pogosto pišejo brez ponovnega branja 

zapisanega.   

 

Zaznavne težave 

Poleg zaznavanja vizualno izkrivljenega besedila vizualni stres pogosto prizadene tudi 

posameznikovo zaznavanje globine in prostorskih odnosov. To povzroči neusklajeno 

gibanje in nerodnost. Nevede se zaletijo v zid, udarijo ob rob omare, prevrnejo stvari z 

mize. Težave imajo s pobiranjem stvari s tal ali postavljanjem na tla (stvari prehitro 

spustijo iz rok). Tudi za majhne otroke z vizualnim stresom je značilna nerodnost; 

polivanje mleka, metanje predmetov, padanje na tla ipd. Nekateri imajo težave z 

dojemanjem tridimenzionalnosti. Pri šivanju težko sledijo ravni liniji, fantje se pogosto 

udarijo pri zabijanju žebljev. Zaradi posebnosti pri zaznavanju nekateri zaznavajo prostor 
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in okolje v delih (koščkih), kot pri sestavljanki (puzzlih). Zaradi takega zaznavanja imajo 

učenci z vizualnim stresom težave s prostorsko organizacijo in s podrobnostmi nekega 

predmeta ali osebe.  

Težave se kažejo tudi pri zaznavanju gibanja. Najpogostejše so težave pri uporabi 

električnih stopnic, saj s težavo presodijo gibanje in ne vedo, kdaj vstopiti/izstopiti. 

Velikokrat se spotaknejo in padejo. Podobno je z vrati s senzorjem za avtomatsko 

odpiranje in zapiranje.  

 

Motorika  

Motorika je zaradi težav pri zaznavanju globine, zaznavanju gibanja in prostorskih 

odnosov ter koordinacije okrnjena. Pri usklajenem delovanju okončin (šport) so 

počasnejši, ker razmišljajo, kako uskladiti delovanje, premikanje rok ali nog. Delujejo 

nerodni. Ukvarjanje s športom za učence z vizualnim stresom ni primerno. Zlasti ne s 

športi, ki zahtevajo koordinacijo rok ali nog ter uporabo žoge (lovljenje, podajanje). Tudi 

igranje tenisa, golfa in namiznega tenisa je lahko težavno. Pri igranju nekateri zaznavajo 

več žog, ki letijo proti njim in ne vedo, katero naj odbijejo. Če se odločijo za napačno, jih 

lahko leteča žoga poškoduje. Zato se veliko učencev z vizualnim stresom izogiba športom 

z žogo.  

 

Težave na glasbenem področju 

Vizualni stres vpliva na težave z branjem oz. zaznavanjem not, ki je pogosto izkrivljeno. 

Namesto not vidijo pike, note in notne vrstice se premikajo, vijugajo. Mesto note pa je 

ključnega pomena pri glasbi. Učenci zaznavajo, da note na papirju izginjajo, prav tako 

glasbeni simboli. Tako učenci z vizualnim stresom na glasbenem področju niso preveč 

uspešni. Uspešni so predvsem tisti, ki imajo izreden slušni spomin, da lahko igrajo 

instrument po posluhu. 

 

Likovno izražanje – risanje 

Zaradi vizualnega izkrivljanja ima veliko oseb z vizualnim stresom težave pri risanju. 

Pogosto ne zaznavajo tridimenzionalnih slik oz. jih vidijo po svoje, zaznavanje odtenkov 

barv je pomanjkljivo in pojavijo se lahko težave s perspektivo pri risanju.  
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Matematika  

Vizualni stres lahko vpliva na težave pri različnih šolskih predmetih, kot je na primer 

matematika. Težave pri matematiki se kažejo pri branju števil, zaznavanju števil v 

stolpcih ter zapisovanju ustreznih števil (odgovorov) na pravo mesto (v stolpcu). 

Omenjene težave so pogostejše, če so števila zapisana skupaj in ni ustreznih razmikov 

med posameznimi nalogami.  

Nekateri učenci zaznavajo premikanje, obračanje ali izginjanje števil, kar otežuje pravilno 

reševanje matematičnega problema. Pogosto delujejo površni ali pa se pri reševanju 

»obotavljajo«, saj se zavedajo svojih težav in večkrat, znova in znova preverjajo zapise 

ter rešitve. Spet drugi učenci zaradi omenjenih težav postanejo zelo spretni v reševanju 

problemov na pamet. Če imajo usvojene ustrezne strategije in dober spomin, so lahko pri 

takem reševanju zelo uspešni.  

 

Motivacija 

Učence z vizualnim stresom pogosto označijo za nemotivirane in lene. V resnici skušajo 

dokončati nalogo, narediti, kar se od njih zahteva, vendar ne zmorejo. Sami ne razumejo, 

zakaj in se odzovejo na različne načine. Nekateri zaradi pomanjkanja rezultatov obupajo, 

se ne trudijo ali celo odreagirajo z neustreznim vedenjem. Drugi zaradi neuspehov v šoli 

preživijo cele popoldneve doma, ob učenju. Na ta način izgubijo stik z vrstniki, prijatelji, 

se ne rekreirajo, kar vpliva na njihovo socialno življenje in gibalne spretnosti.  

 

Vedenje (obnašanje) 

Učenci z vizualnim stresom skušajo neprestano zadovoljevati pričakovanja staršev in 

učiteljev. Pozitiven odnos in upanje na izboljšanje hitro skopnita. Pojavljati se začnejo 

težave z odnosom do šole, zlasti branjem. Izogibajo se pouku, »špricajo pouk«, namesto 

intenzivnega dela raje sanjarijo ali pa postanejo »razredni klovni«. Ker ne zmorejo 

narediti, kar se zahteva od njih, začnejo uporabljati obrambne mehanizme (npr. da nečesa 

ne znajo, ne zmorejo). Kmalu zatem verjamejo, da so nesposobni, neumni, leni.  

Mnogokrat skušajo svoje težave prikriti z nesprejemljivim vedenjem (obnašanjem), zlasti 

dečki. Povedo, da raje izpadejo »slabi« kot pa neumni. Obnašajo se kljubovalno, otročje, 

uničevalno ali agresivno, upirajo se avtoriteti. Lahko tudi kradejo in lažejo. Ne želijo 

sodelovati pri pouku, odklanjajo delo, motijo pouk. Naučijo se, kako se lahko izognejo 

pouku, zlasti glasnemu branju. Te otroke pogosto označijo za nesocialne, nizko 
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motivirane ali otroke z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Raziskava (Whichard, Feller 

in Kastner, 2000), ki so jo izvedli med zaporniki v Koloradu (ZDA), je pokazala, da je 

prisotnost vizualnega stresa med zaporniki visoka (okoli 50 %), kar potrjuje povezanost 

vedenjskih težav z vizualnim stresom.    

Deklice z vizualnim stresom običajno odreagirajo drugače. Svoje težave skušajo prikriti, 

oziroma kompenzirati s svojimi močnimi področji; verbalnimi in socialnimi spretnostmi. 

Prijazne so do učitelja, opravljajo dodatne naloge, trudijo se po najboljših močeh in to 

pokažejo učitelju.  

 

Samopodoba 

Otroci se med seboj neprestano primerjajo. Kmalu po začetku opismenjevanja učenci z 

vizualnim stresom ugotovijo, da se razlikujejo od ostalih. Pri glasnem branju so skoraj 

vedno najslabši v razredu in naloge končajo zadnji (če jih sploh dokončajo). Hitro 

dojamejo, da ne dosegajo pričakovanj in dobijo o sebi negativno mnenje. Sčasoma ima 

večina učencev z vizualnim stresom nizko samopodobo. O sebi menijo, da so neumni, 

leni in da imajo učne težave.  

 

Dednost vizualnega stresa 

H. Irlen (2005) poudarja, da ima ponavadi več članov iste družine znake vizualnega 

stresa, kar kaže na morebitno dednost sindroma. Starši otrok z vizualnim stresom imajo 

(ali so imeli v otroštvu) velikokrat podobne težave kot njihovi otroci. Temu pritrjuje tudi 

raziskava (Robinson idr., 1996), v kateri so ugotovili, da je pri 84 % učencev z vizualnim 

stresom vsaj eden od staršev imel podobne težave. Omenjene raziskave kažejo na to, da je 

vizualni stres deden. 

 

Odrasli z vizualnim stresom 

Odrasli z vizualnim stresom so doživeli večino zgoraj omenjenih značilnosti učencev. V 

odrasli dobi vizualni stres ostaja. Težave z leti ne izginejo, vendar v večini primerov 

posamezniki najdejo ustrezne strategije spoprijemanja s težavami, ki jih povzroča 

sindrom. Po končanem šolanju običajno ni potrebe po tolikšnem branju, ki sproži vizualni 

stres, in težave v vsakdanjem življenju niso tako moteče. Kljub temu je nekaj spretnosti, 

ki so odvisne od vizualnega procesiranja in odraslim z vizualnim stresom povzročajo 

preglavice. Taka je na primer vožnja avtomobila. Posamezniki opisujejo šofiranje kot 
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neprijetno, saj imajo občutek, kot da vozijo z zavezanimi očmi. Med vožnjo se bojijo 

zamenjati vozni pas, bojijo se tudi  zavijanja in vključevanja v promet ter imajo težave s 

parkiranjem. Za vse to je odgovoren primanjkljaj zaznavanja globine in prostorskih 

odnosov.   

Na delovnem mestu jim največje težave povzročajo neonske luči, zaradi katerih težko 

opravljajo svoje delo. Preliminarna študija, ki sta jo opravila Leow in Watson (2012), je 

pokazala, da fluorescenčna luč poslabša znake vizualnega stresa pri branju. Zaradi tega so 

na delovnem mestu pogosto nezbrani, utrujeni in naredijo veliko napak ter so odpuščeni.  

 

 

2. 2 DIAGNOSTIČNO OCENJEVANJE VIZUALNEGA STRESA 

 

Pri ugotavljanju vizualnega stresa ni standardiziranega načina za diagnostično 

ocenjevanje. Obstaja veliko drugih (nestandardiziranih) načinov. Na začetku so vizualni 

stres ugotavljali z vprašalniki in intervjuji. Pri H. Irlen so prevladovala samoporočanja 

oseb (s pomočjo vprašalnikov in intervjujev). Nato je razvila Irlenino bralno zaznavno 

lestvico (Irlen Reading Percetual Scale - IRPS), s katero je na bolj strukturiran način 

pridobila opise vidnih zaznavanj posameznikov. Prvi del vsebuje vprašanja o subjektivnih 

vidnih izkušnjah in naprezanju oči, drugi del pa presojanje o težavah med reševanjem 

zaznavnih nalog in izbiri ustrezne prosojnice (Kurk, Sumbler in Willows, 2008). 

Evans in Joseph (2002) sta uporabljala vprašalnike o splošnem  doživljanju nelagodja in 

progastih vzorcih, Wilkins (2003) pa je spraševal o zaznavnih izkrivljanjih med 

gledanjem posebnih vzorcev, ki prikličejo izkrivljanje. Pozneje je Wilkins osnoval 

diagnostični test za progaste vzorce.  

 

Osnova diagnoze ostaja opis simptomov: vidno nelagodje in zaznavna izkrivljanja teksta 

(Allan in Hollis, 2008).  

Po potrditvi simptomov pri H. Irlen in Wilkinsu sledi reševanje posameznih testnih nalog, 

ki izzovejo težave vizualnega izkrivljanja (npr. progasti vzorci). Če sta potrjena prva dva 

dela (vprašalnik o simptomih in testne naloge), lahko sledi tretji del, ki vključuje 

diagnostično ocenjevanje s pomočjo barvnih prosojnic ali filtrov/leč. Za določanje 

ustrezne prosojnice sta potrebni dve enaki besedili (črno besedilo na beli podlagi). Barvno 

prosojnico nato položimo na eno besedilo in ga primerjamo z besedilom na beli podlagi 
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oz. lahko primerjamo dve barvni prosojnici med seboj (vsako na svojem besedilu), da 

ugotovimo, katera prosojnica (bolje) izniči izkrivljanje besedila. Oseba ves čas opisuje, 

kako zaznava oz. vidi besedilo. Če znaki vizualnega stresa ostajajo in ni ustrezna nobena 

prosojnica, lahko uporabimo dve prosojnici (eno čez drugo) po istem postopku (Wilkins, 

2003). Pri testiranju je potrebno upoštevati primerno osvetlitev, ki mora biti enaka 

osvetlitvi med uporabo barvne prosojnice. 

Posameznikom, ki jim barvne prosojnice ne pomagajo, H. Irlen (2005) priporoča ponovno 

testiranje (čez čas).  

 

V raziskavah prisotnost vizualnega stresa določijo s pomočjo enega od dveh kriterijev 

(Kriss in Evans, 2005); trajno uporabo barvne prosojnice pri branju ali vsaj 5-% takojšnje 

izboljšanje branja pri uporabi barvne prosojnice, ki ga določijo s številom prebranih besed 

v določenem času. 

Nekateri avtorji za dokaz obstoja vizualnega stresa uporabljajo kriterij trajne uporabe 

barvnih prosojnic, saj predpostavljajo, da daljša uporaba prosojnice pomeni učinkovitost 

le-te. Jeanes idr. (1997) navajajo, da je 36 % osnovnošolskih otrok barvne prosojnice 

uporabljalo še nadaljnje tri mesece po postavitvi diagnoze. 24 % pa jih je uporabljalo še 

nadaljnjih deset mesecev po postavitvi diagnoze.  

Najbolj pogost kriterij za potrditev prisotnosti vizualnega stresa pa je takojšnje več kot 5-

% izboljšanje hitrosti branja z uporabo barvne prosojnice (Nichols idr., 2008; Wilkins 

idr., 1996). Wilkins idr. (1996) tako navajajo, da je 20 % otrok ob uporabi barvne 

prosojnice izboljšalo branje za več kot 5 %. 

 

Hollis in Allen (2006) sta v svoji raziskavi primerjala dve metodi ugotavljanja vizualnega 

stresa; vprašalnik za samoporočanje o simptomih in merjenje zaznavnega izkrivljanja 

neposredno pred testiranjem. Osebe sta po opisu simptomov, merjenju zaznavnega 

izkrivljanja in izbiri ustrezne barvne prosojnice razdelila v tri skupine: osebe brez 

vizualnega stresa, osebe z blagimi oz. mejnimi znaki vizualnega stresa in osebe z 

zmernimi znaki vizualnega stresa. Na ta način sta skušala ugotoviti, katera metoda je 

uporabnejša. Rezultati so pokazali, da je merjenje zaznavnega izkrivljanja boljše 

diagnostično sredstvo za ugotavljanje vizualnega stresa ter poznejšo uporabo barvnih 

prosojnic. Nabor simptomov vizualnega stresa je tako uporaben pri napovedovanju trajne 

uporabe barvnih prosojnic pri otrocih z bralnimi težavami (Northway, 2003).  
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Pri ugotavljanju vizualnega stresa se pojavi problem pomanjkanja objektivnih 

znanstvenih dokazov o obstoju omenjenega sindroma (Hyatt, Stephenson in Carter, 

2009). Avtorji povzemajo H. Irlen, ki pravi, da se z običajnimi pregledi vida ne da zaznati 

znakov vizualnega stresa. V nasprotju s to trditvijo so nekateri avtorji (Williams, 

Kitchener, Press, Scheiman in Steele, 2004) ugotovili, da je veliko znakov vizualnega 

stresa povezanih prav s težavami vida, ki so odpravljive. Še več, ko odpravimo omenjene 

težave, izginejo tudi znaki, pripisani vizualnemu stresu. Zato raziskovalcem očitajo, da bi 

morali pregled vida vključiti v diagnostično ocenjevanje in bi bili tako pridobljeni podatki 

bolj verodostojni (v Hyatt, Stephenson in Carter, 2009). Pozneje so raziskovalci to 

upoštevali in pred začetkom diagnostičnega ocenjevanja izločili osebe s težavami vida 

(npr. Leow, Mars in Watson, 2014).  

 

Hollis in Allen (2006) sta v svoji raziskavi prišla do spoznanja, da so progasti vzorci 

dobri prediktorji (napovedovalci) pri spremembi bralne hitrosti (z in brez uporabe barvnih 

prosojnic). V raziskavi so še ugotovili, da so simptomi vizualnega stresa močno povezani 

s hitrostjo branja. Tako avtorja predlagata, da je pri ugotavljanju vizualnega stresa 

smiselno najprej preveriti zaznavanje progastih vzorcev in zaznavno izkrivljanje, šele 

nato poiskati ustrezno barvno prosojnico in izmeriti hitrost branja. Na ta način se lahko 

predvidi, ali bo uporaba barvnih prosojnic koristna za osebe, ki občutijo bleščanje  in 

nelagodje pri branju.  

 

Jeanes idr. (1997) trdijo, da je 5-% kriterij prenizek in tako številnim ljudem 

diagnosticirajo vizualni stres, čeprav ga nimajo. Avtorji predlagajo, da bi poostrili kriterij 

za izboljšanje branja z barvnimi prosojnicami na vsaj 8 %, kar bi bil boljši pokazatelj 

prednosti uporabe barvnih prosojnic.  

 

Drugi avtorji (npr. Hoyt, 2001) poudarjajo, da imata velik vpliv na diagnostično 

ocenjevanje vizualnega stresa tako subjektivnost ocenjevalca kot tudi subjektivnost 

testiranca. Učitelji in raziskovalci predlagajo osebe za testiranje. Njihova subjektivna 

presoja je lahko zelo pristranska. Prav tako je vprašljiva verodostojnost subjektivnih 

poročanja posameznikov (Singelton in Henderson, 2007). Težava pri identifikaciji 

vizualnega stresa je v tem, da obstaja veliko podobnih znakov, značilnih za druge težave 

in sindrome, npr. ADHD, kronična utrujenost, disleksija ipd.  
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Avtorji (Parker, 1990; Hoyt, 2001) navajajo še nekaj pomanjkljivosti pri diagnostičnem 

ocenjevanju uporabnosti barvnih prosojnic: 

- placebo efekt; 

- pomanjkanje kontrolne skupine (Robinson in Conway, 1990, opozarjata, da ni etično 

imeti kontrolno skupino za daljše časovno obdobje) oz. natančno izbrane kontrolne 

skupine; 

- kratkotrajne raziskave (in v tem času težko z gotovostjo govorimo o pozitivnih 

učinkih na daljši rok ter o upravičenosti visokih stroškov za pridobitev barvnih 

prosojnic); 

- neenakovrednost skupin v začetni fazi diagnostičnega ocenjevanja; 

- uporaba več dejavnikov pomoči v eni skupini; 

- uporaba multiple statistične analize brez predhodne korekcije lažnih pozitivnih 

rezultatov; 

- ne-preverjanje zunanjih vplivov; 

- uporaba neustreznih meritev; 

- testiranje odraslih oseb in ne otrok; 

- pomanjkanje obstoja standardiziranih testov branja, tako da bi lahko bile raziskave 

primerljive med seboj; 

- osebe iz raziskave bi morali najprej pregledati okulisti, da izključijo morebitne 

okulistične težave, ki lahko vplivajo na pridobljene rezultate. Okulistični pregled bi 

morali narediti tudi ob koncu raziskave; 

- skupine oseb v raziskavah so zelo majhne in tako neprimerne za statistično obdelavo 

rezultatov. 

 

V nasprotju z zgoraj omenjenimi pomanjkljivostmi raziskav o vizualnem stresu so 

Wilkins idr. (2001) ugotovili, da placebo efekt pri izbiri barvne prosojnice ne vpliva na 

hitrost branja. Rezultati pri otrocih, ki so uporabljali prozorno (placebo) prosojnico za 

branje, niso izboljšali hitrosti branja. Tudi v raziskavi so J. Bouldoukian, Wilkins in 

Evans (2002) izničili placebo efekt, da ne bi vplival na dobljene rezultate. Na to kažeta 

dva podatka, in sicer enakovreden izbor prosojnice (barvna prosojnica je bila enako 

pogosto izbrana kot »placebo« prosojnica) in dolgotrajnost uporabe prosojnice 

(»placebo« prosojnice so testiranci uporabljali krajši čas kot barvne prosojnice).  
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Singelton in L. M. Henderson (2007) sta ugotovila, da je računalniška naloga, pri kateri je 

treba v mreži besed poiskati besedo iz treh črk (VSS - Visually Stressful Search), dobro 

presejalno diagnostično orodje za ugotavljanje vizualnega stresa.  

Chang, Kim, Kim in Cho (2014) predlagajo izboljšanje diagnostičnega orodja za 

ugotavljanje vizualnega stresa s standardizacijo simptomov in presojo učinkovitosti 

barvnih prosojnic pri osebah z vizualnim stresom. 

 

 

2. 3 PREVALENCA VIZUALNEGA STRESA 

 

Zaradi neenotnosti v definiciji vizualnega stresa prihaja tudi do neenotnosti pri 

ugotavljanju razširjenosti omenjenega sindroma v populaciji.  

Razširjenost vizualnega stresa je odvisna od kriterija za diagnostično ocenjevanje 

sindroma. V strokovni literaturi velja splošno soglasje, da so zmerni simptomi vizualnega 

stresa prisotni pri 12 % populacije (Leow, Marsh in Watson, 2014). 

 

Allen in Hollis (2008) govorita o 20–25 % oseb z vizualnim stresom pri upoštevanju 

opisanih znakov in izboljšanju branja z barvno prosojnico. Tudi I. Kriss in Evans (2005) 

navajata, da je v celotni populaciji približno 20 % oseb z vizualnim stresom.  

 

Evans in Joseph (2002) sta ugotovila prisotnost vizualnega stresa pri 34 % odraslih oseb 

(ob upoštevanju 5-% kriterija izboljšanja branja z uporabo priljubljene barvne 

prosojnice). Wilkins idr. (2001) pa so pri istem kriteriju ugotovili 22-  do 36-% prisotnost 

vizualnega stresa pri otrocih.  

Če upoštevamo strožji kriterij (vsaj 25-% takojšnje izboljšanje branja ob uporabi barvnih 

prosojnic), ima vsaj 5 % populacije vizualni stres (Northway, 2010).   

 

Raziskave so pokazale, da je pogostost vizualnega stresa enaka pri odraslih in otrocih 

(Evans in Joseph, 2002; Robinson in Conway, 2000). Veliko oseb, ki trpijo za simptomi 

vizualnega stresa, ima povprečne intelektualne sposobnosti (Notrhway idr., 2008). H. 

Irlen (2005) ni zaznala razlik med spoloma, medtem ko so jih Chang, Kim, Kim in Cho 

(2014) zaznali. Pri ugotavljanju vizualnega stresa (ob uporabili 20-% kriterija izboljšanja 

branja z barvnimi prosojnicami) so ugotovili, da prevladujejo moški (72 %).  
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Nekateri avtorji navajajo, da je pogostost vizualnega stresa pri osebah z disleksijo večja. 

Več o tem v poglavju 2. 5. 4 Vizualni stres in disleksija.  

 

 

2. 4 VZROKI ZA NASTANEK VIZUALNEGA STRESA 

 

Vzroki za nastanek vizualnega stresa niso znani. Obstajata dve poglavitni teoriji, ki 

razlagata vzroke za nastanek vizualnega stresa; teorija preobčutljivosti možganske skorje 

in magnocelularna vizualna teorija.  

 

Teorija prevelike vzdraženosti možganske skorje velja za vodilno teorijo pri razlagi 

nastanka vizualnega stresa (Singelton in Henderson, 2007; Wilkins, 2003). A. J. Simmers, 

Bex, F. K. H. Smith in Wilkins (2001) poudarjajo, da teorija nudi najboljšo razlago o 

vzroku in pomoči z barvnimi prosojnicami. Nastala je na podlagi preučevanj ljudi z 

migreno in epilepsijo in izkazalo se je, da lahko pri občutljivih ljudeh nekateri vizualni 

vzorci (progasti vzorci) izzovejo epileptični napad ter migreno. Avtorji (Mitchel idr., 

2008; Wilkins idr., 2004) so potrdili, da gre pri migreni in epileptičnem napadu za 

preveliko vzdraženost možganske skorje. Singelton in Henderson (2007) na podlagi 

raziskav ugotavljata, da otroci z vizualnim stresom, ki jim barvne prosojnice pomagajo 

pri branju, prihajajo iz družin, kjer pogosto trpijo za migreno.  

 

Branje lahko izzove vizualni stres zaradi določenih značilnosti teksta, kot so na primer 

vrstice s tekstom, ki jih doživljamo kot progaste vzorce (ang. pattern glare). Te lahko pri 

posameznikih povzročijo zaznavna izkrivljanja zaradi učinka dražljajev na vizualni del 

možganske skorje (Wilkins idr., 2004). Tudi Huang idr. (2003) so ugotovili, da lahko 

močni čutni dražljaji (npr. črtasto – kot trak besedilo) privedejo do pomanjkljivega 

zaviranja dražljajev v vidnem delu možganske skorje in širjenju vzdraženja, ki povzroči 

neustrezno odreagiranje nevronov v možganski skorji in s tem percepcijo 

iluzij/izkrivljanja.  

Predeli vzdraženosti možganske skorje se pri posameznikih razlikujejo. To naj bi bilo 

skladno z individualno izbiro barvne prosojnice (Ludlow idr., 2006). Uporaba barvnih 

prosojnic, filtrov/očal naj bi zmanjšala vzdraženost možganske skorje in s tem znake 

vizualnega stresa (Wilkins idr., 2004).  
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Teorija preobčutljivosti možganske skorje je bila sprejeta predvsem v Združenem 

kraljestvu. Chouinard idr. (2012) so priskrbeli začetne dokaze v prid teoriji o pretiranem 

vzdraženju možganske skorje, ki povzroči simptome vizualnega stresa. V svoji raziskavi 

so pri osebah z vizualnim stresom med slikanjem možganov ugotovili pretirano 

vzdraženje možganske skorje.  

 

Druga teorija pravi, da je vzrok za nastanek vizualnega stresa primanjkljaj v 

magnocelularnem vidnem sistemu, ki je odgovoren za premikanje oči in zato igra 

ključno vlogo pri branju (Stein in Walsh, 1997; Stein, 2001).  

K. Nandakumar in S. J. Leat (2008) menita, da obstaja povezava med magnocelularnim 

primanjkljajem in vizualnim stresom. Tudi Chase, Ashourzadeh, C. Kelly, S. Monfette in 

Kinsey (2003) menijo, da barvne prosojnice pripomorejo k odpravi magnocelularnega 

primanjkljaja. Čeprav magnocelularni sistem ne prispeva k zaznavanju barv, naj bi barvne 

prosojnice zaustavile določeno svetlobo, ki običajno aktivira parvocelularno pot. Barve 

naj bi pospešile magnocelularni vidni sistem in s tem preprečile nastanek okvar v vidnem 

sistemu (Ludlow idr., 2006). 

 

Avtorji (Chase idr., 2003), ki zagovarjajo magnocelularno vizualno teorijo nastanka 

vizualnega stresa, so ugotovili, da rdeča svetloba zatre celice v magnocelularnem sistemu. 

Tako predpostavljajo, da modra barvna prosojnica pripomore k ravnovesju in izničenju 

simptomov vizualnega stresa. Okoli 10 % otrok s težavami pri branju (predvsem tisti, ki 

jih moti bleščanje svetlobe) pomagajo modre prosojnice (Nandakumar in Leat, 2008). 

 

Poleg modre barve so kot blagodejno barvo za osebe, ki imajo primanjkljaj v 

magnocelularnem vidnem sistemu, prepoznali tudi rumeno barvo (Ray, Fowler in Stein, 

2005; Nandakumar in Leat, 2008; Ludlow idr., 2006).  

Ludlow idr. (2006) ter Wilkins idr. (2001) so ugotovili, da rumene in modre barvne 

prosojnice in filtri/očala najbolj pomagajo otrokom z diagnosticiranim vizualnim stresom 

in težavami pri branju.  

 

V literaturi je mogoče zaslediti tudi nekaj dokazov, ki so v nasprotju z magnocelularno 

teorijo kot glavnim vzrokom vizualnega stresa. V treh raziskavah (Evans, Busby, Jeanes 
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in Wilkins, 1995; Simmers idr., 2001; White idr., 2006) so ugotovili, da so 

magnocelularne funkcije običajne tudi pri osebah z vizualnim stresom.  

 

Christenson, Griffin in Taylor (2001) so preverjali branje pri osebah z disleksijo pri 

uporabi modrih barvnih filtrov/očal. Prišli so do zaključka, da modri filtri (očala) 

statistično ne vplivajo pomembno na natančnost branja ali na bralno razumevanje v 

primerjavi z osebami, ki niso uporabljale filtrov.  

 

Smith in Wilkins (2007) sta v svoji raziskavi primerjala barvne prosojnice (ang. Coloured 

Overlays) in barvna ravnilca (ang. Reading Rullers). Rezultati so pokazali, da modra in 

rumena prosojnica/ravnilo nista pomagali vsem učencem izboljšati hitrosti branja. Prav 

tako so Iovino, Fletcher, Breitmeyer in Foorman (1998) ugotovili, da modra prosojnica ne 

vpliva na stopnjo branja, rdeča prosojnica pa ne vpliva na izboljšanje, kot predpostavlja 

magnocelularna teorija.  

 

Razlika med magnocelularno teorijo in teorijo prevelike vzdraženosti možganske skorje 

je predvsem v tem, da prva predpostavlja, da je disleksija posledica primanjkljaja v 

magnocelularnem sistemu in povezana z vizualnim stresom, medtem ko teorija prevelike 

vzdraženosti možganske skorje predpostavlja, da sta disleksija in vizualni stres neodvisna 

eden od drugega (Malins, 2009).  

Poleg dveh najpogosteje zastopanih teorij o nastanku vizualnega stresa obstajajo še 

mnoge druge.  

 

H. Irlen (v Nandakumar in Leat, 2008) je na začetku predpostavljala, da simptome 

vizualnega stresa povzroča preobčutljivost očesne mrežnice na določene frekvence 

vidnega spektra, ki je različna pri vsakem posamezniku. Nepravilna porazdelitev svetlobe 

na mrežnici naj bi povzročila neusklajeno delovanje med centralnim in perifernim vidom, 

še posebej naj bi vplivala na hitre očesne premike, ki so potrebni za branje. Barvne 

prosojnice naj bi pomagale, ker zmanjšajo določene valovne dolžine svetlobe in tako 

pripomorejo, da možgani učinkoviteje predelajo informacije brez motenj. 

V literaturi je mogoče zaslediti še teoriji o nepravilnosti pri presnovi maščobnih kislin in 

pomanjkljivosti imunskega sistema, ki v strokovni javnosti niso dosegle večjega 

odobravanja. Prva izhaja iz predpostavke, da so maščobne kisline povezane s težavami 
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vizualnega procesiranja pri osebah z disleksijo, saj so enake značilnosti (t.j. nezmožnost 

vidnega prilagajanja v temi) odkrili pri obeh skupinah oseb ter pri osebah z vizualnim 

stresom. Te težave naj bi bile genetsko pogojene. Tudi teorija o pomanjkljivosti 

imunskega sistema predpostavlja, da se težave začnejo že pred rojstvom in so veliko 

pogostejše pri osebah z disleksijo, pri levičarjih in učencih z učnimi težavami ter s tem 

povezanim vizualnim stresom (Robinson, Roberts, McGregor, Dunstan in Butt, 1999).  

 

 

2. 5 POVEZANOST VIZUALNEGA STRESA Z DRUGIMI MOTNJAMI 

 

Težava pri identifikaciji vizualnega stresa je tudi v tem, da se znaki vizualnega stresa 

prekrivajo z znaki, povezanimi z očesnimi težavami oz. težavami z vidom (akomodacija 

in konvergenca), hiperaktivnostjo (ADHD), sindromom kronične utrujenosti, disleksijo, 

avtizmom, migreno, svetlobno občutljivo epilepsijo itn. Komorbidnost vizualnega stresa 

in/ali disleksije ter motnje hiperaktivnosti (ADHD) je zelo pogosta (Taurines idr., 2010). 

H. Irlen (2005) je prepričana, da je vizualni stres pogosto spremljevalec oz. komponenta 

določenih težav in motenj, kot so disleksija, diskalkulija, motnja pozornosti in 

koncentracije ter druge učne težave.  

 

V tem poglavju bomo predstavili povezanost vizualnega stresa z različnimi motnjami, ki 

pa imajo enake znake kot vizualni stres. 

 

 

2. 5. 1 MOTNJE VIDA IN VIZUALNI STRES 

 

Motnje vida se kažejo na različne načine, najpogosteje kot zamegljen vid, ki pomeni 

izgubo ostrine vida. To povzroči, da predmete vidimo motno in neostro. 

 

Blaskey idr. (1990) so pri 38 (od 40) osebah z diagnosticiranim vizualnim stresom 

ugotovili specifične težave vida. Do podobnih rezultatov so prišli tudi J. Bouldoukian idr. 

(2002). Ugotovili so, da je imela ena tretjina oseb, ki je za branje uporabljala barvne 

prosojnice, večje težave z vidom. Avtorji še dodajajo, da so kljub okulističnemu 

zdravljenju pri nekaterih osebah določeni simptomi vizualnega stresa ostali in je bila 
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nadaljnja uporaba barvnih prosojnic nekaterim še vedno v pomoč. Določene težave z 

vidom, kot sta na primer akomodacija in konvergenca, konvencionalna okulistika uspešno 

odpravi (Blaskey idr., 1990).       

V nasprotju pa nekatere raziskave kažejo, da v večini primerov okulistične težave in 

vizualni stres niso povezani. Kljub temu A. Simmers, L. Gray in Wilkins (2001) menijo, 

da je pri ugotavljanju vizualnega stresa temeljit pregled oči bistven za diferencialno 

diagnostiko.  

L. Monger, Wilkins in Allen (2014) so v raziskavi ugotovili, da običajna preverjanja,  

testiranja, ki jih okulisti uporabljajo pri kliničnem pregledu, ne identificirajo oseb z 

vizualnim stresom, oziroma tistih, ki bi jim barvne prosojnice pomagale pri izboljšanju 

(hitrosti) branja.  

 

2. 5. 2 ADHD IN VIZUALNI STRES 

 

ADHD (angl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) oz. primanjkljaj pozornosti in 

motnja hiperaktivnosti se običajno pojavi v otroštvu in mladostništvu. Kaže se kot 

hiperaktivnost, impulzivnost ali pomanjkanje pozornosti pri posamezniku. Vpliva na 

številna druga področja, kot sta na primer učenje in interakcija v družbenem okolju. 

Številni avtorji (npr. Scheiman, 2004; Singleton in Trotter, 2005) ugotavljajo, da nekatere 

osebe z znaki vizualnega stresa sploh nimajo tega sindroma.                                                                                                     

Loew in Watson (2013) sta v pilotski raziskavi ugotovila, da imajo osebe z ADHD in 

osebe z vizualnim stresom sedem skupnih simptomov od devetih. To so: počasno branje; 

utrujenost in naprezanje pri daljšem branju; izbira barvnega papirja, ozadja za branje 

besedila; slabo zaznavanje globine in težave z lovljenjem žoge; okornost pri hoji po 

neenakomerni površini; izogibanje močni svetlobi in bleščanju ter težave pri vzdrževanju 

miselne niti v pogovoru. Skupini sta se razlikovali le pri izkrivljanju besedila (teksta) 

zlasti črnega tiska na belem papirju in ne-maranju branja ali pisanja pod fluorescenčnimi 

(neonskimi) lučmi. Ta dva simptoma morda izstopata prav zato, ker osebam z vizualnim 

stresom priporočajo izogibanje fluorescenčnim lučem in belemu papirju, kar omili 

simptome (Wilkins idr., 2004). 

Loew in Watson (2013) tako predpostavljata, da so bili mnogi posamezniki z vizualnim 

stresom napačno diagnostično ocenjeni kot osebe z ADHD. Povezanost omenjenih 

sindromov še ni raziskana. 
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2. 5. 3 SINDROM KRONIČNE UTRUJENOSTI IN VIZUALNI STRES 

 

Sindrom kronične utrujenosti je skupek bolezenskih znakov, ki izvirajo iz kombinacije 

več dejavnikov. Osebe z omenjenim sindromom neprestano občutijo bolezenske znake, 

kot so nenehna utrujenost, vnetja grla, bolečine v mišicah in sklepih, kronično znižan 

krvni tlak, pri jutranjem vstajanju se kaže kot huda vrtoglavica, pri branju pa zaznavajo 

premikanje črk. Pojavijo se težave s kratkoročnim spominom, pozornostjo in 

koncentracijo (Sharpe idr., 1991). 

Robinson, McGregor, Roberts, Dunstan in Butt (2001) so v raziskavi ugotovili, da 62 % 

oseb, ki imajo diagnosticiran sindrom kronične utrujenosti, kaže zmerne do hude znake 

vizualnega stresa. Do podobnih rezultatov so prišli tudi Leow, Marsh in Watson (2014). 

V njihovi raziskavi se je izkazalo, da je 53 % oseb z diagnozo kronične utrujenosti 

občutilo znake vizualnega stresa že v času otroštva. Zato avtorji predpostavljajo, da lahko 

nekateri dejavniki, ki povzročajo en sindrom, vplivajo na razvoj drugega sindroma.  

 

Znaki, značilni za vizualni stres, ki se pojavijo tudi pri kronični utrujenosti, so počasno 

branje, naprezanje in utrujenost pri daljšem branju, težave s presojanjem globine, težave 

pri prilagajanju nevarnemu terenu, bleščanje, odpor do branja/pisanja pod neonsko lučjo 

in težave pri vzdrževanju trajne pozornosti med pogovorom. Med skupinama oseb z 

vizualnim stresom in kronično utrujenostjo niso ugotovili statistično pomembnih razlik. 

Vizualni stres se razlikuje od sindroma kronične utrujenosti le pri dveh znakih. To je pri 

izkrivljanju črnega besedila na beli podlagi in lastni izbiri besedila na barvnem papirju. 

Leow idr. (2014) predpostavljajo, da izstopata prav ta dva dejavnika, ker so bile osebe z 

ugotovljenim vizualnim stresom predhodno opozorjene na značilnosti le tega in so se 

zavedale določenih posebnosti pri sindromu, kot sta izkrivljanje črnega besedila na beli 

podlagi in uporaba barvnega papirja. Večina besedila je natisnjenega na belem papirju in 

malokdo ima priložnost izkusiti, ali barvno ozadje zmanjša izkrivljenja, če prej ni bil 

opozorjen na to.   

Leow in Watson (2013) predpostavljata tudi, da so morebitni vzrok kronične utrujenosti, 

ADHD in podtipa disleksije, pri katerih izstopajo znaki vizualnega stresa, nepravilnosti v 

presnovi lipidov, za katere je odgovoren gen apolipoprotein na drugem kromosomu. 

Omenjeni gen je pogostejši tudi pri osebah z vizualnim stresom, zato ga povezujejo s 

težavami pri branju.       



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                     Nataša Metlika, magistrsko delo 

 

 

 55 

2. 5. 4 DISLEKSIJA IN VIZUALNI STRES 

 

Pogostost vizualnega stresa je večja pri osebah z disleksijo kot pri ostalih posameznikih. 

H. Irlen (2005) navaja, da ima vizualni stres 46 % oseb z disleksijo, I. Kriss in Evans 

(2005) pa govorita o 37,5 %. Grant (2004, v Singelton in Trotter, 2005) celo poroča, da 

ima tri četrtine študentov z disleksijo znake vizualnega stresa. Zaradi tega vizualni stres 

pogosto povezujejo z disleksijo. Mnogokrat je omenjen kot podvrsta (podtip) disleksije. 

Diagnostična ocenjevanja vizualnega stresa so velikokrat del diagnostičnih testov za 

disleksijo (Leow idr., 2014). Nejasen odstotek povezanosti disleksije in vizualnega stresa 

je po mnenju N. Northway idr. (2010) odvisen tudi od netočne definicije disleksije in 

vizualnega stresa. Zaradi te pomanjkljivosti je težko razložiti visok odstotek prisotnosti 

vizualnega stresa pri osebah z disleksijo.  

 

Olitsky in Nelson (2003) predpostavljata, da so tipični znaki vizualnega stresa mogoče 

znaki disleksije. Raziskave so pokazale, da je 47 % učencev z disleksijo ob uporabi 

barvnih prosojnic izboljšalo branje za 5 %,  5–31 % učencev pa je izboljšalo branje kar za 

10 % (v Uccula idr., 2014).  

 

Singelton in Trotter (2005) trdita, da sta disleksija in vizualni stres povezana. V svoji 

raziskavi sta osebe z disleksijo in brez nje razdelila v dve skupini; tiste, ki so imele 

močnejše znake vizualnega stresa, in tiste s šibkejšimi znaki. Ugotovila sta, da imajo pri 

uporabi barvnih prosojnic korist le osebe z disleksijo in močnejšimi znaki vizualnega 

stresa. Tako sklepata, da sta vizualni stres in disleksija povezana, v nasprotnem primeru 

bi imeli korist vsi udeleženci z močnejšimi znaki vizualnega stresa  (tako jih imajo le 

osebe z disleksijo).  

 

Kasneje sta L. M. Henderson in Singelton (2007) v njuni raziskavi prišla do drugačnih 

ugotovitev. Spremljali so učence z disleksijo in brez nje, stare med 6 in 14 let. Pri uporabi 

barvnih prosojnic sta obe skupini izkazali napredek pri branju (besedilo so prebrali 

hitreje). Več kot 5-% izboljšanje  branja je izkazalo 58 % učencev brez disleksije in 75 % 

učencev z disleksijo. Učenci z disleksijo so imeli več simptomov vizualnega stresa kot 

vrstniki, kljub temu (ob uporabi barvnih prosojnic) niso statistično izboljšali hitrosti 
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branja v primerjavi z učenci brez disleksije. To nakazuje na dejstvo, da osebe, ki imajo 

več znakov vizualnega stresa, ne izboljšajo branja bolj kot osebe z manj znaki.  

 

Kurk, K. Sumbler in Willows (2008) prav tako ugotavljajo, da sta disleksija in vizualni 

stres ločeni motnji in neodvisni ena od druge. V svoji raziskavi so ugotovili, da se 

zaznavni motnji pri osebah z vizualnim stresom in osebah z disleksijo razlikujeta, zato 

menijo, da uporaba barvnih prosojnic ni smiselna pri vseh osebah z disleksijo. Tudi I. 

Kriss in Evans (2005) trdita, da sta disleksija in vizualni stres dva različna sindroma. H. 

Irlen (2005) pa zagovarja mnenje, da sta vizualni stres in disleksija ločeni motnji, vendar 

se včasih pojavita skupaj in pripomoreta k bralnim težavam. 

 

Watson in Willows (1995) trdita, da ima veliko oseb z disleksijo tudi primanjkljaje pri 

vizualnem procesiranju. Wilkins idr. (2001) pa poudarjajo, da so v primeru povezanosti 

disleksije s primanjkljajem v vizualnem procesiranju bralne težave veliko hujše.  

 

 

 

2. 6 OBLIKE POMOČI  

 

Ob izrazu vizualni stres najprej pomislimo na različne oblike zaznavnih izkrivljanj. 

Najpogosteje se to opazi pri branju besedila (Uccula, Enna in Mulatti, 2014). 

Strokovnjaki proučujejo težave omenjenega sindroma, da bi pomagali predvsem učencem 

s težavami pri branju.  

 

Če želimo izboljšati branje, moramo: 

- povečati motivacijo za branje, saj le-ta pripomore k pridobivanju bralnih spretnosti 

(Grosman, 2006);  

 

- multisenzorno pristopati; uporabiti moramo vizualne, slušne, kinestetične in taktilne 

načine učenja in poučevanja (Reid, 2007);  

 

- učiti fonološkega zavedanja in fonetike; fonološko zavedanje je pomemben 

napovednik bralnega razvoja (Barle Lakota, 2011); 
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- uriti tekočnost branja, ki pripomore k bralnemu razumevanju. Šele ko učenci 

obvladajo temeljne bralne spretnosti, se lahko posvetijo razumevanju besedila. To 

potrjujejo ugotovitve nacionalnega bralnega sosveta ZDA (v Barle Lakota, 2011, str. 

34); 

 

- razvijati in širiti besedišče, ki je pomemben dejavnik pri učenju branja. Številne 

raziskave potrjujejo pomen besedišča za bralno razumevanje. A. Barle Lakota (2011) 

navaja raziskavo Cunninghama in Stanovicha (1997), v kateri sta ugotovila, da je 

govorno besedišče pomemben napovednik bralnega razumevanja za 10 let vnaprej. 

Šibki bralci imajo praviloma omejeno bralno besedišče in zaradi tega slabo razumejo 

prebrano (Barle Lakota, 2011);  

 

- uriti strategije bralnega razumevanja, ki pomagajo učencem pred, med in po branju, 

da boljše razumejo prebrano (Pečjak in Gradišar, 2012). Prepoznavanje besed in 

tekoče branje nista dovolj za uspešno razumevanje prebranega. Potrebni so jezikovni 

in kognitivni procesi, ki se med seboj prepletajo. Razvijamo jih s pomočjo strategij 

bralnega razumevanja (Barle Lakota, 2011); 

 

- paziti na razporeditev na papirju. Ta ne sme biti preveč natrpana. Velikost pisave naj 

bo med 14 in 18, pisava pa sasoon, comic sans ali times new roman, večji razmik med 

vrsticami (1,5 ali 2), besed ne delimo, ne uporabimo obojestranske poravnave 

besedila, manj besed v vrstici in na strani (Košak Babuder, 2014). M. Martelli, G. Di 

Filippo, D. Spinelli in Zoccolotti (2009) so ugotovili, da obstaja povezanost med 

bralno stopnjo in vizualno natrpanostjo besedila (veliko besedila na manjši površini). 

Preveč natrpano besedilo vpliva na slabšo tekočnost in razumevanje prebranega; 

 

 

- Uporabiti barvni papir brez leska (različnega barvnega ozadja) ali barvne prosojnice, 

ki lahko izboljšajo branje in pozornost nekaterih otrok (Irlen, 2005). 
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2. 6. 1 BARVNE PROSOJNICE 

 

Barvne prosojnice so tanke, transparentne – prosojne, obarvane folije, ki se jih položi na 

papir čez besedilo, ne da bi pri tem vplivali na jasnost besedila. Prosojnica je na eni strani 

pogosto svetleča, na drugi mat. Razvili so jih pedagogi in raziskovalci: Irlen, Wilkins, 

Fowler, Harries in Stein. Uporabljajo se kot pomoč pri branju in hkrati za diagnostično 

ocenjevanje vizualnega stresa. Na tržišču je mogoče zaslediti barvne prosojnice, filtre in 

leče različnih proizvajalcev. 

 

Helen Irlen (Irlen Institute) je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja prva razvila barvne 

prosojnice za diagnosticiranje vizualnega stresa in za pomoč pri branju. Set barvnih 

prosojnic vsebuje večje število prosojnic različnih barvitosti. Natančnega števila barv in 

tehničnih specifikacij na inštitutu ne razkrivajo (osnovni set vsebuje 10 prosojnic). Pri 

izbiri barvnih prosojnic/leč ni omejenega števila, saj jih lahko kombinirajo med seboj 

(npr. dve prosojnici skupaj tvorita novo barvo). Irlenova uporablja posebno napravo, 

imenovano photospectometer, s katero meri kromatičnost (barvitost) vsake barve in je 

zaradi tega izbira barv zelo natančna. Za diagnosticiranje vizualnega stresa lahko 

prosojnice/filtre uporabljajo le posebej izobražene osebe z licenco Irlen inštituta. Na 

omenjenem inštitutu veliko bolj zagovarjajo uporabo barvnih filtrov (očal), saj so bolj 

praktična, uporabna in pri uporabi prilagodljiva. Irlenova barvna očala uporablja več kot 

100.000 ljudi po vsem svetu (Hyat, Stephenson in Carter, 2009).  

 

Arnold Wilkins je prav tako (leta 1995) razvil set večjega števila posebej izbranih 

barvnih prosojnic, imenovanih Intuitive Overlays. Osnovni set vsebuje 10 barvnih 

prosojnic različnih barvitosti. Od Irlenovih prosojnic se najbolj razlijujejo po tem, da jih 

lahko posamezniki (starši, učitelji in drugi strokovnjaki) uporabijo, ne da bi morali 

pridobiti kakršno koli licenco. Priložena so tudi navodila za uporabo. Opis diagnostičnega 

postopka je prosto dostopen na  http://www.essex.ac.uk/psychology/overlays/book2.pdf. 

Wilkinsonove prosojnice so bile največkrat uporabljene v raziskavah o vizualnem stresu 

(Evans in Joseph, 2002). Tudi Wilkins zagovarja uporabo barvnih očal. Za diagnostično 

ocenjevanje vizualnega stresa je razvil napravo, imenovano Intuitive Colorimeter, s 

katero okulisti zelo natančno določijo barvo leč, ki ustreza posamezniku za odpravljanje 

težav vizualnega stresa. Naprava osvetljuje list z besedilom z različnimi barvami in se 

http://www.essex.ac.uk/psychology/overlays/book2.pdf
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spreminja glede na tri variable: odtenek, nasičenost in svetlost barve. Wilkins je s 

sodelavci (1996) oblikoval diagnostični inštrumentarij WRRT (Wilkins Rate of Reading 

Test), ki preverja vpliv omenjenih prosojnic na branje. Sestavljen je iz štirih besedil z 

naključno postavljenimi oziroma urejenimi besedami (npr. mačka, pes). Besedila berejo s 

prosojnicami in brez njih. Tako preverijo odstotek napredka pri glasnem branju ob 

uporabi barvnih prosojnic. 

 

Steven Harris (The Harris Foundation) je prav tako razvil večje število barvnih filtrov 

različnih barvitosti – Chroma Gen filtre, s katerimi lahko testirajo vsako oko posebej. Set 

za diagnostično ocenjevanje vsebuje 25 barvnih odtenkov za kontaktne leče in 8 barvnih 

odtenkov za očala. Diagnostično ocenjevanje traja od 15 in 30 minut. Izvajajo ga samo 

usposobljeni testatorji.   

 

John Stein (Dyslexia Research Trust -DRT) je kot zagovornik primanjkljaja 

magnocelularne vizualne poti razvil DRT filtre/leče. Set vsebuje dva filtra; rumenega in 

modrega. Diagnostično ocenjevanje barvnih filtrov/očal traja manj kot 5 minut.  

 

 

2. 6. 1. 1 KAKO POMAGAJO BARVNE PROSOJNICE 

Veliko nejasnosti ostaja pri razumevanju, kako barvne prosojnice pomagajo izničiti 

vizualna izkrivljanja. Avtorji se opirajo na teorijo nastanka vizualnega stresa. Stein 

(2003) zagovarja teorijo, da barvne prosojnice vplivajo na magnocelularni sistem, tako da 

vzpostavijo pravilno delovanje le-tega in s tem vplivajo na pravilno zaznavanje oz. 

omilijo simptome vizualnega stresa. Nekateri avtorji z magnocelularno teorijo podpirajo 

povezavo med barvnimi prosojnicami in branjem. Tako so Chase idr. (2003) ugotovili, da 

rdeča svetloba zavira delovanje magnocelularnega sistema. Podobno so Ray idr. (2005) 

ugotovili, da rumene prosojnice (z zmanjšanjem modre komponente svetlobe, ki zavira 

delovanje magnocelularnega sistema) izboljšajo branje pri osebah z disleksijo. Drugi 

strokovnjaki (Palomo-Alvarez in Puell, 2013) pa trdijo, da posameznik potrebuje 

individualno izbrano barvo in rumena ni primerna za vse. 

Wilkins (2003) in Irlen (2010) predpostavljata, da znake vizualnega stresa povzroči črn 

tisk na beli podlagi, zato se s spremembo barve (najbolje podlage oziroma s postavitvijo 

barvne prosojnice čez besedilo) razprši pretirano vzburjenje v možganski skorji in se tako 
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izničijo simptomi vizualnega stresa. Zmanjšanje vidnih izkrivljanj naj bi izboljšalo 

»razločnost« – diskriminacijo besedila in s tem stopnjo branja v kratkem času. To naj bi 

vplivalo na razvoj bralnih spretnosti v daljšem časovnem obdobju (Richie idr., 2011).  

 

 

2. 6. 1. 2 IZBIRA USTREZNE PROSOJNICE 

Težko je odgovoriti na vprašanje, zakaj prav določena barva posamezniku ustreza in 

drugim ne, kljub temu da so znaki vizualnega stresa pri posameznikih podobni (v Uccula 

idr., 2014). 

 

Več avtorjev (npr. Wilkins idr., 1994; Robinson in Foreman, 1999) zagovarja dejstvo, da 

je barva posamezne barvne prosojnice specifična za vsakega posameznika posebej, kar 

pomeni, da lahko pomaga posamezniku le, če je ustrezna in zelo natančno določena.  

Wilkins (2002) je ugotovil, da je najbolj pogost izbor roza (rose) in modre (aqua) barvne 

prosojnice. Hkrati je ugotovil, da ne obstajajo statistično pomembne razlike med barvno 

izbiro prosojnice in dolžino njene uporabe. Izkazalo se je, da otroci, ki so izbrali sivo 

barvno prosojnico, niso izboljšali hitrosti branja in niso vztrajali pri nadaljnji uporabi 

prosojnice, kljub temu da jim je le-ta izboljšala vizualno percepcijo. Raziskava je še 

pokazala, da ne obstaja povezanost med najljubšo barvo posameznika in izborom barvne 

prosojnice.  

 

L. M. Henderson idr. (2013) so v svoji raziskavi prišli do ugotovitve, da je kar 46 % 

študentov brez potrjene disleksije izbralo (Wilkinsonovo) modro (aqua) barvno 

prosojnico za branje. Isto prosojnico je izbralo 19 % študentov z disleksijo. Ti so v 

enakem deležu izbrali še zeleni prosojnici (lime-green in mint-green) ter oranžno 

prosojnico (orange).  

 

Stein (2001) zagovarja uporabo rumene barvne prosojnice, saj predpostavlja, da uporaba 

rumenih prosojnic/filtrov spodbudi magnocelularni sistem in tako izboljša bralno 

uspešnost.    

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                     Nataša Metlika, magistrsko delo 

 

 

 61 

M. Waldie in Wilkins (2004) sta v svoji raziskavi ugotovila, da velikost prosojnice ne 

vpliva na izboljšanje hitrosti branja. Pomembno je, da prosojnica prekrije tekst, ki ga 

posameznik bere, kar pomeni, da so barvna ravnilca prav tako učinkovita.  

 

I. Iovino, Fletcher, Breitmeyer in B.R. Foorman (1998) so preverjali učinke rdeče in 

modre barvne prosojnice pri različnih skupinah učencev z učnimi težavami. Ugotovili so, 

da barva prosojnice pri otrocih z bralnimi težavami ne vpliva na stopnjo branja ali 

razumevanje prebranega. Izkazalo pa se je, da modra prosojnica izboljša bralno 

razumevanje pri ostalih skupinah (učencih s težavami pisanja, črkovanja, računanja, 

motnjo pozornosti in koncentracije). Avtorji predpostavljajo, da so dobljeni rezultati 

povezani z magnocelularno teorijo vizualnega stresa.  

 

Težave pri izbiri barvne prosojnice so se pokazale na področju konsistentnosti izbire 

prosojnice. Woerz in Maples (1997) sta pri testiranju uporabila 24 barvnih prosojnic. Z 

njimi sta dvakrat testirala posameznike z znaki vizualnega stresa in ugotovila, da je le 36 

% oseb v drugem testiranju izbralo isto barvno prosojnico kot prvič. Nizki rezultati kažejo 

na nezanesljivost izbire ustrezne barvne prosojnice.  

 

Wilkins (2001 v Henderson idr., 2013) navaja, da je 87 % otrok v dveh različnih 

diagnostičnih ocenjevanjih izbralo barvno prosojnico za branje, vendar je le 47 % teh 

otrok v obeh primerih izbralo isto bravo. Dodaja pa, da je ostalih 21 % oseb izbralo 

barvne prosojnice s podobno barvitostjo oz. kromatičnostjo (barvitost, kromatičnost 

pomeni razvrstitev barv po barvnem tonu in spektralni čistosti). Ne glede na to so 

ugotovili močno povezanost med napredovanjem v branju in uporabo barvnih prosojnic 

pri obeh diagnostičnih ocenjevanjih, kar dokazuje visoko zanesljivost otrok. 

 

L. M. Henderson idr. (2013) so v svoji raziskavi ugotovili, da so vsi učenci izbrali barvno 

prosojnico za izboljšanje branja. Od tega je 30 % učencev brez disleksije po drugem 

diagnostičnem ocenjevanju izbralo isto barvno prosojnico, medtem ko je isto prosojnico 

izbralo 62 % učencev z disleksijo. 
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Znanstveniki so pri ugotavljanju konsistentnosti izbire barvne prosojnice dobili različne 

rezultate. V bran temu je treba poudariti, da niso uporabljali istih kompletov barvnih 

prosojnic in je morda zaradi tega prišlo do odstopanj.  

 

Evans idr. (1999) poudarjajo, da so barvne prosojnice bolj primerne za diagnostično 

ocenjevanje vizualnega stresa kot za samo uporabo. Res da pri branju pomagajo, vendar 

imajo omejitve. Niso primerne za pisanje, branje z (bele) table, branje z računalniškega 

ekrana, tablice, telefona ipd. Posamezniki, ki jim barvne prosojnice pomagajo, imajo 

običajno raje očala z barvnimi lečami. Barva (leč) očal je veliko bolj natančno izbrana kot 

barva prosojnice in se praviloma razlikuje od barve izbrane prosojnice (Lightstone in 

Evans, 1995). Razlog za to je morda v prilagajanju očesa na prosojnico ali lečo. Leče 

imajo podoben učinek kot barvna svetloba (npr. barvna sijalka) in oko se prilagodi na 

barvo celotnega prostora, medtem ko oseba prosojnico gleda in se oko ne prilagodi na 

barvo prosojnice (Irlen, 2005; Wilkins, 2003).  

 

 

2. 6. 1. 3 POZITIVNI UČINKI BARVNIH PROSOJNIC  

Barvne prosojnice pripomorejo k izboljšanju branja in odpravljanju znakov vizualnega 

stresa (Evans in Joseph, 2002; Wilkins, 2002), vključno z  glavoboli in naprezanjem oči 

(Wilkins, 2003). 

 

Številni avtorji (npr. Kurk idr., 2008) navajajo, da po 10-minutnem branju črnega teksta 

na belem papirju učenci, ki slabo berejo, kažejo znake vizualnega stresa. Pri uporabi 

barvnih prosojnic omenjeni znaki izginejo.  

 

Uporaba barvnih prosojnic ne pripomore le k hitrejšemu, ampak tudi k natančnejšemu 

branju (Wilkins idr., 1994 in 1996) ter k izboljšanju oz. odpravljanju simptomov 

vizualnega stresa. Hall idr. (2013) so v svoji raziskavi uporabili dve vrsti različnih 

barvnih prosojnic in dokazali, da imata obe vrsti pozitiven učinek na branje.  

 

Ena redkih dlje trajajočih raziskav, ki jo je mogoče zaslediti v strokovni literaturi, je 

raziskava, ki so jo izvedli Noble in sodelavci (2004). Več kot tri mesece so spremljali 71 

otrok z vizualnim stresom in ugotavljali vpliv barvnih prosojnic na izboljšanje branja 
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in/ali zmanjšanje simptomov vizualnega stresa. Raziskava je pri otrocih pokazala velik 

napredek bralnih spretnosti.  

 

Robinson in Foreman (1999) sta spremljala 38 otrok z vizualnim sindromom v obdobju 

dvajsetih mesecev. Ugotovila sta, da so otroci pri uporabi barvnih prosojnic izboljšali 

natančnost branja in bralno razumevanje, ne pa hitrosti branja in bralne strategije. 

 

L. Smith in Wilkins (2007) navajata, da več kot 50 % otrok v redni osnovni šoli poroča o 

pozitivnih učinkih uporabe barvnih prosojnic, vendar jih je dolgoročno uporabljala le 

polovica (25 %).  

Barvne prosojnice izboljšajo hitrost branja pri osebah z disleksijo do 25 % (Evans idr, 

1999;  Wilkins, 2002), izboljšajo razumevanje prebranega in natančnost branja, zmanjšajo 

simptome glavobolov, ne glede na to, ali izboljšajo branje (Harle in Evans, 2004). 

N. Northway (2003) je v 12 tednov trajajoči raziskavi ugotovila, da se ob uporabi 

ustrezne barvne prosojnice (v daljšem časovnem obdobju) izredno izboljša zmogljivost 

gibanja oči. Po njenem mnenju se je ta komponenta izkazala bolj kot napovedovalec 

vizualnega stresa kot pa da bi izboljšala hitrost branja (WRRT testa branja). 

 

T. Adams (2012) opisuje rezultate raziskave, v kateri je Faraci (2010) spremljal učence 3. 

razreda z vizualnim stresom. Po treh mesecih uporabe individualno izbrane prosojnice in 

vsakodnevnih vajah branja je ugotovil, da se je njihova tekočnost branja (statistično) 

izboljšala v primerjavi z učenci, ki niso uporabljali barvnih prosojnic. Raziskava pa ni 

pokazala statistično pomembnih razlik med skupinama pri natančnosti glasnega branja in 

bralnem razumevanju.  

 

Allen idr. (2008) so preverjali učinke barvnih prosojnic na bralne spretnosti in ugotovili, 

da so posamezniki z več znaki vizualnega stresa ob uporabi barvnih prosojnic bistveno 

izboljšali stopnjo branja kot pa osebe z manj znaki vizualnega stresa. Kljub temu barvne 

prosojnice niso pripomogle k izboljšanju reševanja nalog vidnega iskanja/razločevanja. 

To kaže na dejstvo, da samo barvne prosojnice niso dovolj in poudarja pomen celostne 

obravnave oseb z vizualnim stresom. Tudi H. Irlen (2010) opozarja, da barvne prosojnice 

niso zdravilo za težave pri branju, ampak le vmesni korak pri odpravljanju težav 

vizualnega zaznavanja, saj odstranijo ovire do uspešnega bralnega razvoja.  
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Wilkins (2003) pravi, da včasih posamezniki, ki ob uporabi barvnih prosojnic izredno 

izboljšajo branje, sploh nimajo znakov vizualnega stresa. Vprašalniki za ugotavljanje 

vizualnega stresa so problematični tudi zato, ker lahko veliko simptomov pripišemo 

binokularnemu vidu, težavam z akomodacijo pa tudi težavam z dekodiranjem.  

 

Učinkovitost barvnih prosojnic se je izkazala tudi na drugih področjih, saj pomagajo pri 

različnih težavah:  

 Pri poškodbi glave (Wilkins, Huang in Cao, 2004). 

 Pri osebah, ki težko berejo (Irlen, 2005, Wilkins, 2003). 

 Pri osebah s (svetlobno) epilepsijo. Migetajoča, utripajoča luč in določeni 

osvetljeni vzorci lahko povzročijo epileptični napad. Wilkins idr. (1999) so 

ugotovili, da barvni filtri/očala včasih pomagajo pri zmanjšanju napadov. Avtorji 

pa ob tem opozarjajo, da filtri niso zdravilo za epilepsijo in ne pomagajo vedno.  

 Pri osebah s pogostimi migrenami (Wilkins idr., 2002). Migrena je stanje 

močnega glavobola s spremljajočimi znaki, kot so občutljivost na svetlobo in 

zvok, slabost in včasih aura (Allen, Evans in Wilkins, 2012). Sprožilci nastanka 

migrene so zelo različni: hormoni, prehrana, stres, neredno spanje in vidni 

dražljaji (Wilkins idr., 2002). Huang idr. (2011) so pri slikanju človeških 

možganov pri osebah z migreno ugotovili razlike pri odzivanju možganske skorje 

na neprijetne vidne vzorce.   

 Pri otrocih z motnjo avtističnega spektra so Ludlow idr. (2006) preverjali vpliv 

barvnih prosojnic na hitrost branja. V primerjavi s kontrolno skupino, so otroci z 

avtizmom v 79 % izboljšali hitrost branja za vsaj 5%. Vsi otroci s 

spektroavtistično motnjo so ob uporabi barvnih prosojnic poročali, da so videli 

besedilo (tekst) veliko jasneje.  

 Pri osebah z multiplo sklerozo (Newman Write, Wilkins in Zoukos, 2007). 

 

Evans in Joseph (2002) poudarjata, da barvne prosojnice ne pomagajo vsem osebam z 

vizualnim stresom. Z njima se strinja tudi H. Irlen (2005) in pravi, da barvne prosojnice 

ne pomagajo približno 6 % oseb, kljub temu da imajo vizualni stres. Tem osebam 

priporoča alternativne oblike pomoči, kot so bralec, avdio knjige ipd.  
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2. 6. 1. 4 VPRAŠLJIVA UČINKOVITOST BARVNIH PROSOJNIC  

Evans (2001 v Henderson idr., 2013) pojasnjuje, da sta razumevanje vizualnega stresa in 

korist uporabe barvnih prosojnic še nejasna.  

 

Ritchie (2010) opozarja, da pri uporabi barvnih prosojnic in izboljšanju branja ne smemo 

preprosto sklepati, da se avtomatično zmanjšajo tudi simptomi vizualnega stresa in 

obratno. V manjši raziskavi, ki jo je izvedel s svojimi sodelavci (Della Sala in McIntosh, 

2011), je ugotovil, da se je branje določenega odstotka otrok ob uporabi barvne 

prosojnice izboljšalo za 5 %, pri približno enakem deležu otrok pa se je poslabšalo.   

 

Nadaljnja raziskava je pokazala (Ritchie idr., 2012), da (Irlenove) barvne prosojnice 

kratkoročno ne pripomorejo k izboljšanju težav pri branju (ne bralne stopnje, ne bralnega 

razumevanja, ne hitrosti branja) pri učencih starih od 7 do 12 let. Otroci so ob koncu 

raziskave kljub temu poročali, da jim barvne prosojnice pomagajo pri branju. 

Prav tako Blaskey idr. (1990) ob uporabi barvnih prosojnic niso našli znakov izboljšanja. 

Do enakih ugotovitev so prišli Menacker idr. (1993). V svoji raziskavi niso uspeli 

dokazati pozitivnih učinkov uporabe barvnih očal na branje. Vendar se je izkazalo, da 

raziskava ni bila korektno opravljena, saj niso uporabili celotne palete barv, ki jo 

priporočil proizvajalec.  

 

Singelton in Henderson (2007) sta v svoji raziskavi ugotovila, da 32 % oseb, ki so za 

branje izbrale barvne prosojnice, te niso pomagale (niso izboljšale hitrosti branja). 

Obenem barvne prosojnice pomagajo osebam, ki nimajo znakov vizualnega stresa. 

 

Micheal idr. (2008) so preverjali učinke barvnih očal pri 49 učencih, starih od 7 do 11 let, 

ki so jih najprej okulistično pregledali. V raziskavi so preverjali tudi vpliv placebo efekta 

in uporabo modrih barvnih očal za branje. Učenci so en mesec v šoli in pri domačem delu 

redno nosili barvna očala. Ugotovili so, da barvna očala ne pripomorejo k izboljšanju 

natančnosti  branja, bralnemu razumevanju ali stopnji branja. Ugotovili so tudi, da so 

posamezniki ob uporabi barvnih očal izredno izboljšali branje, zato poudarjajo, da 

nekaterim posameznikom barvna očala res pomagajo, ugotoviti pa je treba značilnosti teh 

otrok.  
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Kljub številnim raziskavam o učinkovitosti barvnih prosojnic za branje in odpravljanje 

simptomov vizualnega stresa zasledimo številne raziskave, ki dokazujejo njihovo 

neučinkovitost. Hollis in Allen (2005) predpostavljata, da do različnih rezultatov pri 

ugotavljanju učinkovitosti barvnih prosojnic prihaja zaradi nenatančne izbire 

raziskovalnega vzorca. Neustrezna merila za izbor vzorca lahko izzovejo napačne 

ugotovitve. Sama sta pri svojem vzorcu izločila osebe z znaki vizualnega stresa, ki imajo 

glavobole, saj sta upoštevala, da osebam z glavoboli barvne prosojnice zelo pomagajo (pri 

zmanjšanju glavobolov), ne izboljšajo pa hitrosti branja (Harle in Evans, 2004).  
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3 POVZETEK TEORETIČNEGA DELA 

 

V teoretičnem delu smo najprej opredelili bralno pismenost, ki je v raziskavi PISA 

pojmovana kot spretnost branja in pisanja ter vključuje različne kognitivne kompetence, 

zavedanje in zmožnost uporabe različnih strategij med obdelavo besedila (Štraus idr., 

2013). Nizka bralna pismenost posamezniku, ki vstopa na trg dela, onemogoča pravilno 

razumevanje osnovnih pisnih besedil, nadaljnje izobraževanje ter vključenost na trg dela 

(Vassiliou, 2011). Mednarodne raziskave (PISA in PIRLS) in rezultati NPZ kažejo, da 

slovenski učenci na področju bralne pismenosti dosegajo nizke rezultate, zato sta 

razumljiva skrb in prizadevanje, ki ju Slovenija in celotna Evropa posvečata dvigu bralne 

pismenosti med učenci. M. Grosman (2007) poudarja, da je za izboljšanje bralne 

pismenosti pri učencih z bralnimi težavami nujno, da učitelji vseh predmetov poznajo 

procese branja in stopnje bralnega razvoja.  

 

Branje je predpogoj za bralno pismenost in je temeljna spretnost, potrebna za 

izobraževanje in napredovanje posameznika. Pečjak (1999a) povzema Perfettija (1985), 

ki pravi, da je branje v prvi fazi proces dekodiranja, v drugi fazi pa proces razumevanja 

prebranega. Dekodiranje pomeni pretvarjanje grafičnih simbolov (črk) v glasovni kod 

(besede), nanje vplivata predvsem sposobnost vidnega in slušnega razločevanja. Bolj kot 

je tehnika izurjena in branje tekoče, lažje se posvetimo razumevanju prebranega (Pečjak, 

1996). Na tekočnost branja poleg zaznavnih sposobnosti bralca vplivajo tekst (tipografske 

značilnosti besedila) oz. razumevanje vsebine, pomanjkanje bralnih izkušenj in vzorec 

gibanja oči pri branju (Pečjak, 1996 in 2010).  

 

Dejavnike branja ločimo na zunanje in notranje. Med notranje dejavnike uvrščamo 

zaznavne dejavnike (vidno in slušno zaznavanje), kognitivne dejavnike (kot npr. besedni 

kratkoročni spomin, sposobnost hitrega avtomatiziranega poimenovanja, metakognitivne 

dejavnike, stopnjo avtomatiziranosti procesa) in čustveno-motivacijske dejavnike 

(notranja in zunanja motivacija za branje). Med zunanje dejavnike pa uvrščamo socialno-

kulturne dejavnike.  

 

V poglavju o težavah na področju branja smo se osredotočili na zaznavne dejavnike, 

predvsem na vidno zaznavanje besedila kot ključnega dejavnika za dekodiranje besedila 
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in posledično bralno tehniko. Vidne motnje povzročijo, da se otrok slabo orientira v 

prostoru in na ploskvi, obrača in zamenjuje črke, ki so podobne po obliki (Raduly-Zorgo 

idr., 2010).  

 

V osnovni šoli ima veliko učencev težave z branjem. Nekateri med njimi zato potrebujejo 

drugačno obravnavo, saj jim običajne oblike učenja in pomoči ne ustrezajo. Motnje branja 

spadajo med specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, kot je na primer 

disleksija (Magajna 2002 in 2008b). Učenci s PPPU so najštevilčnejša in zelo heterogena 

skupina otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli, imajo specifične primanjkljaje na 

področju branja, pisanja, pravopisa, računanja in praktičnih ter socialnih veščin (Magajna 

idr., 2015).  Najbolj pogosta motnja branja je disleksija in je prisotna pri 2–10 % učencev 

(Magajna, 2008b; Košak Babuder, 2014; Meehan, 2007; Stein, 2001; Raduly-Zorgo idr., 

2010). Iz različnih definicij o disleksiji je razvidno, da gre za nevrofiziološko motnjo, ki 

vključuje skupino raznolikih, a medsebojno povezanih dejavnikov. Ti so individualno 

pogojeni in vplivajo na posameznika ter na njegovo delovanje vse življenje (Raduly-

Zorgo idr., 2010). 

 

Disleksijo pojasnjujejo različne teorije. Fonološka teorija (Bishop in Snowling, 2004) 

predpostavlja, da disleksijo povzroča primanjkljaj v fonološkem procesiranju. Vizualna 

teorija pa predpostavlja, da disleksijo povzroča primanjkljaj v vizualnem procesiranju 

(Erjavec, 2011).   

 

V magistrskem delu se osredotočamo na vizualni stres, ki naj bi bil vzrok za vizualna 

izkrivljanja in naj bi onemogočil ali vsaj otežil branje. Poznan je tudi pod imenom 

skotopični sindrom, Meares-Irlen sindrom, Irlen sindrom ali vizualni stres. H. Irlen navaja 

pet komponent vizualnega stresa: občutljivost na svetlobo, neustrezno ozadje besedila, 

slaba ločljivost tiska, zmanjšano vidno polje in pomanjkanje (trajne) pozornosti. 

Značilnosti učencev z vizualnim stresom se v večji meri pokrivajo z značilnostmi učencev 

z disleksijo. Drugačno je predvsem zaznavanje črnega tiska na beli podlagi. Učenci imajo 

tako poleg značilnih znakov vizualnega izkrivljanja (plesanjem, podvajanjem, 

izginjanjem črk ipd.), ki vplivajo predvsem na branje in pisanje, še težave z 

grafomotoriko, spominom, neprimernim vedenjem, nizko motivacijo in samopodobo, 
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težave s percepcijo prostora in razdalje, koordinacijo in težave pri matematiki (Leow, 

Marsh in Watson, 2014; Irlen, 2005).   

 

Različni avtorji, ki podpirajo obstoj vizualnega stresa, navajajo zastopanost le-tega v 

populaciji v različnih deležih. V strokovni literaturi velja splošno soglasje, da so zmerni 

simptomi vizualnega stresa prisotni pri 12 % populacije (Leow idr., 2014). 

Težave pri ugotavljanju vizualnega stresa se kažejo predvsem v pomanjkanju enotne 

definicije vizualnega stresa, podobnosti vizualnega stresa z drugimi motnjami ter 

nesoglasjih pri samem obstoju le tega. Prisotnost vizualnega stresa diagnosticirajo s 

pomočjo prisotnosti enega od naštetih znakov vizualnega izkrivljanja ter enega od dveh 

kriterijev (Kriss in Evans, 2005); trajno uporabo barvne prosojnice/leč pri branju ali vsaj 

5-% takojšnje izboljšanje branja pri uporabi barvne prosojnice/leče. Pri diagnostičnem 

ocenjevanju vizualnega stresa usposobljeni strokovnjaki polagajo barvne prosojnice na 

besedilo, testiranec pa ugotavlja, katera prosojnica mu najbolj ustreza (Irlen, 2005). 

Vzroke za nastanek vizualnega stresa avtorji pripisujejo različnim dejavnikom, predvsem  

preveliki vzdraženosti možganske skorje ali primanjkljaju v magnocelularnem vidnem 

sistemu. 

 

Posebno pozornost posvečamo tudi barvnim prosojnicam, ki jih v Sloveniji uporabljamo 

že vrsto let, ne da bi se strokovno opredelili glede njihove uporabe. V našem prostoru so v 

uporabi barvna ravnilca, ki pa so prav tako učinkovita kot (večje) barvne prosojnice in 

nekaterim učencem pomagajo izboljšati bralno tehniko in posledično bralno razumevanje 

ter bralno pismenost. V literaturi zasledimo številne raziskave, ki potrjujejo učinkovitost 

barvnih prosojnic pri branju (Northway, Manahilov in Simpson, 2008; Harries, Hall, Ray 

in Stein, 2015) in raziskave, ki temu oporekajo (npr. Henderson idr., 2013; Ritchie idr., 

2012 idr.).   
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II EMPIRIČNI DEL 

 

 

4 RAZISKOVALNI PROBLEM, CILJ, VPRAŠANJA IN METODE 

 

4. 1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Bralna pismenost je pri učencih v Sloveniji nižja od evropskega povprečja (PISA, 2012 in 

PIRLS, 2011). Veliko učencev ima težave z branjem. L. Magajna idr. (2008b) dodajajo, 

da ima velik delež teh učencev disleksijo. Strokovnjaki iščejo različne načine, kako 

izboljšati raven bralne pismenosti (Gril, 2012). V praksi se uporabljajo tudi barvne 

prosojnice, ki nekaterim učencem pomagajo izboljšati bralno tehniko in posledično bralno 

razumevanje ter bralno pismenost. Učitelji, starši in šolski strokovni delavci še ne poznajo 

dovolj pomena rabe omenjenih prosojnic, velikokrat pa opažajo dobre učinke na branje. V 

literaturi je mogoče zaslediti podatek, da so barvne prosojnice primerne za osebe, ki trpijo 

za sindromom vizualnega stresa, ker zmanjšajo vizualna izkrivljanja in vizualno 

nelagodje (Northway idr., 2008). P. Harries idr. (2015) so v svoji raziskavi ugotovili, da 

se je pri uporabi barvnih prosojnic število simptomov zmanjšalo za 80 %, pri 35 % 

testirancev pa so simptomi popolnoma izginili.  

Z raziskavo želimo na vzorcu preučiti značilnosti učencev z disleksijo in učencev brez 

disleksije, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju.  

 

 

4. 2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

 

Cilj raziskave je dobiti vpogled v nekatere skupne značilnosti učencev, zajetih v vzorec, 

ki jim uporaba barvnih prosojnic pomaga pri bolj tekočem branju, ter ugotoviti, ali so 

njihove značilnosti povezane z znaki vizualnega stresa. Hkrati nas zanimajo razlike v 

značilnostih med učenci z diagnosticirano disleksijo in učenci brez nje. Želimo dobiti tudi 

vpogled, kako učenci, vključeni v vzorec, ki navajajo ugodne učinke rabe barvnih 

prosojnic, zaznavajo črn tisk na beli podlagi. Na podlagi tega smo si zastavili naslednja 

raziskovalna vprašanja: 
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- Katere so skupne značilnosti učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju? 

- Ali so ugotovljene značilnosti učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri 

branju, povezane z znaki vizualnega stresa? 

- Katere so značilnosti, po katerih se učenci s potrjeno disleksijo razlikujejo od 

učencev brez disleksije, obojim pa barvne prosojnice pomagajo? 

- Kako učenci, ki navajajo ugodne učinke rabe barvnih prosojnic, zaznavajo črn tisk na 

beli podlagi?  

  

 

4. 3 Metoda in raziskovalni pristop 

 

Kvalitativna raziskava omogoča  proučevanje manjše skupine oseb (izbrane po določenih 

kriterijih), za katero nas zanimajo konkretni spleti značilnosti. Vrsto take raziskave 

imenujemo študija primera (Mesec, 1998).  

 

Z raziskavo smo želeli na vzorcu preučiti značilnosti učencev z disleksijo in učencev brez 

disleksije, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju. Izbrali smo kvalitativno metodo 

raziskovanja. Vzorec je zaradi svoje specifičnosti majhen, zato je raziskava študija 

primera. Pri študiji primera lahko proučujemo en primer ali več primerov, zato ločimo 

singularno in pluralno ali komparativno študijo primera (Mesec, 2008). Pri raziskavi smo 

uporabili komparativno študijo primera. Raziskava je potekala po deskriptivni metodi 

(metodi analize vsebine).  

 

 

4. 4 Izbor in opis raziskovalnih enot  

 

Raziskovalni vzorec je namenski, saj so bili izbrani le tisti učenci s težavami na področju 

branja, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju. V vzorec je bilo tako vključenih 12 

učencev iz vse Slovenije: 5 deklic in 7 dečkov. Učenci so bili v času raziskave stari od 8 

do 15 let. Vsi imajo težave z branjem črnega tiska na beli podlagi. Sedem učencev je 

imelo diagnosticirano disleksijo, pet učencev pa ni imelo diagnosticirane disleksije.  
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Učenci iz vzorca imajo podobne značilnosti, kot jih zasledimo v literaturi. To so zaznavna 

izkrivljanja (plesanje, podvajanje, izginjanje črk ali druge oblike), težave z branjem in 

pisanjem, grafomotoriko, slaba samopodoba idr. (Leow, idr., 2014; Irlen, 2005).  

Pri opisu učencev smo uporabili podatke iz polstrukturiranih intervjujev, opravljenih z 

učenčevimi starši, pri katerih so izpostavljene značilnosti in funkcioniranje učenca. Za 

zagotavljanje anonimnosti nismo uporabili imen, ampak kratice, s katerimi smo 

izpostavili spol (M ali Ž) in prisotnost disleksije (D ali brez črke, v primeru, da disleksije 

niso potrdili strokovnjaki) ter zaporedno številko zaradi lažje orientacije (od 1 do 12). 

Prvih sedem učencev ima disleksijo (torej učenci s števili od 1 do 7), ostalih pet učencev 

pa nima diagnosticirane disleksije (učenci s števili od 8 do 12).  

 

 

 

 

 

Grafični prikaz 1: Število učencev z disleksijo in brez disleksije po spolu 
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Grafični prikaz 2: Starost učencev z disleksijo in brez disleksije 

 

UČENEC MD1 

Starost: 8 let. 

Diagnosticirana disleksija: Da, disleksijo so mu diagnosticirali ob začetku šolanja. 

Družina: V družini je zaslediti težave z branjem. 

Močno področje: Pri igri/delu je inovativen, domiseln, ima nenadne ideje in se znajde. 

Uporablja strategije, s katerimi si pomaga. Rad posluša, slušno se tudi uči. 

Šibko področje: Slabši gibalni razvoj v otroštvu. Težave na področju pozornosti in 

koncentracije. Časovna in prostorska orientacija sta šibki. V šoli mu največje težave 

povzročata branje in pisanje. 

Branje: Zamenjuje črke in zloge, bere na pamet. Tudi položaj telesa pri branju je 

neustrezen: postrani, na pol leže, obrača papir ali postrani gleda. Pomaga si s prstom. 

Osebne značilnosti: Ima zelo močno voljo in močna čustva. V šoli je kazal neprimerno 

vedenje: hitro je vzkipel, se tepel in brcal. Je družaben in ima več prijateljev. Močnega 

hrupa in gneče ne prenaša in se raje umakne. 

Prihodnost: Ko bo velik, želi postati zdravnik.   
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UČENEC MD2 

Starost: 12 let. 

Diagnosticirana disleksija: Da. 

Družina: V učenčevi družini je zaslediti težave z branjem in disleksijo. 

Močno področje: Pri določenih stvareh dela strategije, tako da si stvari vizualizira. Pri 

reševanju izpusti del postopka, vendar do rešitve pride na svoj način. Poslušanje je glavni 

kanal sprejemanja informacij. Zelo je uspešen pri angleščini. 

Šibko področje: Kot otrok je bil zelo neroden in je imel slabo razvito grobo motoriko. 

Govoriti je začel pozno, a nenadno. Sedaj čeblja hitro, a nerazločno. Od 4. razreda ima 

veliko tremo. Ima težave z branjem.  

Branje: Pri branju si izmisli besede. Lažje bere pisane in velike tiskane črke. Piše čez cel 

list. Ne more se omejiti na črte. Števila piše zrcalno, črke pa ne. Težave ima s časovno in 

prostorsko orientacijo. 

Osebne značilnosti: V razredu igra vlogo razrednega klovna, a je priljubljen in ima 

veliko prijateljev. Po značaju je nekonflikten, mirovnik v razredu in se potrudi za 

drugega. Zavrača grenka živila, določeno hrano zavrača tudi vizualno.  

Prihodnost: Zgleduje se po babici in dedku, ki sta arhitekta. 

 

UČENEC MD3 

Starost: 12 let. 

Diagnosticirana disleksija: Da. 

Družina: V učenčevi družini je zaslediti nepotrjeno disleksijo. 

Močno področje: Pomaga si s strategijami. Matematika mu gre. Angleščino si hitro 

zapomni s poslušanjem. Večkrat preseneti z znanjem. Ležijo mu tehnične stvari: 

modelarstvo, ladjice, ki plavajo in se poganjajo, motorni čolni, razni motorji, naredil je 

žičnico.  

Šibko področje: Ima težave s prostorsko orientacijo, branjem in pisanjem (nečitljivo 

pisavo). 

Branje: Bere počasi in nepravilno, zlasti podobne besede. Pri branju zamenjuje zloge. 

Kadar je tekst gost, vidno težje bere. Ne mara brati na glas. Besedilne naloge prebere 

večkrat, dokler jih ne razume. 

Prihodnost:  Rad dela robote, ki pa morajo migati. Očetu bo za rojstni dan iz lego kock 

naredil takega robota, ki miga. 
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UČENEC MD4 

Starost: 14 let. 

Diagnosticirana disleksija: Da,  diagnosticirali so mu jo v četrtem razredu osnovne šole.  

Družina: Učenčev oče ima disleksijo. 

Močno področje: Ob koncu 3. r je bil identificiran kot nadarjen na področju inovacij in 

idej. Pri fiziki ne piše postopkov, do rezultata pride na pamet. Časovna in prostorska 

orientacija sta v redu, prav tako kratkoročni spomin. 

Šibko področje: Na začetku šolanja je imel največ težav z branjem. Angleščina mu gre 

zelo slabo.  

Branje: Branje je bilo zatikajoče, počasno in monotono, izpuščal je črke, menjeval b in d. 

Težave z branjem ostajajo. V pisanje vloži veliko napora; motorika je okorna, nepravilno 

uporablja veliko začetnico in pisana pisava je nerazločna, zato uporablja male tiskane 

črke. 

Osebne značilnosti: Rad ima živali in rad se igra zunaj. 

Prihodnost: Rad bi postal strojnik.   

 

 

 

UČENEC MD5 

Starost: 11 let. 

Diagnosticirana disleksija: Da.  

Družina: Mlajši brat ima lažjo obliko disleksije. 

Močno področje: Prostorska orientacija je dobra. Zanimajo ga poskusi in je inovativen. 

Rad sestavlja (lego kocke). Riše samo s črno, vse, kar mu pride na misel.  

Šibko področje: Težave ima s koncentracijo, spominom, organizacijo, časovno 

orientacijo in deluje raztresen ter nezainteresiran. Ima govorne težave (nerazločni 

šumniki), govori tiho. Ima težave z branjem in pisanjem (prepis, nečitljiva pisava). 

Branje: Pri branju se trudi. 

Osebne značilnosti: Je zelo družaben in hitro naveže stik. Po značaju je vzkipljiv, vendar 

do mlajših nežen in pozoren. Ima veliko prijateljev, nekatere še iz vrtca. Rad ima stripe. 
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UČENEC MD6 

Starost: 15 let. 

Diagnosticirana disleksija: Da, diagnosticirana v 4. razredu.  

Družina: V družini je mogoče zaslediti znake disleksije. 

Močno področje: Orientacija je dobro razvita. Je nadpovprečno ustvarjalno in likovno 

uspešen. Riše s črticami. Vse si vizualno predstavlja (vizualizacija). Močan je v 

medpredmetnem povezovanju stvari. Ima bogat besedni zaklad in se lepo izraža (še sedaj 

mu starši veliko berejo). Zelo ga zanima zgodovina. 

Šibko področje: Pozen govorni razvoj, po 4. letu je zaradi hitre rasti postal neroden. Ima 

težave s proceduralnim znanjem in šibkim kratkoročnim spominom; potrebuje več časa, 

da se odzove. Največje težave ima pri branju in pisanju. 

Branje: Bere težko, ravno. Besede ugiba, prebere pomanjkljivo, ker ne prepozna črk. 

Bere malo, raje posluša. Ko dlje časa bere, ga bolijo mišice okrog oči. 

Osebne značilnosti: Je bolj tih. Ima dobro samozavest. Je nekonflikten in se ne 

izpostavlja. V družbi je vedno nasmejan in priljubljen. Ima zelo izrazit domišljijski svet, 

med poukom sanjari. Je izredno občutljiv; vse čuti, vse ga zmoti. Iz šole prihaja zelo 

utrujen. 

Prihodnost: Zanimajo ga strokovna dela (mehatronika, elektrotehnika) in delo s 

kovinami. V prostem času bi se ukvarjal z likovnimi dejavnostmi, saj ima izredno potrebo 

po likovnem izražanju. 

 

UČENKA ŽD7  

Starost: 11 let. 

Diagnosticirana disleksija: Da. 

Družina: V družini ni zaznati težav z branjem. Babica je levičarka. 

Močno področje: Reševanje problemov na svoj način. Sestavlja po svoje, zelo 

ustvarjalno, ob ustvarjalnih igrah prebije veliko časa. 

Šibko področje: Motorične težave že v predšolski dobi (težko je rezala, svinčnik je 

držala drugače). Za učenje potrebuje veliko več časa kot vrstniki. Primerja se z vrstniki in 

jo je strah šole. Več težav ima z angleščino. Časovna in prostorska orientacija sta slabi. 

Branje: Brati je začela zelo pozno. V učenje mora vložiti veliko truda, ogromno napora. 

Osebne značilnosti: Ko ji ne gre, ne uspe, je jezna in vpije na starše. 

Prihodnost: Ko bo velika, bi rada postala vzgojiteljica, medicinska sestra ali veterinarka. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                     Nataša Metlika, magistrsko delo 

 

 

 77 

UČENEC M8 

Starost: 8 let. 

Diagnosticirana disleksija: Ne. 

Družina: V družini ni zaznati posebnosti pri branju. 

Močno področje: Riše vse, kar si zamisli.  

Šibko področje: Težave z razvojem (nedonošenček, škiljenje). Motorično se je razvijal 

počasi vse do vstopa v šolo. Matematiko raje rešuje ustno, težave ima z besedilnimi 

nalogami ter s časovno in prostorsko orientacijo. Narek, prepisovanje s table in branje mu 

delajo težave.  

Branje: Branje je odvisno od koncentracije in motivacije, vseeno bere slabo; izpušča, 

meša, obrača črke, sestavlja po svoje, začne zadaj, hitro zgubi interes. Kljub intenzivnim 

vsakodnevnim vajam glasnega branja ni (bilo) napredka. 

Osebne značilnosti: Je družaben, bolje se znajde v manjši skupini. Težko posluša hrup in 

je zelo senzibilen na vonjave. Ne mara kisle (rabarbarine) torte. Rad je prost, se igra 

zunaj, kjer raziskuje in koplje. Rad sedi in odtava z mislimi – fantazira. Veseli ga le šport, 

zlasti košarka. Je obojeročen. 

Prihodnost: Želi, da oče neha zlagati drva v drvarnici, ker ima deček tam svoj prostor. 

 

 

UČENKA Ž9 

Starost: 7 let. 

Diagnosticirana disleksija: Ne.  

Družina: Pri družinskih članih ni zaznati težav z branjem. 

Močno področje: Zelo rada in lepo riše. Ustvarja nakit in s plastelinom. Orientacija 

dobra. 

Šibko področje: V zgodnjem otroštvu je imela težave s sluhom in govorom. Ima težave s 

pisanjem. Piše črko za črko, ne cele besede. Črke in številke obrača. Ne uspe pisati po 

nareku. 

Branje: Zbega jo več teksta. Težave pri branju rešuje tako, da se tekst nauči na pamet. 

Osebne značilnosti: Je zelo komunikativna. Odklanja kislo hrano. Plišaste igrače jo 

očarajo, igra se tudi s punčkami. Spretnosti usvoji šele, ko se sama odloči. Na 

sistematskem pregledu so ugotovili, da slabo vidi. 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                     Nataša Metlika, magistrsko delo 

 

 

 78 

UČENKA Ž10  

Starost: 11 let. 

Diagnosticirana disleksija: Ne.  

Družina: V družini ni zaznati disleksije. Mlajši brat je hiperaktiven. 

Močno področje: Lepo piše, pazi in če ji ni všeč, napiše ponovno. Zelo rada riše in poje. 

Zelo je spretna na drevesu, plezalni steni in rada telovadi. 

Šibko področje: Ima težave z zavezovanjem vezalk in zapenjanjem gumbov. Pri delu je 

bolj počasna. Z angleščino ima velike težave. Tudi matematika ji gre težko. Časovna 

orientacija je šibka. 

Branje: Čeprav je že pred vstopom v šolo poznala črke in zapisala kakšno besedo, bere 

slabo; počasi, težko izgovori, zamenjuje črke in za dolge besede potrebuje več časa. 

Pogosto si pri branju besedo izmisli. Po prvi prebrani strani deluje vidno utrujena. 

Osebne značilnosti: Ima stalne prijateljice iz vrtca, zdaj tudi nekaj sošolk. Je izredno 

občutljiva na vonjave in okus (ne mara grenkega). Ima nizko samopodobo in tremo pred 

skupino. 

Prihodnost: Želi postati likovna umetnica.  

 

 

UČENKA Ž11 

Starost: 11 let. 

Diagnosticirana disleksija: Ne. 

Družina: V družini ni zaznati težav z branjem. Levičarstvo je prisotno pri babici, očetu in 

sestrici. 

Močno področje: Všeč  ji  je,  ko  lahko  uporabi  domišljijo  (prosti  spis). Zelo  rada  

oblikuje  iz  gline,  rada  riše  z vodenimi  in tempera  barvicami. 

Šibko področje: Težave z razvojem v zgodnjem otroštvu (zastoj v rasti) in govorom. 

Vseh spretnosti se je učila zelo počasi in dolgo časa ter ni bila motivirana za učenje. Zelo  

je počasna  pri  prepisovanju  s  table. 

Branje: Bere  nerada, čeprav bere dokaj gladko in z malo napakami. 

Osebne značilnosti: Odklanja kislo hrano, raje ima nevtralne okuse. 

Prihodnost: Ne ve še, kaj bi rada počela, ko bo odrasla. 
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UČENKA Ž12  

Starost: 15 let. 

Diagnosticirana disleksija: Ne.  

Družina: V družini ni zaznati težav z branjem. Bratranec je levičar. 

Močno področje: Ima izreden spomin za dialoge iz serij, pesmice in rime. 

Šibko področje: Pri pisanju ima težave s slovnico. Izpušča in menjuje črke, pisava je 

mešana (male tiskane in pisane). Časovna orientacija in organizacija časa sta izredno 

šibki. Pri matematiki obrača števila in menjuje simbole. Ima težave z zapomnitvijo daljših 

navodil. Ima zelo kratkotrajno koncentracijo. Pri pogovoru hitro izgubi nit. 

Branje: V šoli ni želela brati, težko se je zbrala, črke si je težko zapomnila – še vedno 

mora pomisliti za katero črko gre. Branje je monotono, vse v enem dahu, brez ločil. Če 

dlje časa bere in je knjiga dolgočasna, jo pečejo oči, začne jo boleti glava. Bela ji zelo 

blešči, raje ima barve, temnejše prostore in papir. Zanimive knjige bere diagonalno. 

Osebne značilnosti: V prostem času posluša glasbo, pleše, drsa, strelja. Ima veliko 

prijateljic. Je perfekcionistka. Znajde se v neredu. Hrup jo zelo moti. Zavrača kislo in 

grenko hrano. Rada rešuje težave, probleme, uganke. 

Prihodnost: Želi študirati kemijo. Rada bi postala forenzik ali kriminalist. 

 

 

Učenci z diagnosticirano disleksijo so stari od 8 do 15 let. V družini so prisotne težave z 

branjem (razen pri učenki ŽD7). Učenci so ustvarjalni, inovativni in večina jih ima 

strategije s pomočjo katerih si pomagajo. Poleg težav z branjem imajo še druge (različne) 

težave.   

Učenci brez potrjene disleksijo so stari od 7 do 15 let (v povprečju mlajši kot učenci z 

disleksijo) in so v večini zelo družabni, komunikativni. V družini ni zaznati težav z 

branjem. Trije učenci (od petih) zelo radi rišejo. Poleg težav z branjem imajo še druge 

(različne) težave. Učenci izstopajo po senzorni občutljivosti na okuse (kislo in grenko).   
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4. 5 Zbiranje podatkov 

 

Kot instrument zbiranja podatkov so bili v raziskavi uporabljeni polstrukturirani intervjuji 

z učenčevimi starši (ob prisotnosti učenca) in zapisi učenčevega vidnega zaznavanja 

besedila.  

Intervjuje in opise zaznavanja besedila so opravili strokovni delavci Inštituta za disleksijo 

v Ljubljani, jeseni 2015.   

 

Namen polstrukturiranega intervjuja je bil pridobiti čim več informacij oz. značilnosti 

posameznega učenca. M. Cencič (2011) navaja, da je prednost intervjujev pridobivanje 

raznovrstnih, tudi nepričakovanih informacij. Intervju je potekal s starši (enim ali obema) 

učenca, v enem primeru z babico. Prisosten je bil tudi učenec, tako da je lahko tudi sam 

kaj dodal.  

Intervju zajema družinsko anamnezo (o prisotnosti disleksije, levoročnosti in drugih 

značilnosti pri družinskih članih), opise učenčevega funkcioniranja in razvoja v 

predšolskem in šolskem obdobju ter načrte za prihodnost. Vprašanja si sledijo po 

kronološkem zaporedju in se osredotočajo na značilnosti, kot so poklic staršev, prisotnost 

disleksije v družini, stranskost (levoročnost, obojeročnost), značilnosti spanja (položaj), 

značilnosti učenčevega govornega in gibalnega razvoja v otroštvu, igre in sortiranje barv, 

zavračanje okusov, vrsta težav, ki jih imajo pri branju in pisanju, prisotnost težav pri 

matematiki in angleščini, prisotnost ustvarjalnosti, sekvencionalnih sposobnosti in 

priklica iz spomina, načini sprejemanja informacij oz. učenja, posebnosti pri koordinaciji 

in orientaciji, samopodoba in načrti (ambicije) učencev za prihodnost.  

 

Podatki o zaznavanju črnega tiska na beli podlagi pa so pridobljeni s pomočjo opisov 

učenčevega vidnega zaznavanja besedila ob preverjanju z barvnimi prosojnicami. Ta 

poteka po točno določenem zaporedju. Diagnostično ocenjevanje vizualnega stresa lahko 

izvedejo le osebe z licenco. V Sloveniji to zaenkrat poteka na Inštitutu za disleksijo v 

Ljubljani.  

Učenca najprej vprašajo o bleščanju, motenju svetlobe, značilnostih pri branju 

(preskakovanju vrstic, spuščanju besed, izogibanju branja ...), vplivu branja na oči 

(občutenju bolečine v očeh, solzenju oči …), glavobolu, utrujenosti itn. Nato sledi 

diagnostično ocenjevanje s pomočjo barvnih prosojnic. Učenec mora najprej prebrati 
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(črno) besedilo na beli podlagi in s pomočjo vprašanj opisati, kako vidi črke in besede, ali 

so le te zabrisane, se premikajo, utripajo, kakšen je razmik med črkami, besedami in 

vrsticami, ali papir blešči ipd. Nato postopek ponovi in pri tem na istem besedilu uporabi 

izbrane barvne prosojnice. Učenci so izbirali med 24 različnimi barvnimi prosojnicami, 

eno po eno, oz. so jih primerjali s trenutno najustreznejšo prosojnico. Vidno zaznavanje 

besedila je učenec ponovno opisal po že omenjenem postopku.   

 

4. 6 Obdelava podatkov 

 

Podatke smo obdelali ob upoštevanju postopka kvalitativne analize (Mesec, 1998; 

Vogrinc, 2008). Po pridobitvi gradiva – zapisov intervjujev in učenčevega zaznavanja 

besedila je sledil dobeseden prepis, vključno z narečnimi besedami in jezikovnimi 

napakami. Kot poudarja Vogrinc (2008), so zapisi, ki sestavljajo izhodiščno empirično 

gradivo za analizo, celoviti, podrobni in niso shematično razčlenjeni po variablah. Zato 

smo vsak intervju na začetku analizirali posebej. Prepisano gradivo smo nato razčlenili na 

sestavne dele, za katere smo presodili, da vsebujejo pomembne informacije za raziskavo. 

Tako smo dobili enote kodiranja. Kodirne enote smo določili glede na posameznikovo 

značilnost funkcioniranja in zajemajo stavke oz. besedne zveze. Nato smo kodirne enote 

vnesli v tabelo in jim določili bistvo. V raziskavi smo uporabili induktivni pristop in 

postopek odprtega kodiranja, kar pomeni, da smo kode določali med analizo besedila. 

Tako so najprej nastale kode 1. reda, nato smo tem kodam poiskali nadpomenko (osno 

kodiranje) in določili še kode 2. reda. Kode 2. reda smo z enakim postopkom združili v 

kategorije (Mesec, 1998). Dobili smo 18 kategorij, ki smo jih poimenovali. Kategorije so 

pri vseh intervjujih enake, saj smo iskali enake značilnosti, da smo lahko primerjali 

znotraj posamezne kategorije (vendar pri različnih učencih). Pri primerjanju enakih 

skupnih značilnosti pri učencih besedilo in kode zaradi poenostavitve prenesli v nove 

tabele. Prikaz zapisov intervjujev in učenčevega zaznavanja besedila s podrobnim 

kodiranjem se nahaja v Prilogi 1 in Prilogi 2. Posamezne kategorije z besedilom in 

kodami pa se nahajajo v Prilogi 3 in 4. Kategorije so nam služile pri povezovanju in 

oblikovanju utemeljene teorije (Vogrinc, 2008), kar je bil cilj oziroma zaključek naše 

raziskave. »Utemeljena teorija se bere kot pripoved o pojavu, ki je bil predmet 

poučevanja« (Vogrinc, 2008, str. 66). Teorijo smo na koncu izrazili kot smiselno in 

povezano zgodbo z utemeljitvami iz proučene literature (Prav tam, 2008).     
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 

S kvalitativno analizo podatkov smo s kodirnim postopkom in izborom relevantnih delov 

intervjuja s starši (in njihovimi otroki) izpostavili 18 kategorij, s pomočjo katerih smo 

odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. Med njimi so se nekatere kategorije 

izkazale za skupne značilnosti, ki so prisotne v obeh skupinah učencev (z in brez 

disleksije). Druge kategorije pa predstavljajo razločevalne značilnosti teh dveh skupin 

učencev. Pri analizi podatkov o zaznavanju besedila učencev pa smo s kodirnim 

postopkom in izborom relevantnih delov izpostavili eno kategorijo – zaznavanje besedila.   

 

Pri interpretaciji rezultatov smo postopali tako, da smo podatke iz zapisov intervjujev in 

opisa učenčevega zaznavanja besedila zbrali v tabele. Zaradi lažje preglednosti smo poleg 

zapisov besedila prikazali le kode 2. reda. Tabele za interpretacijo rezultatov se nahajajo 

v Prilogi 3, 4 in 5. Celotna kvalitativna vsebinska analiza polstrukturiranih intervjujev s 

starši in otroki ter opisi učenčevega zaznavanja besedila (s kodami in kategorijami) pa se 

nahaja v Prilogi 1 in Prilogi 2.  

 

Dobljene rezultate smo primerjali s podatki iz literature. Pri tretjem raziskovalnem 

vprašanju pa izstopa nekaj rezultatov, ki jih nismo mogli v celoti primerjati z znanimi 

podatki iz literature, saj o specifični temi nismo našli relevantnih raziskav. To se nanaša 

predvsem na razlike v igri, zavračanje okusov, ustvarjalnost idej in nenaden gibalni razvoj 

otrok z disleksijo in brez potrjene disleksije. 

 

 

5.1 Katere so skupne značilnosti učencev, ki jim uporaba barvnih prosojnic 

pomaga pri branju? 

 

Analiza rezultatov je pokazala, da na preučevanem vzorcu učencev izstopajo nekatere 

skupne značilnosti (kategorije), ki se pojavijo tako v skupini učencev z disleksijo kot v 

skupini učencev brez potrjene disleksije. Obema skupinama učencev pa je skupno, da 

imata težave pri branju.  
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Spodaj opisane značilnosti učencev iz vzorca si sledijo tako, da so najprej izpostavljene 

tiste značilnosti, ki so prisotne pri večjem deležu učencev iz vzorca, na koncu pa 

značilnosti, ki so prisotne pri manjšem številu učencev. »Spodnjo mejo« skupnih 

značilnosti smo določili tako, da so značilnosti prisotne vsaj pri polovici učencev iz 

vzorca (torej najmanj pri šestih učencih). Če je imelo manj kot šest učencev določeno 

lastnost oziroma značilnost, smo predpostavili, da le ta ni relevantna, ker se ne pojavi pri 

večini učencev.  

 

 

5. 1. 1 Težave pri branju - kategorija 1  

 

Najbolj pogosta značilnost učencev iz vzorca so težave pri branju (Tabela 1). Starši 

učencev navajajo, da imajo njihovi otroci na tem področju različne težave. Najpogostejša 

težava pri obeh skupinah učencev iz vzorca je zamenjevanje črk in zlogov. Ta težava je 

prisotna pri 7 učencih (MD1, MD3, MD4, MD6, M8, Ž10 in Ž12). Šest učencev pa bere 

na pamet (si izmišlja besede: MD1, MD2, MD6, Ž9, Ž10 in Ž12). Pri treh učencih so 

starši posebej izpostavili, da njihovi otroci berejo počasi (MD3, MD4 in Ž10), dva učenca 

pa med branjem izpuščata črke (MD4 in M8). Slednji značilnosti sta prisotni pri manjšem 

številu učencev iz vzorca. Izguba mesta, vrstice se je v nadaljevanju pokazala za pogosto 

težavo, ki jo imajo učenci pri branju besedila (črnega tiska na beli podlagi), starši pa to 

značilnost redkeje pripisujejo svojim otrokom oz. se je zavedajo v manjši meri.  

Ostale težave pri branju, kot sta zatikajoče, počasno, monotono branje ter izguba mesta/ 

vrstice pri branju, so porazdeljene (približno) enakomerno v obeh skupinah in prisotne pri 

enem ali dveh učencih.  

 

Učenci z disleksijo iz vzorca (npr. MD1, MD3 in MD6) sicer navajajo več težav pri 

branju (en otrok ima več kot eno težavo) kot učenci brez potrjene disleksije. En učenec z 

disleksijo (MD1) med drugim navaja, da pri branju obrača papir ali se sam obrne po 

strani, da poišče ustrezen položaj za branje.  

Prav pri vseh učencih je prisotna vsaj ena težava na področju branja. Starši učencev 

skušajo svojim otrokom pomagati, zato so obiskali Inštitut za disleksijo v upanju, da bodo 

izvedeli, zakaj njihovi otroci sabo berejo oz. da bi dobili pomoč ali nasvet za izboljšanje 

branja pri svojih otrocih. Učenka brez potrjene disleksije (Ž11) na testu pokaže, da bere 
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dokaj gladko in z malo napakami, vendar ne mara brati, kar prav tako predstavlja težavo. 

V višjih razredih osnovne šole je branje ključna spretnost, ki je potrebna za učenje. 

Odklanjanje branja lahko privede do težav pri učenju.  

 

Podobne težave, kot jih imajo učenci iz našega vzorca, zasledimo v literaturi pri učencih s 

težavami na področju branja, predvsem pri disleksiji (Erjavec, 2011; Vidyasagar in 

Pammer, 2010; Reid, 2007). Hudson idr. (2007) sicer poudarjajo, da so težave z branjem 

in obračanjem besed bolj značilne za začetno obdobje opismenjevanja in niso prisotne pri 

vseh učencih z disleksijo, vendar je disleksija pogosto opredeljena s težavami dekodiranja 

(Peterson in Pennington, 2012; Ghisi, Bottesi, Re, Cerea in Mammarella, 2016; Shaywitz 

in Shaywitz, 2005), ki vplivajo na bralno tehniko. Branje je zatikajoče, neritmično, 

počasno, z več napakami. Učenci črke pri branju obračajo, zamenjujejo, izpuščajo ali 

dodajajo (Friedmann, Biran in Gvion, 2012). Pogosto imajo težave s pravilnim 

zaporedjem glasov in črk v besedi in se pri branju »izgubijo«. V našem vzorcu se je 

izkazalo, da imajo omenjene težave poleg učencev z disleksijo tudi učenci brez potrjene 

disleksije, od začetnih bralcev do nekoliko bolj izkušenih bralcev (15 let).  Značilen je 

tudi odpor do branja (Reid, 2007).  

 

H. Irlen (2005) navaja, da tudi učenci, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju 

(učenci z vizualnim stresom), najpogosteje poročajo o težavah pri branju. Težko se 

udobno namestijo, obračajo besedilo ali položaj glave in se med branjem neprestano 

popravljajo. Večkrat se jim zgodi, da se pri branju izgubijo (izgubijo vrstico ali besedo, ki 

bi jo morali prebrati, zato si s prstom pomagajo pri branju), preberejo besedo, ki je sploh 

ni v besedilu, zamenjajo vrstni red črk ali besed, ne prepoznajo napisane besede. Težave 

imajo tudi z bralno tehniko, fluentnostjo branja in razumevanjem prebranega (Henderson 

idr., 2013). 

 

Težave pri branju so skupna značilnost, ki jo zasledimo pri učencih iz našega vzorca in v 

literaturi o učencih s težavami pri branju (Erjavec, 2011; Vidyasagar in Pammer, 2010; 

Reid, 2007; Ghisi, Bottesi, Re, Cerea in Mammarella, 2016) ter učencih, ki jim barvne 

prosojnice pomagajo pri branju (Irlen, 2005; Henderson idr., 2013; Malins, 2009; 

Wilkins, 2003).  
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5. 1. 2 Težave z zaznavanjem besedila – kategorija 2  

 

Vsi učenci iz vzorca navajajo, da imajo pri branju težave z zaznavanjem besedila (Tabela 

2). Najpogosteje poročajo o pomanjkanju presledkov med besedami, meglenju in 

premikanju črk, težavah s prehajanjem v naslednjo vrstico.  

Pomanjkanje presledkov je navedlo sedem učencev iz vzorca (MD2, MD3, MD5, ŽD7, 

M8, Ž11 in Ž12), ki težko zaznavajo presledke med črkami in besedami, črke oz. besede 

vidijo tesno skupaj in tekst ocenjujejo kot natrpan. Pet učencev (MD2, MD6, ŽD7, Ž9 in 

Ž11), ki navajajo, da zaznavajo črke nejasno, megleno,  je povedalo, da zaznavajo sive, 

nejasne in meglene črke. Štirje učenci (MD4, MD6, ŽD7 in Ž12) navajajo, da jim med 

branjem črke bežijo in da izgubijo vrstico. Pojasnili so, da jim pogled skače iz vrstice v 

vrstico in da večkrat berejo isto vrstico.     

Nekateri učenci iz vzorca so tudi senzorno občutljivi na svetlobo (MD1, MD3, MD4, 

MD5, Ž10 in Ž12) in ob daljšem branju občutijo bolečine – bolečine v očeh, glavobol 

(MD6 in ŽD7). Omenjene težave z zaznavanjem besed se pojavljajo v obeh skupinah 

otrok iz vzorca, približno v enakem deležu.  

 

Težave z zaznavanjem vizualne podobe črk (besedila) in pojav meglenih črk ter črk, ki se 

»premikajo« razlaga vizualna teorija disleksije, ki predpostavlja, da disleksijo povzroča 

primanjkljaj v vizualnem procesiranju (Vidyasagar in Pammer, 2010; Wilkins, 2003; 

Stein in Walsh, 1997). Tako lahko predvidevamo, da imajo učenci z disleksijo iz našega 

vzorca vizualno disleksijo. Učenci brez potrjene disleksije iz našega vzorca pa imajo prav 

tako težave z vizualnim procesiranjem besedila.  

 

Zaznavna izkrivljanja in senzorna občutljivost na svetlobo so v literaturi opisani kot 

značilnost, ki se pojavi pri učencih z vizualnim stresom. Uccula, Enna in Mulatti (2014) 

poudarjajo, da so simptomi vizualnega stresa vizualna utrujenost, zaznavanje pretirane 

svetlosti (bleščanje) in različne oblike zaznavnih izkrivljanj (meglenje, izginjanje, 

utripanje vidnih dražljajev). Slednje najpogosteje opazimo pri branju črnega teksta na beli 

podlagi (Irlen, 2005).   

 

Tudi izkrivljeno zaznavanje besedila je ena od najbolj pogostih skupnih značilnosti, ki jih 

zasledimo pri učencih iz našega vzorca in v literaturi o učencih z disleksijo (Vidyasagar 
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in Pammer, 2010; Wilkins, 2003; Stein in Walsh, 1997), bolj pogosta pa je pri učencih z 

vizualnim stresom (Irlen, 2005; Kriss in Evans, 2005; Malins, 2009; Chang idr., 2014), ki 

jim barvne prosojnice pomagajo pri branju.  

 

Kako učenci iz našega vzorca zaznavajo črn tisk na beli podlagi, smo podrobneje opisali 

v poglavju 5. 4, kjer smo analizirali opise zaznavanja učencev med branjem besedila.  

 

 

5. 1. 3 Ustvarjalnost - kategorija 3  

 

Starši učencev iz celotnega vzorca poročajo, da so njihovi otroci izredno ustvarjalni. 

Skupaj kažejo določene znake ustvarjalnosti in nadarjenosti prav vsi učenci iz vzorca 

(Tabela 3).  

Prav vsi učenci z disleksijo izkazujejo vsaj en element ustvarjalnosti ali nadarjenosti. Ti 

učenci najbolj izstopajo na področju zamisli, idej in inovativnosti (MD1, MD2, MD3, 

MD4, MD5 in ŽD7). Učenec MD4 je v bil šoli celo evidentiran kot nadarjen na področju 

idej. Učenec MD2 ima izredne sposobnosti vizualizacije, ki mu pomagajo pri uvidu 

rezultata matematičnih problemov. Učenec MD6 je nadarjen na likovnem področju in 

učenka ŽD7 zelo ustvarjalna pri sestavljanju.  

 

Rezultati iz našega vzorca so bili pričakovani. V literaturi pogosto zasledimo nadarjenost 

in ustvarjalnost kot značilnost oseb z disleksijo (Davis in Braun, 2008; Raduly-Zorgo idr., 

2010; Bigozzi idr., 2016; Cancer idr., 2016; Sigmundsson, 2005). Pri tem se najpogosteje 

spomnimo na znane osebnosti, ki so najverjetneje imele disleksijo (Ehart, 2009): 

Christian Andersen in Agatha Christie (književnost); Pablo Picasso in Walt Disney 

(likovna umetnost); Giacomo Puccini (glasbena umetnost); Thomas A. Edison in Albert 

Einstein (znanstveniki); Leonardo da Vinci in številni drugi. V Angliji približno 30 % 

učencev z  disleksijo nadaljuje šolanje v umetniški smeri izobraževanja (Bacon in Bennett 

2013).  

 

Davis in Braun (2008) opisujeta različne vrste nadarjenosti in ustvarjalnosti pri osebah z 

disleksijo, kot so razmišljanje v slikah, večdimenzionalno mišljenje, intuicija, kreativnost 

in domišljija. Drugi avtorji (Raduly-Zorgo idr., 2010; Ritchie idr., 2013) dodajajo še 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                     Nataša Metlika, magistrsko delo 

 

 

 87 

sposobnost divergentnega razmišljanja, originalnost in ustvarjalnost ter »umetniški« način 

razmišljanja. Učenci z disleksijo imajo pogosto boljše prostorske sposobnosti kot vrstniki 

(Howard Jr. Idr., 2005; Brunswick idr., 2010). Davis in Braun (2008) pripisujeta 

ustvarjalnost večdimenzionalnemu mišljenju.   

  

Vendar tudi učenci brez diagnosticirane disleksije iz našega vzorca izstopajo z bujno 

domišljijo (M8 in Ž11), risanjem (Ž9, Ž10 in Ž11), ustvarjanjem z glino ali izdelavo 

nakita (Ž11 in Ž9) in plesom (Ž12).  

Menimo, da so lahko vzroki za večjo kreativnost pri obeh skupinah učencev iz vzorca v 

kompenzacijskih strategijah, ki jih razvijejo učenci s težavami branja in namesto 

dejavnosti, ki zahtevajo sposobnosti natančnega dekodiranja, vizualnega razločevanja ipd. 

izberejo dejavnosti, ki temeljijo na divergentnem mišljenju (Winner idr., 2001; Ritchie 

idr., 2013).    

 

Poleg branja in zaznavnih izkrivljanj besedila je to ena bolj pogostih značilnosti učencev 

iz vzorca.   

H. Irlen (2005) pri opisu značilnosti učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri 

branju, ne izpostavlja nadarjenosti. Pravi le, da se vizualni stres pojavlja na kontinuumu 

in imajo zaradi tega nekateri učenci učne težave, drugi pa so nadarjeni. Nadarjenost je 

bolj značilnost učencev z disleksijo in je tudi v našem vzorcu pri omenjeni skupini 

nekoliko bolj prisotna.  

 

 

5. 1. 4 Težave s pomnjenjem zaporedij – kategorija 4  

 

Naštevanje podatkov v zaporedju je sposobnost procesiranja, pomnjenja oz. 

poimenovanja zaporednih informacij, kot na primer poimenovanje, naštevanje dni v 

tednu, mesecev v letu, abecede v pravilnem in obratnem vrstnem redu, itn.  

 

Spraševalci so starše učencev vprašali o poznavanju dni v tednu, mesecev v letu, 

navajanju  abecede v obeh smereh (naprej in nazaj) ipd. ali pa so prosili učence iz vzorca, 

naj naštejejo omenjena zaporedja.  
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Iz analize podatkov je razvidno, da ima deset učencev (od dvanajstih) iz vzorca (vsi 

učenci z disleksijo in trije učenci brez diagnosticirane disleksije: Ž10, Ž11 in Ž12) na tem 

področju vsaj manjše težave (Tabela 4).  

Šest učencev ima večje težave s pomnjenjem zaporedij, od tega pet učencev z disleksijo 

(MD1, MD2, MD3, MD5 in MD6). Pri njih se največkrat pojavi težava s pravilnim 

imenovanjem vrstnega reda mesecev (štirje učenci), dnevov v tednu in učenjem oz. 

navajanjem abecede (po en učenec). Pri učencih z disleksijo izstopa učenec MD4, pri 

katerem starši opisujejo, da nima oz. ni imel težav z učenjem abecede, pesmic, ima pa 

težave pri imenovanju mesecev v letu in uporabi postopkov pri matematiki (nalogo 

izračuna na pamet). Kljub trditvi staršev se kažejo določene težave na področju 

pomnjenja zaporedij. Pri dveh učencih brez potrjene disleksije (M8 in Ž9) ni podatkov o 

pomnjenju zaporedij, zato smo predpostavili, da na tem področju nimata težav.  

 

Dobljeni podatki se ujemajo z opisanimi značilnostmi učencev s težavami pri branju in 

učencev z disleksijo iz literature. Pomnjenje zaporedij je definirano kot motorično, 

zaznavno ali kognitivno učenje spretnosti s pomočjo ponavljajočih dejavnosti (Biotteau 

idr., 2015). Učenci s težavami na tem področju si težko zapomnijo pravilen vrstni red 

zaporednih elementov, kot so seznami podatkov, kompleksna navodila, koraki pri 

izvajanju postopkov, pravopisna pravila, abeceda, serije številk, meseci v letu, dnevi v 

tednu, pesmice ipd. Težave s pomnjenjem zaporedij vplivajo na branje, saj so besede 

sestavljene iz točno določenega zaporedja črk (Kemp idr., 2008; Graham idr., 1994; 

Share, 1995; Meehan, 2007). Učenci iz našega vzorca imajo poleg težav s pomnjenjem 

zaporedij tudi težave z branjem.  

 

Učenci z disleksijo si zapomnijo vse, kar dojamejo kot celoto, dele (sekvence) pa veliko 

manj (Raduly-Zorgo idr., 2010). Vzroke za šibko pomnjenje najdemo v drugačnem 

načinu delovanja in predelovanja informacij obeh možganskih polovic. V našem vzorcu 

trije učenci z disleksijo (MD2, MD3 MD6) navajajo, da si stvari najbolje zapomnijo, če si 

jih lahko vizualizirajo (kot celoto).  

 

H. Irlen (2005) navaja, da imajo učenci z vizualnim stresom, ki jim pri branju pomagajo 

barvne prosojnice, težave s kratkoročnim ali dolgoročnim spominom. Težave s spominom 

(kratkoročnim in delovnim) pa se nanašajo predvsem na pomnjenje pravilnega vrstnega 
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reda zaporednih elementov (Sprenger-Charolles idr., 2000; Jimenez-Fernandez idr., 2011; 

Vicari idr., 2005).  

 

Tudi težave s pomnjenjem zaporedij, ki jih imajo učenci iz našega vzorca, so ena od bolj 

pogostih skupnih značilnosti. V literaturi zasledimo podobne značilnosti pri učencih z 

disleksijo (Biotteau idr., 2015; Kemp idr., 2008; Graham idr., 1994; Share, 1995; 

Meehan, 2007; Raduly-Zorgo idr., 2010) in učencih z vizualnim stresom (Irlen; 2005), ki 

jim barvne prosojnice pomagajo pri branju.  

 

 

5. 1. 5 Senzorna občutljivost – kategorija 5 

 

Enajst učencev iz opazovanega vzorca ima vsaj eno obliko senzorne občutljivosti (vsi 

razen učenca z disleksijo MD4) (Tabela 5). Najbolj pogosta značilnost je občutljivost na 

določene okuse, ki je prisotna pri sedmih učencih (MD2, MD3, M8, Ž9, Ž10, Ž11 in 

Ž12). Pri zavračanju okusov se učenci iz obeh skupin razlikujejo; učenci z disleksijo v 

glavnem ne zavračajo okusov (le dva zavračata grenko: MD2 in MD3), medtem ko štirje 

učenci brez potrjene disleksije zavračajo predvsem kislo hrano (vsi razen učenke Ž10, ki 

zavrača grenko hrano). 

 

Šest učencev iz vzorca je zelo občutljivih na svetlobo (MD1, MD5, ŽD7, Ž10, Ž11 in 

Ž12). Pri tem se učenci z disleksijo bistveno ne razlikujejo od učencev brez potrjene 

disleksije.  

Dva učenca zelo motijo močni zvoki in hrup (MD1 in M8), enega učenca pa tudi gneča 

(MD1).  

 

Raziskovalci (Kurk idr., 2008; Watson in Willows, 1995) so na podlagi svojih raziskav 

opredelili določene primanjkljaje na področju vidnega procesiranja, značilne za osebe z 

disleksijo. Med njimi je tudi občutljivost na svetlobo, ki pa je pri učencih iz našega 

vzorca nekoliko bolj pogosta v skupini učencev brez disleksije kot pa pri učencih z 

disleksijo. Menimo, da ta lastnost vpliva na zaznavanje besedila in v večji meri povzroča 

težave pri branju učencem brez potrjene disleksije iz našega vzorca. 
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V literaturi je občutljivost na svetlobo posebej izpostavljena pri skupini otrok, ki jim 

barvne prosojnice pomagajo pri branju (Irlen, 2005; Wilkins, 2003; Chang idr., 2014; 

Uccula idr., 2014). H. Irlen (2005) navaja, da je občutljivost na svetlobo eden od petih 

dejavnikov, ki so značilni za vizualni stres. Gre za občutljivost na bleščanje, svetlost in 

določene svetlobne pogoje, kot so na primer sončna svetloba, oblačno vreme, megla, 

neonska svetloba, saj osebe z vizualnim stresom zelo pogosto motijo luči. Nekateri radi 

berejo z ugasnjeno lučjo, v šibki svetlobi, spet drugi imajo med branjem raje več svetlobe 

in pogrešajo močnejšo svetlobo. Posameznikom, ki so občutljivi na svetlobo, blešči od 

predmetov, bleščijo strani v knjigi, občutijo omotico, utrujenost in se jim močno zniža 

energija za delo – branje.  

V literaturi občutljivosti na zvok in vonjave nismo zasledili kot značilnosti, ki bi posebej 

izstopali pri učencih, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju. V našem vzorcu 

omenjeni značilnosti prav tako ne izstopata. Močni zvoki motijo dva učenca z disleksijo 

in enega učenca brez potrjene disleksije (MD1, MD6 in M8), dva učenca brez potrjene 

disleksije (M8 in Ž10) pa sta občutljiva na vonjave. 

 

Občutljivost na okuse ravno tako ni izpostavljena kot značilnost učencev s težavami pri 

branju ali z disleksijo ali vizualnim stresom. V našem vzorcu pa je ta značilnost prisotna 

pri več kot polovici učencev (pri sedemih od dvanajstih učencev). Zavračanje določene 

hrane ali okusov je pogosto pri mlajših otrocih. M. H. Bachmeyer (2009) navaja, da 2–35 

% otrok in 33 –80 % otrok z razvojnimi težavami pri hranjenju razvije resne težave. 

Učenci z disleksijo iz našega vzorca v večini ne zavračajo okusov (le dva), medtem ko 

skoraj vsi učenci brez potrjene disleksije iz vzorca zavračajo (kislo) hrano. Skupna 

značilnost učencev brez potrjene disleksije iz vzorca, ki so občutljivi na okus, je, da imajo 

vsi še vsaj eno senzorno občutljivost.  

 

Osebe z disleksijo pogosto zaznavajo navidezno povišanje ali znižanje zvoka pri daljših 

dražljajih (Hari, 1995). V našem vzorcu se to kaže le pri enem učencu z disleksijo in 

enem učencu brez potrjene disleksije (MD1 in M8), ki sta občutljiva na hrup in močne 

zvoke.  

 

Senzorna občutljivost je ena od skupnih značilnosti, ki jih zasledimo pri učencih iz našega 

vzorca. V literaturi zasledimo senzorno občutljivost na svetlobo posebej pri učencih z 
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vizualnim stresom, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju (Irlen, 2005; Wilkins, 

2003; Chang idr., 2014; Uccula idr., 2014; Malins, 2009). 

 

 

5. 3. 6 Težave pri pisanju – kategorija 6 

 

Večji delež učencev iz proučevanega vzorca ima težave s pisanjem, prepisom ali narekom 

(Tabela 6). Skupno ima vsaj eno od omenjenih težav devet učencev iz našega vzorca. 

Učenci imajo največ težav s prepisom s table (trije učenci z disleksijo: MD1, MD5 in 

MD6 in ena učenka brez diagnosticirane disleksije: Ž11), zrcalno pisavo (trije učenci: 

MD2, MD6 in Ž12) in pisanjem nareka (dva učenca: MD1 in Ž9). S težje berljivo pisavo 

izstopajo trije učenci z disleksijo (MD3, MD4 in MD5). V skupini učencev brez potrjene 

disleksije ni zaznati nečitljive pisave (le zrcalno pisavo). Za učenca MD2 so starši 

povedali le, da je imel težave z opismenjevanjem.   

 

Čeprav je v obeh skupinah učencev zaznati večje težave s pisanjem, so omenjene težave 

pri učencih z disleksijo prisotne v večjem deležu. Poleg tega se skupina učencev z 

disleksijo nekoliko razlikuje od učencev brez potrjene disleksije v slabše oblikovani in 

težje berljivi pisavi.  

 

Povezanost med težavami z branjem in pisanjem je visoka (Parodi, 2007), saj sta oba 

procesa povezana z jezikom. Večji delež učencev iz našega vzorca ima prav tako težave z 

branjem in pisanjem. Takih je devet učencev (MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6, Ž9, 

Ž11 in Ž12). 

Avtorji (Reid, 2007; Pagliarini idr., 2015) pojasnjujejo, da učenci z disleksijo običajno 

pišejo počasneje kot vrstniki. To težavo opisujejo starši le pri enem otroku iz vzorca 

(Ž11), vendar nekateri navajajo, da imajo otroci pri pisanju okorno motoriko (MD4), 

težko pišejo (MD5), črko za črko (Ž9), zaradi česar predpostavljamo počasnost pri 

pisanju.  

Reid (2007) navaja tudi, da učenci z disleksijo ponavadi zapisujejo na fonetični način 

(zamenjujejo slušno podobne črke: b–d, p–b, t–d, z–s, ž–š, g–k, v–f …). Pri pisanih črkah 

pa so pogostejše vidne napake oz. zamenjave črk (a–o, b–d, m–n, p–b …). Tega iz analize 
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podatkov nismo mogli izvedeti, bi bilo pa smiselno preveriti to značilnost in ali obstaja 

povezanost z vizualno teorijo disleksije.  

Reid (2007) dodaja še, da so pri omenjenih učencih pogosto prisotne pravopisne napake, 

saj nedosledno uporabljajo velike in male začetnice, v zapisu pogosto mešajo več vrst 

pisave (npr. velike in male tiskane črke). Težko si zapomnijo pravila črkovanja, črke niso 

v pravilnem zaporedju, neustrezno uporabljajo črke s podobnimi glasovi (npr. s in z), 

težave imajo s končnicami (npr. u in l) ter težave pri besedah z dvojnimi soglasniki (npr. 

oddelek, oddaja). Te težave smo zaznali le pri dveh učencih iz našega vzorca (MD4 in 

Ž12).  

 

Učenci z disleksijo imajo pogosto neurejen rokopis, črke v njem so preveč stisnjene ali 

oddaljene (Davis in Braun, 2008). V našem vzorcu so to izpostavili starši treh učencev z 

disleksijo.  Pogosto se zgodi, da učenci neustrezno držijo pisalo (močno pritiskajo ali pa 

ga držijo preveč ohlapno). Oblika zapisa je pogojena z grafomotoričnim načrtovanjem 

zapisa (Berninger idr., 2008). Poleg slabe berljivosti so značilne težave pri priklicu oblike 

črke (Berninger idr., 1992). Sposobnost avtomatiziranega pisanja vpliva na kakovost 

sestavka (Graham idr., 1997). Težave pri pisnem izražanju povzročata tudi slabša 

organizacija misli in prenos misli na papir (Raduly-Zorgo idr., 2010). 

Zaradi težav v vidno-gibalnem usklajevanju so učenci z disleksijo pri prepisu s table 

počasni, pri nareku pa neuspešni zaradi težav v slušno-gibalnem usklajevanju (Černe, 

2002). V našem vzorcu zasledimo štiri učence, ki imajo težave s prepisom s table (MD1, 

MD5, MD6 in Ž11), in dva učenca, ki imata težave z narekom (MD1 in Ž9).  

 

Leow idr. (2014) in Irlen (2005) poudarjajo, da so za učence, ki jim barvne prosojnice 

pomagajo pri branju, značilne težave pri pisanju in prepisu. Prepisovanje s šolske table ali 

iz učbenika tem učencem predstavlja večjo težavo, saj se med branjem in pisanjem 

»izgubijo« v besedilu. Zaradi nepravilnega zaznavanja tiska se pri prepisu pogosto 

izgubijo med vrsticami. Pri zapisu večkrat izpustijo ločila in veliko začetnico. Besedilo 

morajo znova in znova prebrati, pregledati in poiskati, kje so ostali, kar pa je zelo 

zamudno. Za prepis je potrebna izredna koncentracija. Pri pisnih sestavkih (spisih in 

esejih) učencem primanjkuje organizacije in pogosto pišejo brez ponovnega branja 

zapisanega.   
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Težave pri pisanju in prepisu so prav tako ena od bolj pogostih značilnosti, ki jih 

zasledimo pri učencih iz našega vzorca in v literaturi pri učencih, ki imajo težave z 

branjem (disleksijo) ali imajo vizualni stres. 

 

 

5. 1. 7 Težave s časovno orientacijo – kategorija 7 

 

Analiza podatkov je pokazala, da ima devet učencev iz vzorca težave s časovno 

orientacijo (Tabela 7). Pri časovni orientaciji sta izpostavljena poznavanje ure (analogne) 

in organizacija časa, pri kateri ima težave pet učencev z disleksijo (MD1, MD2, MD5, 

MD6 in ŽD7) in štirje učenci brez potrjene disleksije (M8, Ž10, Ž11 in Ž12). Starši otrok 

iz vzorca navajajo, da njihovi otroci zamenjujejo pojme prej/ potem, slabo poznajo uro, 

imajo slabo percepcijo časa ter si težko organizirajo in razporejajo svoj čas. 

Pri učencu MD6 so starši povedali, da je časovna orientacija dobra, vendar v nadaljevanju 

izvemo, da je imel učenec težave pri organizaciji časa in so morali na tem področju veliko 

delati. Sedaj ima strategije, s pomočjo katerih se uspešno spopada s to težavo. Zaradi 

omenjenih značilnosti smo učenca uvrstili v skupino učencev s težavami pri časovni 

orientaciji.  

 

Občutek za čas je abstraktna zmožnost, ki posamezniku omogoči, da predvidi in napove 

prihodnje dogodke ter je sposoben organizirati in načrtovati zaporedja (sekvence) nekega 

dejanja (Hazeltine idr., 1997). Učenci, ki imajo težave pri branju ali disleksijo, imajo 

pogosto tudi težave s časovno orientacijo, kot so organiziranje svojega življenja, učenje 

(analogne) ure, pomnjenje dnevov v tednu in mesecev v letu (Barton, 2003; Brazeau-

Ward, 1998). Slab občutek za čas povzroči težave z razumevanjem zaporedij in ritma 

(Reid, 2007). Nicolson, A. J. Fawcett in Dean (1995) predpostavljajo, da je za težave s 

časovno orientacijo odgovoren primanjkljaj pri obdelavi podatkov. 

 

Čeprav v literaturi zasledimo podatek, da ima veliko učencev z disleksijo težave s 

časovno in prostorsko orientacijo, analiza podatkov kaže, da imajo učenci brez potrjene 

disleksije iz našega vzorca celo več težav na področju časovne orientacije (vsi razen Ž9) 

kot pa učenci s potrjeno disleksijo iz vzorca.  
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Težave s časovno orientacijo so skupna značilnost učencev iz vzorca. Omenjeno 

značilnost zasledimo tudi v strokovni literaturi pri učencih z disleksijo (Barton, 2003; 

Brazeau-Ward, 1998; Nicolson idr., 1995) in učencih, ki jim barvne prosojnice pomagajo 

pri branju (Irlen, 2005).  

 

 

5. 1. 8 Težave s priklicem iz spomina – kategorija 8 

 

Osem učencev iz vzorca ima večje težave s priklicem iz spomina, zlasti poštevanke 

(Tabela 8). Starši so povedali, da so se njihovi otroci veliko učili in ponavljali 

poštevanko. Nekateri učenci so poštevanko tudi avtomatizirali, vendar so jo kmalu 

pozabili. Učenci iz vzorca se morajo poštevanke učiti vedno znova in jo s težavo 

prikličejo, ko jo potrebujejo pri reševanju matematičnih nalog. Težave s poštevanko ima 

skupno osem učencev (od dvanajstih) iz našega vzorca; pet učencev z disleksijo (MD2, 

MD4, MD5, MD6 in MD7) in trije učenci brez diagnosticirane disleksije iz našega vzorca 

(Ž10, Ž11 in Ž12). 

 

De Smedt in Boets (2010) sta v raziskavi ugotovila, da imajo osebe z disleksijo (in 

težavami s fonološkim predelovanjem informacij) večje težave s priklicem aritmetičnih 

dejstev (rezultata poštevanke) iz spomina in pri tem naredijo več napak. Kramer idr. 

(2000) pa so v svoji raziskavi ugotovili, da so se učenci z disleksijo počasneje naučili 

predmete s seznama, po zadnjem učenju priklicali manjše število besed in pri 

prepoznavanju dosegli slabše rezultate v primerjavi z učenci brez disleksije.  

 

Avtomatizirano pomnjenje je ena izmed poglavitnih težav, značilnih za disleksijo (Ziegler 

idr., 2010). Primanjkljaji na tem področju so pri osebah z disleksijo prisotni vse življenje 

in se kažejo pri jezikoslovju; zlasti pri hitrosti in tekočnosti branja. Ta je običajno nižja in 

ne dosega ravni vrstnikov, kar vpliva na šibko bralno razumevanje (Youman, 2012).  

Hitrost poimenovanja je eden od zanesljivih pokazateljev disleksije oz. težav z branjem. 

D. Jelenc (1996) je ugotovila, da se pri hitrem poimenovanju barv, predmetov, črk in 

števil učenci s težavami pri branju statistično razlikujejo od dobrih bralcev. Priklic 

simbolov, kot so abeceda, številski znaki, poštevanka ipd., so težavni.   
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Učenci z disleksijo potrebujejo več časa za predelovanje informacij. Ko prejmejo več 

navodil hkrati, se lahko zmedejo. Težave imajo pri natančnem pomnjenju, tudi če je 

količina informacij omejena (Gathercole Pickering, Knight in Stegmann, 2004). Večji 

delež učencev iz našega vzorca (osem učencev od dvanajstih) ima kljub večkratnemu in 

daljšemu učenju težave s priklicem informacij iz spomina (zlasti poštevanke).   

 

Čeprav imajo učenci z disleksijo veliko težav, ki jih povzroča šibek priklic iz spomina, je 

spodbudno dejstvo, da lahko izboljšamo sposobnost priklica. M. Melby-Lervåg in Hulme, 

(2010) sta v svoji raziskavi ugotovila, da lahko s pomočjo vaj fonološkega zavedanja 

izboljšamo priklic zaporedij (npr. števk, črk v zaporedju) iz spomina pa tudi prost priklic. 

Tega izboljšamo predvsem z urjenjem besedišča. Obe značilnosti pripomoreta k 

izboljšanju branja.  

 

 H. Irlen (2005) poudarja, da imajo učenci z vizualnim stresom težave s kratkoročnim 

in/ali dolgoročnim spominom, vidnim in slušnim predelovanjem informacij, kar se kaže 

tudi pri priklicu informacij iz spomina. Vse te značilnosti se kažejo tudi pri omenjenih 

učencih iz našega vzorca.    

 

Tudi težave s priklicem informacij iz spomina so ena od skupnih značilnosti učencev iz 

vzorca. Omenjeno značilnost zasledimo tudi v strokovni literaturi pri učencih, ki imajo 

težave pri branju, učencih z disleksijo (De Smedt in Boets, 2010; Kramer idr. 2000; 

Ziegler idr., 2010; Jelenc, 1996) in učencih z vizualnim stresom (Irlen, 2005).   

 

 

5. 1. 9 Samopodoba – kategorija 9 

 

Za določanje samopodobe smo poleg kod iz analize podatkov polstrukturiranih 

intervjujev upoštevali še rezultate Gudenoughovega testa samopodobe – učenci so na list 

papirja risali samega sebe. Po interpretaciji psihologinje povzemamo ugotovitve o 

samopodobi otrok iz vzorca. Omenjeni test se je izkazal za dobro dopolnilo pri določanju 

samopodobe. Zlasti pri učencih, kjer ni bilo eksplicitno zabeleženo, kakšna je njihova 

samopodoba, smo s pomočjo velikosti risbe človeške figure lažje določili ali ima učenec 

iz vzorca negativno ali pozitivno mnenje o sebi. Tako je bilo na primer učenca MD1 strah 
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vstopa v vrtec, starši pa navajajo, da so ga sprejeli takšnega, kakršen je in smo zelo težko 

določili, kakšno samopodobo naj bi imel. Risba (večja) je pomagala določiti, da ima 

učenec dobro samopodobo. Podobno je bilo pri učencu MD4, kjer ni bilo nikakršnega 

podatka o samopodobi. Narisal pa je zelo veliko in podrobno risbo sebe, zato smo ga 

uvrstili kot učenca z dobro samopodobo.  

 

Analizirani podatki navajajo, da ima sedem učencev iz našega vzorca (od dvanajstih) 

negativno mnenje o sebi (Tabela 9). Nizka samopodoba je prisotna v obeh skupinah 

učencev iz vzorca (štirje učenci z disleksijo: MD2, MD3, MD5 in ŽD7 ter tri učenke brez 

potrjene disleksije: Ž9, Ž10 in Ž12) približno v enakem deležu. Učenci z disleksijo 

navajajo predvsem, da jih je v šoli strah (MD2 in ŽD7), da se izogibajo glasnemu branju 

(MD3) in povedo, da jih učitelji ne razumejo in kritizirajo (MD5). Učenki brez potrjene 

disleksije (Ž10 in Ž12) sta perfekcionistki in sta strogi do sebe, učenka Ž10 pa poroča 

tudi o tremi in strahu. 

 

Učenci, ki menijo, da slabo berejo, berejo manj zahtevne knjige in dosegajo nižje 

rezultate pri prepoznavanju besed in bralnem razumevanju v primerjavi z učenci, ki se 

dejemajo kot dobri bralci (Chapman idr., 2000). Posledično manj berejo in slabše 

napredujejo pri branju. Znajdejo se v začaranem krogu (Grosman, 2003). Neuspehi osebe 

z disleksijo vodijo v nizko samozavest (McNulty, 2003), nizko samopodobo (Ghisi idr., 

2016) in nizko samospoštovanje (Raskind idr., 1999). Zlasti, če v šolski dobi nimajo 

podpore in razumevanja staršev, učiteljev in šole. Zaradi tega učenci uporabijo 

nadomestna, neprimerna vedenja, da s tem prikrijejo svoje težave na področju branja in 

pisanja (Raduly-Zorgo idr., 2010). 

Ostali učenci iz našega vzorca, ki imajo pozitivno samopodobo (MD1, MD4, MD6, M8 

in Ž11), imajo podporo in razumevanje predvsem domačega okolja. Domače in družinsko 

okolje pa močno vplivata na učenčeve bralne dosežke (OECD, 2010).  

 

Davis in Braun (2008) poudarjata, da je treba učence z disleksijo odkriti kar se da zgodaj 

in spodbujati njihova močna področja. Na ta način učenci izboljšajo svojo samopodobo 

oziroma razvijajo metakognicijo in s tem postavljanje realnih ciljev. Temu pritrjuje tudi 

raziskava italijanskih študentov z disleksijo (Pizzoli idr., 2011), ki so jim motnjo 
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diagnosticirali v odrasli dobi. Skoraj polovica jih je občutila sram in nekompetentnost, 

medtem ko študentje, ki so jim disleksijo odkrili zgodaj, niso imeli teh težav.    

 

V literaturi zasledimo, da ima večina učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri 

branju, nizko samopodobo. Otroci se med seboj neprestano primerjajo. Kmalu po začetku 

opismenjevanja učenci z vizualnim stresom ugotovijo, da se razlikujejo od ostalih. Pri 

glasnem branju imajo praviloma največ težav v razredu in naloge končajo zadnji. Hitro 

dojamejo, da ne dosegajo pričakovanj in dobijo o sebi negativno mnenje. Menijo, da so 

neumni, leni in da imajo učne težave (Irlen, 2005).  

Nizka samopodoba učencev je skupna značilnost, ki jo zasledimo pri učencih iz našega 

vzorca in v literaturi o učencih z disleksijo, bralnimi težavami (Chapman idr., 2000; 

McNulty, 2003; Ghisi idr., 2016; Raskind idr., 1999; Pizzoli idr., 2011) ter učencih, ki jim 

barvne prosojnice pomagajo pri branju (Irlen, 2005).  

 

 

5. 1. 10 Težave s prostorsko orientacijo – kategorija 10 

 

Težave s prostorsko orientacijo ima sedem učencev iz preučevanega vzorca (Tabela 10). 

Pri prostorski orientaciji je izpostavljeno poznavanje leve in desne. Na tem področju 

imajo (ali so imeli) težave trije učenci z disleksijo (MD1, MD2 in MD3) in trije učenci 

brez diagnosticirane disleksije (M8, Ž11 in Ž12). Pri učenki z disleksijo (ŽD7) je 

zabeleženo le, da ima težave s prostorsko orientacijo, ne izvemo pa katero.  

 

Težave pri prostorski orientaciji so prisotne približno v enakem deležu v obeh skupinah 

učencev iz našega vzorca. V literaturi zasledimo, da so težave s prostorsko orientacijo 

bolj prisotne pri učencih z disleksijo. Zanje je značilno, da se težko orientirajo na 

zemljevidu, s težavo usvojijo predloge in jih ustrezno uporabijo v povedi, neustrezno 

uporabljajo besede za prostorske odnose, zamenjujejo levo in desno. Neustrezna 

prostorska orientacija je vzrok za obračanje črk in števil pri branju in pisanju (Badian, 

2005). 

Značilnost šibke prostorske orientacije je tudi zamenjava vizualno podobnih črk in 

številk, ki se razlikujejo po smeri (b – d, p – d, 6–9) in težave z orientacijo v vrstici 

(učenec vrstice preskakuje ali pa se vrača v isto vrsto) (Brazeau-Ward, 1998; Terepocki 
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idr., 2011). Omenjene težave smo že opisali pri težavah učencev iz našega vzorca z 

branjem. Ugotovili smo, da imajo težave s prehajanjem v naslednjo vrstico štirje učenci 

(MD4, MD5, MD6 in Ž12), dva učenca pa zamenjujeta vidno podobne črke (MD1, Ž12) 

(Tabela 1).   

 

Težave pri učencih z disleksijo se kažejo tudi pri organizaciji. Imajo namreč slabše 

organizacijske strategije, slabo načrtujejo domače delo, učenje, organizacijo šolske klopi, 

pripomočke za delo in informacije, kar otežuje pomnjenje in posredovanje informacij 

drugim (Reid, 2007; Brazeau-Ward, 1998). V našem vzorcu je omenjenim težavam 

izpostavljen le en učenec (MD2).  

 

H. Irlen (2005) navaja, da so težave s prostorsko orientacijo, predvsem z določanjem leve 

in desne, ena od značilnosti učencev z vizualnim stresom. Zaradi posebnosti pri 

zaznavanju nekateri zaznavajo prostor in okolje v delih (koščkih), kot pri sestavljanki. To 

zaznavanje vpliva na težave s prostorsko organizacijo in s podrobnostmi nekega predmeta 

ali osebe. Težavno je tudi zaznavanje globine in prostorskih odnosov, kot so pobiranje 

stvari s tal ali postavljanje na tla (stvari prehitro spustijo iz rok) ter neusklajeno (nerodno) 

gibanje. Nekateri imajo težave z dojemanjem tridimenzionalnosti.  

 

Nekateri učenci imajo hkrati težave s prostorsko in časovno orientacijo. Takih je kar šest 

učencev iz vzorca (MD1, MD2, ŽD7, M8, Ž11 in Ž12), kar pomeni, da morajo v 

premagovanje težav z orientacijo vložiti veliko napora in uporabiti učinkovite strategije 

za pomoč.  

Čeprav imata obe skupini učencev iz našega vzorca težave na področju orientacije v 

približno v enakem deležu, smo pričakovali, da bodo težave izrazitejše na področju 

prostorske orientacije, ki nakazuje težave, povezane z vizualno disleksijo (zamenjevanje 

podobnih črk ipd.). Sklepamo lahko, da so učenci z disleksijo zaradi zgodnje obravnave 

razvili ustrezne strategije pri spopadanju s težavami na področju orientacije, kar pa ne 

velja za učence, ki nimajo take diagnoze.    

 

Težave s prostorsko orientacijo so skupna značilnost, ki jo zasledimo pri učencih iz 

našega vzorca in v literaturi o učencih z disleksijo (Badian, 2005; Brazeau-Ward, 1998; 

Terepocki idr., 2011; Reid, 2007), pa tudi pri učencih z vizualnim stresom (Irlen, 2005).  
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5. 1. 11 Gibalni razvoj – kategorija 11 

 

Pri sedmih učencih iz vzorca (od dvanajstih) je zaznati počasen gibalni razvoj v 

predšolski dobi (Tabela 11). Pri  učencih z disleksijo zasledimo, da so imeli štirje težave z 

motoričnim razvojem. Izpostavljen je počasnejši gibalni razvoj s slabo motoriko ali 

povečanim mišičnim tonusom (MD1, MD2, MD4 in ŽD7). En učenec z disleksijo (MD6) 

je imel do četrtega leta starosti običajen motorični razvoj, vendar je zaradi hitre rasti 

postal neroden in je imel težave z igrami z žogo. Ostale spretnosti (kolesarjenje in 

plavanje) je usvojil po tipičnem razvoju, zato smo ga uvrstili v skupino z običajnim 

gibalnim razvojem.  

 

Tudi v literaturi zasledimo, da ima okoli 60 % otrok z disleksijo tudi težave na 

motoričnem področju (Kaplan idr., 1998). H. Viholainen, Ahonen, M. Cantell, P. 

Lyytinen in Lyytinen (2002)  navajajo, da je pogostost motoričnih težav pri otrocih  z 

jezikovnimi težavami (kot so na primer disleksija, težave z branjem ipd.) med 62 in 90 %. 

Pri tem navajata ugotovitve različnih avtorjev (Paul idr, 1983; Rintala idr., 1998; 

Robinson, 1987, v prav tam, 2002).  

Učenci z disleksijo imajo več težav s koordinacijo, premikanjem in ravnotežjem 

(Capellini idr., 2010, Iversen idr., 2005). Velikokrat imajo hipotone mišice (Nicholson in 

Fawcet, 1995), so nerodni, imajo slabo ravnotežje in zapoznel motorični razvoj. Posledica 

so lahko težave s koordinacijo telesa in prostorsko orientacijo (Raduly-Zorgo idr., 2010; 

Brazeau-Ward, 1998). Učenci z disleksijo imajo najpogosteje težave s fino in grobo 

motoriko, kar se kaže v slabi pisavi in/ali okornosti. Težave imajo z oblačenjem, 

obuvanjem čevljev, zavezovanjem vezalk ipd. V našem vzorcu omenjenemu opisu ustreza 

nekaj učencev z nečitljivo pisavo (MD3, MD4 in MD5).  

 

Slabši gibalni razvoj so imeli tudi trije učenci (od petih) brez disleksije iz našega vzorca, 

ki prav tako navajajo počasnejši razvoj motoričnih spretnosti. Ena učenka brez potrjene 

disleksije (Ž10) je shodila običajno, smučati se je naučila na smučarskem tečaju (ni 

podatka kdaj), vendar je potrebovala veliko časa, da se je naučila vožnje s kolesom. Starši 

so povedali, da je bil vzrok strah, saj se ni znala ustaviti. Tako smo tudi njo uvrstili v 

skupino z običajnim gibalnim razvojem. Učenka brez potrjene disleksije (Ž12) pa je 

imela v otroštvu nihajoč gibalni razvoj, saj je shodila zelo zgodaj, plavanja pa se je 
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naučila pozno. Bila je spretna pri plesu in hitro se je naučila vožnje s kolesom. Nje prav 

tako nismo uvrstili v skupino otrok s slabšim gibalnim razvojem v otroštvu.  

 

V literaturi zasledimo tudi povezanost gibalnega razvoja in težav z branjem (Kaplan idr., 

1998).  

Težave z gibalnim razvojem se v obeh skupinah učencev iz vzorca pojavljajo približno v 

enakem deležu. Motorične težave so povezane z ostalimi dejavnostmi procesiranja in 

veščinami opismenjevanja (Fawcett in Nicholson, 2004), kar se kaže tudi pri učencih iz 

našega vzorca. Večji delež učencev ima težave z branjem in motoričnimi spretnostmi 

(najbolj z gibalnim razvojem v zgodnjem otroštvu).   

 

 

H. Irlen (2005) prav tako navaja, da imajo učenci z vizualnim stresom slabše motorične 

spretnosti. Pri usklajenem delovanju okončin (šport) so počasnejši, ker razmišljajo, kako 

uskladiti delovanje, premikanje rok ali nog. Avtorica opisuje tudi, da težave z 

zaznavanjem globine in prostorskih odnosov povzročijo neusklajeno gibanje in so zaradi 

tega otroci videti nerodni. Nevede se zaletijo v zid, udarijo ob rob omare, prevrnejo stvari 

z mize.  

 

Kljub temu, da so težave v gibalnem razvoju ena od značilnosti učencev iz vzorca, se 

skupini (učenci z disleksijo in brez disleksije) razlikujeta. Pri učencih z disleksijo izstopa 

nenaden razvoj spretnosti (učenje hoje, vožnje s kolesom, plavanja). Pet učencev (MD1, 

MD2, MD3, MD4 in ŽD7) z disleksijo se je določene spretnosti (hoja, kolo, smučanje) 

naučilo kar naenkrat. Tudi pri učencih brez disleksije je opaziti, da sta se dva učenca 

naučila določene spretnosti (kolo, plavanje) na hitro (M8 in Ž12), vendar je ta značilnost 

bolj prisotna pri učencih z disleksijo.  

 

Težave z gibalnim razvojem učencev iz vzorca so se pokazale za skupno značilnost 

učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju. Težave z motoriko navajajo tudi 

strokovnjaki v literaturi, povezani s težavami pri branju, disleksijo in vizualnim stresom 

(Fawcett in Nicholson, 2004; Kaplan idr., 1998; Capellini idr., 2010, Iversen idr., 2005; 

Raduly-Zorgo idr., 2010; Brazeau-Ward, 1998; Irlen, 2005).  
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Povzetek 

Če povzamemo ugotovitve in odgovorimo na prvo raziskovalno vprašanje, so skupne 

značilnosti učencev iz vzorca, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju: težave pri 

branju, zaznavna izkrivljanja pri branju besedila, ustvarjalnost, senzorna občutljivost na 

svetlobo, težave s pomnjenjem zaporedij, pisanjem in prepisom, časovno in prostorsko 

orientacijo, priklicem iz spomina, samopodobo in gibalnim razvojem v zgodnjem 

otroštvu.  

 

 

5.2 Ali so ugotovljene značilnosti učencev, ki jim uporaba barvnih prosojnic pomaga 

pri branju, povezane z znaki vizualnega stresnega sindroma? 

 

S pomočjo analize podatkov polstrukturiranih intervjujev s starši učencev in opisov 

učenčevega zaznavanja črnega tiska na beli podlagi smo prišli do zaključka, da so 

ugotovljene skupne značilnosti učencev iz vzorca povezane z znaki vizualnega stresa.  

 

V literaturi zasledimo, da imajo učenci z vizualnim stresom, ki jim barvne prosojnice 

pomagajo pri branju, predvsem težave z zaznavanjem besedila (vidna izkrivljanja) in so 

senzorno občutljivi na svetlobo. Avtorji (Irlen, 2005; Malins, 2009; Henderson idr., 2013 

idr.) navajajo, da učenci z vizualnim stresom zaznavajo megleno besedilo in premikajoče 

se črke, da jim besedilo utripa, se blešči ipd. Učenci iz našega vzorca imajo največje 

težave z zaznavanjem presledkov med besedami, nejasnostjo črk in prehajanjem med 

vrsticami. Vse to vpliva na branje in pisanje.  

 

Iz polstrukturiranih intervjujev učencev iz našega vzorca smo ugotovili, da so zaznavna 

izkrivljanja in težave pri branju tudi v našem vzorcu najbolj pogosta (skupna) značilnost 

učencev. Pomanjkanje presledkov je navedlo sedem učencev iz vzorca (MD2, MD3, 

MD5, ŽD7, M8, Ž11 in Ž12), pet učencev (MD2, MD6, ŽD7, Ž9 in Ž11) je povedalo, da 

črke zaznavajo nejasno in megleno, štirje učenci pa so pojasnili, da jim črke med branjem 

bežijo in da izgubijo vrstico (MD4, MD6, ŽD7 in Ž12). Nekateri učenci iz vzorca so tudi 

senzorno občutljivi na svetlobo (MD1, MD3, MD4, MD5, Ž10 in Ž12), občutijo bolečine 

pri daljšem branju, bolečine v očeh in glavobol (MD6 in ŽD7). H. Irlen (2005) opisuje, da 
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je bleščanje ena pogostejših oblik senzorne občutljivosti, ki jo zaznavajo učenci z 

vizualnim stresom. 

 

Zaradi vizualnega nelagodja imajo učenci večje težave pri branju in pisanju. Uccula, 

Enna in Mulatti (2014) poudarjajo, da ob izrazu vizualni stres najprej pomislimo na 

različne oblike zaznavnih izkrivljanj, ki se izražajo pri težavah pri branju besedila. Zelo 

pogosta težava pri obeh skupinah učencev iz vzorca je zamenjevanje črk in zlogov. Ta 

težava je prisotna pri sedmih učencih (MD1, MD3, MD4, MD6, M8, Ž10 in Ž12). Šest 

učencev bere na pamet (si izmišlja besede: MD1, MD2, MD6, Ž9, Ž10 in Ž12). Pri treh 

učencih so starši posebej izpostavili, da njihovi otroci berejo počasi (MD3, MD4 in Ž10) 

in dva učenca med branjem izpuščata črke (MD4 in M8). Omenjene značilnosti so 

prisotne približno v enakem deležu pri obeh skupinah otrok iz našega vzorca. Podobne 

značilnosti navaja tudi H. Irlen (2005).  

 

Težave z motoriko se pri učencih z vizualnim stresom kažejo v neusklajenem delovanju 

okončin in so zaradi tega učenci videti nerodni in počasnejši, saj razmišljajo, kako 

uskladiti premikanje rok ali nog. Učenci imajo pogosto tudi težave z zaznavanjem globine 

in prostorskih odnosov, kar prispeva k neusklajenemu gibanju (Irlen, 2005). Pri večini 

učencev iz našega vzorca smo ugotovili, da so se v otroštvu pojavile težave z gibalnim 

razvojem. Nekateri učenci imajo težave še sedaj (MD1, MD2, MD4, ŽD7, M8. Ž9 in 

Ž10).     

 

Avtorji (npr. Irlen, 2005) navajajo, da so pri učencih z vizualnim stresom pogoste težave s 

samopodobo in neprimernim vedenjem. Zaradi prevladujočih težav pri branju učenci o 

sebi menijo, da so neumni, leni in da imajo učne težave. Izogibajo se glasnemu branju, 

šoli, občutijo strah in tremo. Vse te značilnosti smo zasledili tudi pri analizi podatkov na 

proučevanem vzorcu. Nizka samopodoba je v obeh skupinah učencev iz vzorca (štirje 

učenci z disleksijo: MD2, MD3, MD5 in ŽD7 ter tri učenke brez potrjene disleksije: Ž9, 

Ž10 in Ž12) prisotna v približno enakem deležu. Učenci z disleksijo navajajo predvsem, 

da jih je v šoli strah (MD2 in ŽD7), da se izogibajo glasnemu branju (MD3) in povedo, da 

jih učitelji ne razumejo in kritizirajo (MD5). Učenki brez potrjene disleksije (Ž10 in Ž12) 

sta perfekcionistki in strogi do sebe, učenka Ž10 pa poroča tudi o tremi in strahu. 
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Učenci, ki imajo težave pri branju, se na neuspehe in frustracije pogosto odzovejo z 

neustreznim vedenjem. Obnašajo se kljubovalno, otročje, uničevalno ali agresivno, 

upirajo se avtoriteti. Pri pouku ne želijo sodelovati, odklanjajo delo, motijo pouk 

(Marshal, 2005; Knivsberg, 2008). Pri analizi podatkov iz našega vzorca nismo zasledili 

povečane prisotnosti asocialnega ali agresivnega vedenja.  

 

Težave vidnega zaznavanja povzročajo težave pri pisanju, prepisu in risanju. 

Prepisovanje s šolske table ali iz učbenika učencem predstavlja večjo težavo. Zaznavajo 

premikanje črk. Vrstic prav tako ne zaznavajo pravilno in se pri prepisovanju pogosto 

izgubijo med vrsticami. Besedilo morajo prebrati znova in znova, pregledati in poiskati, 

kje so ostali, kar pa je zelo zamudno. Za prepis je potrebna izredna koncentracija (Irlen, 

2005).  

V vzorcu smo tudi sami zaznali, da ima večji delež učencev težave s pisanjem, prepisom 

ali narekom (takih je devet učencev: MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6, Ž9, Ž11 in 

Ž12). Učenci imajo največ težav pri prepisu s table (trije učenci z disleksijo: MD1, MD5 

in MD6 in ena učenka brez diagnosticirane disleksije: Ž11), z zrcalno pisavo (trije učenci: 

MD2, MD6 in Ž12) in s pisanjem nareka (dva učenca: MD1 in Ž9). S težje berljivo 

pisavo izstopajo trije učenci z disleksijo (MD3, MD4 in MD5). 

 

Risanje ne izstopa v negativnem smislu in večina učencev iz vzorca rada riše, nekateri so 

na tem področju celo nadarjeni. V literaturi zasledimo, da imajo učenci zaradi vizualnega 

izkrivljanja težave pri risanju. Pogosto ne zaznavajo tridimenzionalnih slik oz. jih vidijo 

po svoje, zaznavanje odtenkov barv je pomanjkljivo, pri risanju pa se lahko pojavijo 

težave s perspektivo (Irlen, 2005). Teh elementov pri risanju nismo mogli preveriti, 

vendar domnevamo, da bi učenci v primeru omenjenih težav risanje zavračali.  

 

Irlen (2005), Evans in Joseph (2002) idr. poudarjajo, da se značilnosti in težave oseb z 

vizualnim stresom pojavljajo na kontinuumu od blagih do zelo hudih in so odvisne od 

vrste, števila in intenzivnosti vizualnega izkrivljanja. Nekateri učenci imajo učne težave, 

drugi so nadarjeni. Ena od značilnosti učencev iz vzorca je prav ustvarjalnost. Kljub 

vsemu ustvarjalnost ni posebej izpostavljena kot značilnost učencev z vizualnim stresom. 

Prav vsi učenci iz našega vzorca pa kažejo določeno obliko ustvarjalnosti; od miselne 
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(vizualizacije) do nadarjenosti na področju idej oz. risanju. Ustvarjalnost avtorji (Davis in 

Broun, 2008; Raduly-Zorgo idr., 2010) pripisujejo predvsem učencem z disleksijo.  

 

V našem vzorcu pa je določena vrsta ustvarjalnosti prisotna tudi pri učencih brez potrjene 

disleksije.  

 

Ena od težav, ki jih avtorji (Irlen, 2005; Leow idr., 2014) izpostavljajo pri učencih z 

vizualnim stresom, so težave s (kratkoročnim in/ali dolgoročnim) spominom. Iz analize 

podatkov smo ugotovili, da sta slabši priklic informacij iz spomina in slabše pomnjenje 

zaporedij skupna značilnost učencev iz vzorca. Pri učencih prevladujejo težave z 

imenovanjem mesecev in/ali dnevov po vrsti, imajo pa tudi težave s priklicem poštevanke 

iz spomina, čeprav so se poštevanko veliko učili in jo avtomatizirali.  

 

Tudi težave s prostorsko orientacijo so v literaturi opisane kot ena od značilnosti 

učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju. Več kot polovica učencev iz 

vzorca (sedem od dvanajstih učencev) ima težave s prostorsko orientacijo (MD1, MD2, 

MD3, ŽD7, M8, Ž11 in Ž12). Pri tem njihovi starši navajajo, da učenci zamenjujejo levo 

in desno ter da se (nekateri) težje orientirajo v prostoru ali na listu papirja.  

 

Še več učencev pa ima težave s časovno orientacijo. Pri časovni orientaciji sta 

izpostavljena poznavanje ure (analogne) in organizacija časa. Pri slednji ima težave pet 

učencev z disleksijo (MD1, MD2, MD5, MD6 in ŽD7) in štirje učenci brez potrjene 

disleksije (M8, Ž10, Ž11 in Ž12).  

 

Učenci iz vzorca omenjajo težave pri matematiki predvsem v povezavi z neznanjem 

poštevanke (ki smo jo povezali s težavami priklica iz spomina), zrcalnim pisanjem števil 

ali zamenjavo mesta števk (težava s prostorsko orientacijo), pa tudi težave pri postopkih 

reševanja matematičnih problemov (proceduralno znanje, pomnjenje zaporedij). Čeprav 

imajo skoraj vsi učenci iz vzorca (10 od 12) vsaj eno od omenjenih težav, le pri dveh 

učencih starši povedo, da jima gre pri matematiki težko. Pri enem učencu (M8) starši 

navajajo, da nima težav z matematiko, kljub temu, da ima težave pri postopkih reševanja 

in zamenjuje števila. Iz omenjenega razloga ter predpostavke, ki smo jo naredili na 

začetku pred samo evalvacijo rezultatov (da je v primeru, ko ni podatka o določeni 
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značilnosti, to najverjetneje zato, ker ni težav), težav pri matematiki nismo izpostavili kot 

skupno značilnost učencev iz našega vzorca.  

 

Rezultati, ki smo jih ugotovili na našem vzorcu, se razlikujejo od pričakovanih rezultatov 

iz literature.  

 

V literaturi je opisanih še nekaj značilnosti učencev z vizualnim stresom, ki pa jih v 

našem vzorcu nismo zasledili. Gre za motivacijo in percepcijo prostora oz. razdalje. V 

preučevanem vzorcu nismo našli eksplicitno omenjenih značilnosti, lahko pa sklepamo, 

da imajo učenci zaradi slabega branja tudi nizko motivacijo za branje in učenje, saj sta ta 

dva dejavnika v visoki korelaciji (OECD, 2010).  

 

H. Irlen (2005) opisuje, da učence z vizualnim stresom pogosto označijo kot nemotivirane 

in lene, ker ne dokončajo naloge in ne naredijo, kar se od njih zahteva. Avtorica pravi, da 

ti učenci tega ne zmorejo. Nekateri zaradi pomanjkanja rezultatov obupajo, se ne trudijo, 

drugi odreagirajo z neustreznim vedenjem.  

 

Pomanjkljivo zaznavanje razdalje je še ena od opisanih značilnosti učencev z vizualnim 

stresom, ki jo zasledimo v literaturi. Te značilnosti v našem vzorcu nismo raziskovali, saj 

nismo imeli podatkov o tem. Vemo sicer, da težave s percepcijo prostora in razdalje 

povzročijo težave z motoriko (Irlen, 2005). Večina učencev iz vzorca je imela (nekateri še 

imajo) težave v gibalnem razvoju, zlasti pri usvajanju gibalnih spretnosti. Lahko torej 

predpostavljamo, da imajo tudi učenci iz našega vzorca (ki imajo določene težave z 

motoriko) težave z zaznavanjem razdalje. Za potrditev te domneve pa bi morali pri 

vsakem učencu preveriti zaznavanje razdalje.  

 

 

Povzetek 

Zaključimo lahko z ugotovitvijo in odgovorom na naše drugo raziskovalno vprašanje, da 

so značilnosti učencev iz vzorca, ki jim uporaba barvnih prosojnic pomaga pri branju, 

povezane z znaki vizualnega stresa.  
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5. 3 Katere so značilnosti, po katerih se učenci s potrjeno disleksijo razlikujejo 

od učencev brez disleksije, obojim pa uporaba barvnih prosojnic pomaga? 

 

Učenci iz vzorca imajo veliko skupnih značilnosti, vendar se nekoliko razlikujejo med 

seboj. Spodaj opisane značilnosti učencev iz vzorca si sledijo tako, da so najprej 

izpostavljene tiste značilnosti, ki so prisotne pri večjem deležu učencev iz vzorca, na 

koncu pa so značilnosti, ki so prisotne pri manjšem številu učencev. 

 

 

5. 3. 1 Prisotnost disleksije pri sorodnikih – kategorija 12 

 

Najbolj opazna razlika med učenci s potrjeno disleksijo in učenci brez potrjene disleksije 

v našem vzorcu je prisotnosti težav z branjem ali disleksije pri sorodnikih (Tabela 12). 

Prav vsi učenci moškega spola (dečki) z diagnosticirano disleksijo (MD1, MD2, MD3, 

MD4, MD5, MD6) imajo v družini sorodnika, ki ima disleksijo ali je imel v času šolanja 

težave z branjem. Nihče od učencev brez diagnosticirane disleksije pa nima sorodnika, ki 

bi imel težave z branjem.  

 

Biološki dejavniki so ena od razlag nastanka disleksije (Raduly-Zorgo idr., 2010). 

Nekatere raziskave kažejo močno povezanost med disleksijo in dednimi dejavniki (Gayan 

in Olson 2003; Grigorenko, 2005). Nicholson in A. J. Fawcett (2008) navajata, da naj bi 

bili kromosomi 3, 6 in 15 povezani z nastankom disleksije. Carlson (1998) loči disleksijo 

glede na vzroke nastanka, med njimi je tudi razvojna disleksija, ki je biološko (genetsko) 

pogojena.  

Čeprav v literaturi zasledimo veliko raziskav, ki potrjujejo dednost disleksije, pa Ramus 

(2004) meni, da je disleksija dedna v manjši meri oziroma da je dedna predispozicija za 

nastanek disleksije.   

 

Iz analize podatkov smo ugotovili, da so imeli težave z branjem očetje treh učencev z 

disleksijo (MD1, MD3 in MD4), v enem primeru očetova sestrična (MD2), učenčev brat 

(MD5) ter učenčev stric in bratranec (MD6). V našem vzorcu se je pokazalo, da 

prevladuje dednost disleksije po moški strani. Vsi dečki iz vzorca imajo nekoga v družini 
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(v večini moškega spola), ki ima/je imel težave z branjem. Edina deklica z disleksijo iz 

vzorca (ŽD7) pa ne poroča o pojavu disleksije v družini.  

 

V literaturi zasledimo, da se disleksija pogosteje pojavi pri dečkih kot pri deklicah (Rutter 

idr., 2004). Sousa (2005) navaja, da so dečki s težavami pri branju identificirani 3- do 4-

krat pogosteje kot deklice. Shaywitz (2003, prav tam, 2009) meni, da je vzrok za to 

razposajeno vedenje, ki je pri dečkih bolj pogosto kot pri deklicah in so zaradi tega dečki 

pogosteje identificirani. Vlachos idr. (2013) poročajo, da so grški učenci (dečki) z 

disleksijo identificirani dvakrat pogosteje kot deklice z disleksijo. Tudi v raziskavi, ki jo 

navajajo Magajna idr. (2008b), ima težave pri učenju dvakrat več dečkov kot deklic.  

Nekatere novejše raziskave na tem področju ne zagovarjajo razlike med spoloma pri 

učencih (osebah) z disleksijo. Jiménez idr. (2011) niso našli razlik med spoloma pri 

učencih z disleksijo.  

 

Učenci iz vzorca se razlikujejo po prisotnosti disleksije (ali težav z branjem) pri 

družinskih članih. Medtem ko imajo vsi dečki z disleksijo iz našega vzorca vsaj enega 

sorodnika, ki je imel v otroštvu težave z branjem, pri učencih brez diagnosticirane 

disleksije ni zaslediti te značilnosti. Nihče od učencev brez potrjene disleksije iz vzorca 

nima sorodnika, ki je imel težave z branjem.   

 

 

5. 3. 2 Načrti za prihodnost - kategorija 13 

 

Učenci obeh skupin iz vzorca se razlikujejo tudi po načrtih, ki jih imajo za prihodnost. Na 

izbor bodočega poklica vpliva več dejavnikov, med njimi je zagotovo samopodoba 

posameznika. Ta je pri večjem deležu učencev iz našega vzorca zaradi težav pri branju 

nizka. Vendar imajo učenci svoja močna področja, ki jih spodbujajo k izboru bodočega 

poklica.  

 

Iz analize podatkov smo ugotovili, da večina učencev z disleksijo pri načrtovanju svoje 

prihodnosti izbira poklice predvsem naravoslovne smeri, kot sta zdravnik (MD1) in 

arhitekt (MD2), tehnične poklice, kot je strojnik (MD3, MD4 in MD6), pa tudi veterinar, 

medicinska sestra (ali vzgojiteljica: ŽD7) (Tabela 13). Podatki se ujemajo s podatki iz 
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literature. Dobre prostorske spretnosti so pri osebah z disleksijo bolj pogoste (Howard Jr. 

Idr., 2005; Sigmundsson, 2005), zato je razumljivo, da jih pogosteje srečamo v poklicih, 

kot so arhitekt, inženir, oblikovalec. E. Raduly-Zorgo idr. (2010) dodajajo, da osebe z 

disleksijo pogosteje srečamo še v poklicih, kot so obrtnik, podjetnik, fizik, zdravnik 

(zlasti kirurg in ortoped) ter zobozdravnik. Drugi avtorji (Wolf in Lundberg, 2002; Davis 

in Braun, 2008) navajajo, da se osebe z disleksijo pogosto ukvarjajo tudi z umetnostjo in 

oblikovanjem, arhitekturo in izumiteljstvom. A. M. Bacon in S. Bennett (2013) navajata, 

da se v Angliji zelo velik delež učencev z disleksijo vpiše na študij umetnosti (30 %). 

Kljub temu veliko oseb z disleksijo zaradi nizke samopodobe pogosto opravlja poklice, ki 

so dejansko pod nivojem njihovih intelektualnih sposobnosti (Raduly-Zorgo idr., 2010). 

 

Pri učencih brez diagnosticirane disleksije pa mlajša dva učenca (M8 in Ž9) nista podala 

odgovorov o poklicni usmerjenosti, saj sta stara šele 7 oz. 8 let. Pri ostalih učencih 

prevladuje družboslovna smer: likovna umetnost in delo v pisarni (Ž9 in Ž10) ter 

forenzik, kriminalist (oz. študij kemije: Ž12). V splošnem prevladuje družboslovna smer, 

vendar ne tako prepričljivo kot naravoslovna smer v skupini učencev z disleksijo.  

 

Če povzamemo ugotovitve v zvezi z načrti za prihodnost, se učenci iz vzorca razlikujejo 

po načrtih, ki jih imajo glede svoje prihodnosti. Medtem ko se učenci z disleksijo 

odločajo predvsem za poklice naravoslovne smeri, se učenci brez diagnosticirane 

disleksije odločajo bolj za poklice družboslovne smeri.  

 

 

5. 3. 3 Igra v predšolskem obdobju – kategorija 14 

 

Učenci iz vzorca se razlikujejo po načinu igre v zgodnjem otroštvu (Tabela 14). Pri vseh 

učencih z disleksijo smo iz analize podatkov našega vzorca zasledili, da so se v zgodnjem 

otroštvu igrali (predvsem) z lego kockami. Starši so posebej izpostavili, da so njihovi 

otroci s kockami veliko sestavljali in gradili hiše, poslopja, avtomobile, tudi na svoj 

način, brez predloge (slednje je posebej prisotno pri učencih: MD5, MD6 in ŽD7). Pri 

tem moramo upoštevati, da je skupina učencev s potrjeno disleksijo v večini sestavljena iz 

dečkov (le ena deklica, vendar tudi ona sestavlja lego kocke).  
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A. James (2013) navaja, da lego kocke pri razvoju simbolne igre, tridimenzionalnih 

predstav in multisenzornega učenja igrajo pomembno vlogo. Prispevajo tudi k povratni 

informaciji učenja, osmišljanju učenja in spodbujajo učence k razmišljanju o učenju. 

Avtorica (Prav tam, 2013) povzema Triviuma (2013), ki pravi, da manipulacija s 

predmeti in sestavljanje (gradnja) stvari (kar je značilno pri igri z lego kockami) 

spodbujata razvoj možganov, saj je povezanost med možganskimi celicami in motoriko v 

visoki korelaciji (70–80 %). 

 

V skupini učencev brez potrjene disleksije pa so se štirje učenci igrali z drugimi igračami 

(avtomobilčki, traktorji, punčkami, idr.) in ne z lego kockami (M8, Ž9, Ž11 in Ž12). Le 

ena učenka (Ž10) je veliko sestavljala lego kocke, ostali pa te igrače niso izpostavili. Tudi 

v tej skupini moramo upoštevati, da je sestavljena predvsem iz deklic (le en deček), 

vendar so lego kocke igrača, ki jo uporabljata oba spola.  

V strokovni literaturi nismo našli raziskave, ki bi posebej izpostavila igro z lego kockami 

kot značilnost otrok z bralnimi težavami, disleksijo, vizualnim stresom ali katero drugo 

motnjo. Menimo, da gre za povezanost disleksije z ustvarjalnostjo in/ali  dobrimi 

prostorskimi sposobnostmi, ki so pri omenjenih učencih bolj pogoste. 

 

Rezultati analize podatkov iz našega vzorca kažejo, da se učenci z disleksijo po načinu 

igre razlikujejo od učencev brez potrjene disleksije. V strokovni literaturi zasledimo, da 

simbolna igra predstavlja predjezikovno spretnost, ki tvori podlago in podporo za 

nadaljnji jezikovni razvoj (McCune, 1995). P. Lyytinen, A-M Poikkeus, M-L Laakso, 

Eklund in Lyytinen (2001) so v svoji raziskavi prišli do drugačnih rezultatov kot mi. 

Ugotovili so, da se učenci s prisotnostjo disleksije v družini ne razlikujejo v načinu 

simbolne igre (igra s punčko, kuhanje, igra z avtomobički, traktorji, ipd.) od otrok brez 

prisotnosti disleksije v družini.  

Glede na dobljene rezultate v naši raziskavi, bi bilo smiselno preveriti tudi to področje 

(igro v predšolskem obdobju) pri učencih z disleksijo in/ali učencih, ki jim barvne 

prosojnice pomagajo pri branju.  

 

Če povzamemo ugotovitve v zvezi z načinom igre v predšolskem obdobju, se učenci z 

disleksijo in brez potrjene disleksije iz našega vzorca razlikujejo. Medtem ko so učenci z 
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disleksijo predvsem sestavljali lego kocke, so se učenci brez diagnosticirane disleksije 

igrali z drugimi igračami, kot so avtomobilčki, punčke, plišaste igrače ipd.  

 

 

5. 3. 4 Občutljivost na hrano – kategorija 15  

 

Analiza podatkov iz našega vzorca je pokazala, da pet učencev z disleksijo ni občutljivih 

na okuse (pri dveh učencih je izpostavljeno, da sta vsejeda: MD4 in MD6, pri treh 

učencih pa ni podatka o zavračanju hrane, zato sklepamo, da hrane ne zavračajo: MD1, 

MD5 in ŽD7). Le dva učenca (od sedmih) zavračata grenko hrano (Tabela 15). V skupini 

učencev brez disleksije iz našega vzorca pa so vsi učenci občutljivi na določen okus; 

predvsem na kislo (M8, Ž9, Ž11 in Ž12), dve učenki na grenko (Ž10 in Ž12).  

 

Zavračanje določene vrste hrane ali okusov je pogosto pri mlajših otrocih. M. H. 

Bachmeyer (2009) navaja, da 2–35 % otrok in 33–80 % otrok z razvojnimi težavami 

razvije resne težave s hranjenjem, med njimi je tudi zavračanje določene hrane ali 

okusov. 

 

Občutljivost na okuse oziroma zavračanje okusov pogosteje zasledimo pri motnji 

avtističnega spektra. Disleksija se pojavi tudi pri motnji avtističnega spektra pri približno 

14 % učencev (Hofvander, 2009). Tudi v našem vzorcu je manjši delež učencev z 

disleksijo, ki zavračajo določene okuse. Omenjena učenca (MD2 in MD3) ne izkazujeta 

drugih značilnosti, povezanih z avtizmom. Med njima tudi težko najdemo podobnosti. 

Učenec MD2 je imel težave v razvoju (gibalne, govorne), nenavaden položaj pri spanju in 

izkazuje vedenjske težave (razredni klovn). Učenec MD3 pa ni imel težav v razvoju, 

včasih ni zaspal in ne izkazuje vedenjskih težav. Kljub temu, da je pri obeh učencih 

disleksija prisotna v družini, da sta se naučila nekaterih gibalnih spretnosti naenkrat in da 

informacije sprejemata predvsem po slušni poti, ne moremo reči, da so to značilnosti 

avtizma.  

 

Občutljivost na okuse v strokovni literaturi ni izpostavljena kot značilnost učencev s 

težavami pri branju, disleksijo ali vizualnim stresom. V našem vzorcu se je pokazalo, da 

so učenci, ki nimajo potrjene disleksije in jim barvne prosojnice pomagajo pri branju, 
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občutljivi na določene okuse (kislo in grenko). Glede na dobljene rezultate bi bilo 

smiselno z raziskavo preveriti, ali je zavračanje okusov značilnost, ki je prisotna pri 

učencih, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju. 

 

Če povzamemo ugotovitve o zavračanju okusov pri učencih iz našega vzorca, lahko 

trdimo, da se učenci razlikujejo po senzorni občutljivosti na okuse. Medtem ko so učenci 

z disleksijo predvsem vsejedi in ne zavračajo okusov, so učenci brez diagnosticirane 

disleksije izredno senzorno občutljivi na okuse. Vsi zavračajo določen okus, predvsem 

kislo.  

 

 

5. 3. 5 Ustvarjalne ideje – kategorija 16 

 

Ustvarjalnost je ena od skupnih značilnosti učencev iz našega vzorca, ki jim barvne 

prosojnice pomagajo pri branju. Vendar, ko smo podrobneje analizirali podatke, smo 

ugotovili, da se učenci s potrjeno disleksijo kljub temu razlikujejo od učencev brez 

potrjene disleksije iz našega vzorca (Tabela 16). 

 

Starši otrok z disleksijo iz vzorca so izpostavili, da njihovi otroci pri ustvarjanju izstopajo 

po idejah. Navajajo, da so učenci inovativni, izumljajo nove stvari, sestavljajo (npr. 

kocke) po lastnih idejah ipd. (MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6 in ŽD7).  

 

V literaturi zasledimo, da sta za učence z disleksijo značilna razmišljanje v slikah in 

večdimenzionalno razmišljanje, ki sta veliko hitrejša od verbalnega razmišljanja in bolj 

celovita ter potekata preko vseh čutov. To omogoča, da si dobro vidno predstavljajo in 

hkrati predelujejo informacije. S pomočjo tega celostno, intuitivno razumejo, kako 

delujejo stvari in so sposobni ustvarjanja (Davis in Braun, 2008; Raduly-Zorgo idr., 

2010).  

 

Številni avtorji (Ritchie, Luciano, Hansell, Wright in Bates, 2013; Bigozzi, Tarchi, Pinto 

in Donfrancesco, 2016; Cancer, Manzoli in Antonietti, 2016) posebej poudarjajo, da 

imajo učenci z disleksijo v primerjavi z vrstniki večje ustvarjalne sposobnosti 
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(producirajo veliko originalnih, novih in različnih idej) in so boljši v divergentnem 

mišljenju. 

 

V skupini učencev brez diagnosticirane disleksije pa ni mogoče izpostaviti skupne 

značilnosti učencev pri ustvarjanju. Nekateri imajo izredno domišljijo in fantazijo (Ž8 in 

Ž11), drugi so ustvarjalni (rišejo, pojejo, ustvarjajo z glino, nakit: Ž9 in Ž10), pri nikomur 

iz skupine pa nista izpostavljeni inovativnost in idejnost.  

 

Menimo, da so lahko vzroki za večjo kreativnost učencev brez diagnosticirane disleksije 

iz vzorca v kompenzacijskih strategijah, ki jih razvijejo učenci s težavami branja. 

Namesto dejavnosti, ki zahtevajo sposobnosti natančnega dekodiranja, vizualnega 

razločevanja ipd., izberejo dejavnosti, ki temeljijo na divergentnem mišljenju (Winner 

idr., 2001; Ritchie idr., 2013).   

 

Razlika med učenci z disleksijo in učenci brez potrjene disleksije iz našega vzorca je v 

inovativnem, idejnem ustvarjanju, ki je bolj značilno za učence z disleksijo.  

 

 

5. 3. 6 Težave pri branju – kategorija 17 

 

Zaznavanje besedila je pri nekaterih učencih (z disleksijo ali brez nje) drugačno. Nekateri 

med daljšim branjem doživljajo vizualna izkrivljanja (premikanje, izginjanje besed, 

privide-iluzije barv) in/ali vidno nelagodje (naprezanje oči, bleščanje papirja, glavobole) 

(Henderson idr, 2013; Malins, 2009). Omenjene značilnosti se v strokovni literaturi 

pogosto povezujejo z vizualnim stresom in se najpogosteje opazijo pri branju besedila 

(Uccula, Enna in Mulatti, 2014).  

 

L. M. Henderson idr. (2013) so v svoji raziskavi prišle do spoznanja, da se študentje z 

disleksijo in brez disleksije najbolj razlikujejo pri treh značilnostih doživljanja nelagodja 

med branjem. To so: izguba vrstice (položaja) med branjem, premikanje besedila (teksta) 

in težje, dlje trajajoče branje. V raziskavi smo tudi sami preverili, ali to drži na našem 

vzorcu (Tabela 17 in Tabela 2). Ugotovili smo, da tudi učenci z disleksijo iz našega 

vzorca med branjem pogosteje izgubijo vrstico (trije učenci z disleksijo: MD4, MD5 in 
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MD6 v primerjavi z eno učenko brez potrjene disleksije: Ž12) in nekoliko pogosteje 

zaznavajo premikanje besed na papirju kot učenci brez potrjene disleksije (dva učenca z 

disleksijo: MD1 in ŽD7 v primerjavi z eno učenko brez potrjene disleksije: Ž12). I. Kriss 

in Evans (2005) sta v svoji raziskavi ugotovila, da 12 % oseb z vizualnim stresom pri 

branju zaznava premikanje črk, Chang idr. (2014) pa so ugotovili, da ima 26 % oseb z 

vizualnim stresom težave z zaznavanjem obračanja črk med branjem. H. Irlen navaja, da 

slaba ločljivost tiska kot eden od petih dejavnikov vizualnega stresa povzroči premikanje, 

tresenje, utripanje, »plesanje« ali izginjanje črk in izgubo vrstice.   

 

Daljše branje je za učence z disleksijo in vizualnih stresom težavno. V našem vzorcu pa 

sta le dva učenca izpostavila, da jima dlje trajajoče branje povzroča težave; učenec z 

disleksijo (MD6) in učenka brez disleksije (Ž12). Ostali učenci imajo druge oblike 

vizualnih izkrivljanj, ki ne izstopajo pri kateri od skupin iz vzorca. Učenci z disleksijo le 

nekoliko pogosteje zaznavajo bleščanje svetlobe (MD1, MD3, MD4 in MD5) kot učenci 

brez diagnosticirane disleksije (Ž10 in Ž12). Občutljivost na svetlobo je eden od 

dejavnikov vizualnega stresa (Irlen, 2005). Gre za občutljivost na bleščanje, svetlost in 

določene svetlobne pogoje (sončna svetloba, oblačno vreme, megla, neonska svetloba).  

 

Če povzamemo ugotovitve o razlikah pri branju iz našega vzorca, se učenci s potrjeno 

disleksijo in učenci brez potrjene disleksije razlikujejo v doživljanju nelagodja med 

branjem. Učenci z disleksijo  nekoliko pogosteje izgubljajo vrstico med branjem in 

zaznavajo bleščanje svetlobe kot pa učenci brez potrjene disleksije iz našega vzorca. 

Ostale zaznavne značilnosti pri branju besedila pa so približno enakomerno porazdeljene 

med obema skupinama učencev.   

 

 

5. 3. 7 Nenaden razvoj gibalnih spretnosti – kategorija 18 

 

Kljub temu, da so težave v zgodnjem gibalnem razvoju ena od skupnih značilnosti 

učencev iz vzorca, se skupini (učenci z disleksijo in brez disleksije) razlikujeta (Tabela 

18). Pri petih učencih z disleksijo izstopa nenaden razvoj gibalnih spretnosti (učenje hoje, 

vožnje s kolesom, plavanja). Starši teh učencev (MD1, MD2, MD3, MD4 in ŽD7) so 

povedali, da so se njihovi otroci naučili določene spretnosti kar naenkrat. Pri tem nekateri 
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poudarjajo, da se učenci določene motorične spretnosti dolgo niso mogli naučiti, nato pa 

so jo usvojili kar naenkrat (MD1, MD2 in ŽD7), drugi starši pa povedo, da so se učenci 

določene spretnosti kar naučili (MD3 in MD4).   

 

Tudi pri učencih brez disleksije je opaziti, da sta se dva učenca (M8 in Ž12) naučila 

določene gibalne spretnosti (kolesarjenja, plavanja) na hitro, vendar je ta značilnost v 

večjem deležu prisotna pri učencih z disleksijo.  

 

H. Viholainen idr. (2002) so v svoji raziskavi proučevali povezanost med gibalnim 

razvojem in jezikovnim razvojem pri otrocih (starih med 18 in 24 mesecev) z družinskim 

tveganjem za disleksijo in otrocih brez omenjenega tveganja. Ugotovili so, da se nekateri 

otroci z družinskim tveganjem za razvoj disleksije (33 od 88) razlikujejo od vrstnikov v 

počasnejšem razvoju grobe in fine motorike v zgodnjem otroštvu. Poleg tega so avtorji 

ugotovili še, da  imajo omenjeni otroci skromnejše besedišče in tvorijo krajše stavke v 

primerjavi z ostalimi otroki iz vzorca (tudi otroci s tveganjem za nastanek disleksije z 

običajnim motoričnim razvojem), kar kaže na povezanost motoričnih spretnosti z 

jezikovnimi spretnostmi, med katerimi so tudi težave na področju branja (Prav tam, 

2002).   

 

V strokovni literaturi nismo našli raziskave, ki bi posebej izpostavila nenaden gibalni 

razvoj posameznih spretnosti kot značilnosti otrok z bralnimi težavami, disleksijo, 

vizualnim stresom ali katero drugo motnjo. Predpostavljamo, da je nenaden razvoj 

motoričnih spretnosti povezan s težavami pri učenju zaporedij, ki so pri otrocih z 

disleksijo šibke (Sprenger-Charolles idr., 2000; Jimenez-Fernandez idr., 2011; Vicari idr., 

2005). Zaradi tega potrebujejo več časa, da se naučijo korakov (sekvenc) neke gibalne 

dejavnosti. To jim vzame nekaj časa (zaradi tega usvojijo neko dejavnost pozneje) in ko 

informacije predelajo v možganih, so pripravljeni ter dejavnost usvojijo.    

 

Učenci iz vzorca se razlikujejo po nenadnem razvoju gibalnih spretnosti v zgodnjem 

otroštvu. V splošnem so imeli oboji v večjem deležu težave z razvojem gibanja, vendar so 

učenci s potrjeno disleksijo iz vzorca nenadno uosvojili določeno gibalno spretnost. 

Učenci brez diagnosticirane disleksije iz našega vzorca pa tako spretnost kažejo v manjši 

meri.  
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Povzetek 

S pomočjo analize podatkov o razlikah med učenci z disleksijo in brez potrjene disleksije 

lahko povzamemo ugotovitve, pridobljene iz polstrukturiranih intervjujev in odgovorimo 

na naše tretje raziskovalno vprašanje. Učenci z disleksijo se razlikujejo od učencev brez 

potrjene disleksije iz našega vzorca po prisotnosti težav z branjem pri sorodnikih 

(dednosti disleksije), načrtih za prihodnost, igri v predšolskem obdobju, senzorni 

občutljivosti na okuse, ustvarjalnih idejah, določenih značilnosti pri branju in nenadnem 

razvoju gibalnih spretnosti v predšolskem obdobju.  

 

 

5. 4 Kako učenci, ki navajajo ugodne učinke rabe barvnih prosojnic, 

zaznavajo črn tisk na beli podlagi?  

 

Pri diagnostičnem ocenjevanju branja z barvnimi prosojnicami učenca najprej prosimo, 

naj opiše, kako zaznava oz. vidi natipkano besedilo. Besedilo je lahko iz knjige, berila ali 

natisnjeno na belem papirju; pomembno je, da gre za črn tisk na beli podlagi. Odgovor na 

vprašanje o zaznavi besedila je lahko za učenca težaven, saj si težko predstavlja, kako 

vidijo drugi oz. da kdo vidi drugače kot on. Ko učenec pogleda k sošolcu, zaznava 

(sošolčevo) besedilo enako kot svoje. Zato spraševalec vodi učenca skozi vprašanja, da 

pridobi relevantne odgovore na zastavljena vprašanja.  

Ko spraševalec položi barvno prosojnico na besedilo, vpraša učenca, ali vidi besedilo 

bolje oziroma v čem je sprememba. Zanima ga predvsem, ali je besedilo ob uporabi 

barvne prosojnice jasnejše, ostrejše, kako je s presledki med besedami, vrsticami ipd.  

Ker se učenci razlikujejo po starosti, so tudi opisi zaznavanja besedila različni. Starejši 

učenci navajajo bolj natančne opise kot mlajši učenci. Ti lahko kljub vprašanjem s težavo 

opišejo, kar vidijo, znajo pa povedati, če je z barvno prosojnico lažje brati.  

 

S pomočjo analize podatkov o zaznavanju besedila pri učencih iz našega vzorca smo 

prišli do naslednjih ugotovitev (Tabela 2). Devet učencev ima več znakov vizualnega 

izkrivljanja (MD2, MD3, MD4, MD6, MD3, Ž10, Ž11 in Ž12), štirje učenci pa manj 

znakov vizualnega izkrivljanja (MD1, MD5, M8 in Ž9). Najbolj pogost znak, ki ga 

navajajo učenci, je pomanjkanje presledkov med besedami oz. da so besede »zlepljene 

skupaj« in težko ločijo med posameznimi besedami. To značilnost besedila je navedlo 
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sedem učencev iz vzorca (MD2, MD3, MD5, ŽD7, M8, Ž11 in Ž12). Nekateri med njimi 

navajajo, da slabo vidijo tudi presledke med črkami. Težave z zaznavanjem presledkov so 

v obeh skupinah iz vzorca prisotne v približno enakem deležu.  

 

Pet učencev iz vzorca je povedalo, da zaznavajo črke nejasno, megleno, kar povzroči 

težave pri pravilnem branju besed (MD2, MD6, ŽD7, Ž9 in Ž11). Učenec MD3 je tako 

izpostavil, da težko loči med črkama k in h. Učenec MD6 pa navaja, da se mu pri branju 

megli rob besedila. Tudi zaznavanje meglenih črk je prisotno v obeh skupinah učencev iz 

vzorca v približno enakem deležu. 

 

V skupini učencev s potrjeno disleksijo navajajo, da imajo težave s prehajanjem med 

vrsticami (učenec MD4) oz. da izgubijo vrstico (učenec MD5) ali da jim pogled skače iz 

vrstice v vrstico (učenec MD6). Učenka brez potrjene disleksije (Ž12) pa pove, da večkrat 

ponovno bere isto vrstico. Starejša učenca (15-letnika: MD6 in Ž12) zaradi tega 

uporabljata strategijo, s katero si pomagata; prst za sledenje vrstici oz. besedilo z večjim 

presledkom med vrsticami. To obliko vizualnega izkrivljanja skupno zaznavajo štirje 

učenci iz našega vzorca (MD4, MD5, MD6 in Ž12). Kot je bilo že omenjeno (v poglavju 

5. 3. 6), so težave z izgubo vrstice pri branju nekoliko pogostejše pri učencih z disleksijo 

iz našega vzorca.  

 

Zaznavanje premikanja črk je prav tako bolj pogosto pri učencih s potrjeno disleksijo (pri 

treh učencih z disleksijo in učenki brez potrjene disleksije). Učenci opisujejo, da jim med 

branjem črnega teksta na beli podlagi črke bežijo (MD1), skačejo (MD6), se premikajo, 

bežijo levo navzdol (ŽD7), besede pa tvorijo ovalno obliko (Ž12).  

 

Dva učenca z disleksijo (MD3 in MD6) ob pogledu na besedilo vidita pike oz. kvadrate, 

ki izstopajo iz besedila oz. se razlikujejo od črk, en učenec (MD2) pa med branjem vidi 

samo črko ali besedo, ostalo je megleno. V literaturi je slednje poznano kot »predorno 

branje« (ang. tunnel reading).  

 

Poleg zaznavanja črnega tiska na beli podlagi so učenci pogosto izpostavili bleščanje 

svetlobe oz. bleščanje belega papirja. Bleščanje papirja je prisotno pri štirih učencih 

(MD1, MD5, Ž10 in Ž12), pri dveh učencih pa še bleščanje svetlobe od stene (MD3 in 
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MD4). Med branjem se zaradi bleščanja na besedilu pojavijo lise (MD4) ali pa učenci 

zaznajo bleščanje med črkami (Ž10). Učenci z disleksijo pogosteje zaznavajo različne 

oblike bleščanja v primerjavi z učenci brez potrjene disleksije iz našega vzorca.  

 

Dva učenca z disleksijo navajata, da se jima pri daljšem branju pojavijo bolečine. Učenca 

(MD6) bolijo mišice okoli oči, učenko (ŽD7) pa pečejo oči ter dobi glavobol. Tako 

bleščanje kot bolečine (v očesu, glavobol) vplivajo na branje besedila.  

 

Iz analize pridobljenih podatkov o zaznavanju besedila lahko povzamemo, da učenci iz 

našega vzorca, ki jim uporaba barvnih prosojnic pomaga pri branju, navajajo predvsem 

zaznavna izkrivljanja črnega tiska na beli podlagi, kot so: pomanjkanje presledkov med 

besedami, črkami in vrsticami. Avtorji (Irlen, 2005; Mitchell idr., 2008; Henderson idr., 

2013; Wilkins, 2003; Uccula idr., 2014; Malins, 2009; Kriss in Evans, 2005; Chang idr., 

2014) navajajo, da je to ena od značilnosti učencev z vizualnim stresom. H. Irlen (2005) 

pojasnjuje, da je za zaznavna izkrivljanja črnega tiska na beli podlagi odgovorna slaba 

ločljivost tiska, ki je eden od petih dejavnikov vizualnega stresa. Ta povzroči zaznavanje 

premikanja, tresenja, utripanja, »plesanja« ali izginjanja črk. Za učence z vizualnim 

stresom, ki so na začetku dobro brali, je značilno poslabšanje branja v višjih razredih, ko 

postane tisk v učbenikih manjši in se količina teksta na posamezni strani poveča. Takrat 

učenci doživljajo, da se črke premikajo (gor–dol, levo–desno, krožijo), utripajo, 

raztegujejo, prekrivajo in izkrivljajo. Branje postane počasnejše, z več napakami in 

izpustitvami črk, besed.    

 

Druga najbolj pogosta značilnost, ki jo pri zaznavanju besedila navajajo učenci iz vzorca, 

so nejasne, meglene črke. Megleno besedilo avtorji (npr. Malins, 2009) pogosto navajajo 

kot značilnost vizualnega stresa. H. Irlen (2005) poudarja, da neustrezno ozadje, zlasti 

neustrezen kontrast pri črnih črkah na belem papirju, povzroči občutek, da črke postanejo 

tanjše, sive in na določenih mestih manj izrazne. Bela (barva ozadja) postane dominantna 

in črke zbledijo oz. črk sploh ne vidijo več na papirju. Težave z neustreznim ozadjem 

povzročijo, da izginejo pike, vejice in prostori med besedami. Črke izgubijo del in jih 

zaradi tega hitro zamenjajo z drugo črko, kar povzroči napačno branje besed (npr. t → l). 

I. Kriss in Evans (2005) sta v svoji raziskavi ugotovila, da je zaznavanje meglenih črk 

najbolj pogosta težava, ki jo omenjajo osebe z vizualnim stresom. Prisotna je pri 24 % 
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oseb. Navajata tudi ostale značilnosti zaznavanja besedila, kot so: podvajanje (16 %), 

premikanje črk (12 %), sprememba formata (6 %) in izginjanje (3,5 %). Slednje 

značilnosti so v našem vzorcu prisotne v manjši meri.  

 

Pogosto se pri osebah z vizualnim stresom pojavijo težave s prehajanjem med vrsticami. 

Chang, Kim, Kim in Cho (2014) so v svoji raziskavi ugotovili, da imajo osebe z 

vizualnim stresom največje težave pri prehodu v naslednjo vrsto (85 % oseb). V našem 

vzorcu omenjeno težavo posebej izpostavljajo štirje učenci (MD4, MD5, MD6 in Ž12), 

en učenec (MD1) pa pove, da si pri branju pomaga s prstom, kar bi lahko nakazovalo na 

težavo s prehajanjem med vrsticami. Ostale ugotovljene težave, ki jih navajajo omenjeni 

avtorji so podvajanje črk (53 %), težave z osvetlitvijo (27 %), obračanjem črk (26 %), 

meglenim besedilom (18 %), ponovitvami (12 %), glavobolom (9 %) in »plavajočim« 

besedilom (3 %) (Prav tam, 2014). Tudi v našem vzorcu dvema učencema (MD6 in Ž12) 

daljše branje povzroči bolečine (oči, glavobol).  

 

Pri osebah z vizualnim stresom se zelo pogosto pojavijo težave z zaznavanjem bleščanja. 

H. Irlen (2005) opisuje občutljivost na svetlobo kot eno od komponent vizualnega stresa. 

Osebe motijo bleščanje, svetlost in določeni svetlobni pogoji (sončna svetloba, oblačno 

vreme, megla, neonska svetloba). Nekatere svetloba zelo moti, drugi pa imajo raje več 

svetlobe. V našem vzorcu pet učencev moti bleščanje, ki je nekoliko pogostejše pri 

učencih z disleksijo (MD1, MD3, MD4 in MD5) v primerjavi z učenci brez potrjene 

disleksije (Ž12).    

 

 

Povzetek 

Če strnemo ugotovitve in odgovorimo na naše zadnje raziskovalno vprašanje, kako učenci 

iz vzorca zaznavajo črn tisk na beli podlagi, je najbolj pogosta značilnost pomanjkanje 

presledkov med besedami, sledijo ji zaznavanje meglenih, nejasnih črk in težave s 

prehajanjem med vrsticami pri branju. Poleg izkrivljenega zaznavanja črnega besedila na 

beli podlagi so učenci pogosto izpostavili bleščanje. 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                     Nataša Metlika, magistrsko delo 

 

 

 119 

6 UTEMELJENA TEORIJA O ZNAČILNOSTIH UČENCEV, KI JIM 

BARVNE PROSOJNICE POMAGAJO PRI BRANJU 

 

V literaturi zasledimo, da so učenci, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju, 

povezani s sindromom vizualnega stresa (Irlen, 2005; Wilkins, 2003; Ludlow idr., 2006). 

Vizualni stres je vidno zaznavna motnja, za katero so značilni znaki, kot so vizualna 

utrujenost, zaznavanje pretirane svetlosti (bleščanje) in vizualno zaznavna izkrivljanja: 

plesanje črk, izginjanje besed, meglene črke ipd. (Mitchell idr., 2008). Sindrom je poznan 

že več kot trideset let, v Sloveniji pa se o njem govori le v zadnjem desetletju. Z 

raziskovalno nalogo smo želeli na vzorcu preučiti značilnosti učencev z disleksijo in 

učencev brez disleksije, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju. Tako smo si 

zastavili štiri raziskovalna vprašanja, na katera smo skušali odgovoriti z analizo podatkov 

polstrukturiranih intervjujev s starši in njihovimi otroki ter analizo opisov učenčevega 

vidnega zaznavanja besedila.  

 

Naše prvo raziskovalno vprašanje se je glasilo Katere so skupne značilnosti učencev, ki 

jim uporaba barvnih prosojnic pomaga pri branju. Ugotovili smo, da so najpogostejša 

značilnost učencev iz vzorca težave pri branju in sicer zamenjevanje črk in zlogov ter 

branje na pamet. Branje je predpogoj za dobro bralno pismenost, ta pa je nujna, da so 

posamezniki, ki vstopajo na trg dela, sposobni pravilno razumeti osnovna pisna besedila, 

kar jim omogoča nadaljnje izobraževanje in vključenost na trg dela (Vassiliou, 2011). 

Starši učencev, ki imajo težave pri branju, skušajo svojim otrokom pomagati na 

najrazličnejše načine. Po neuspehih s konvencionalnimi metodami dela skušajo poiskati 

alternativne oblike pomoči, kot so barvne prosojnice. H. Irlen (2005) navaja, da učenci, ki 

jim barvne prosojnice pomagajo pri branju (učenci z vizualnim stresom), najpogosteje 

poročajo o težavah pri udobni namestitvi med branjem (pogosto obračajo besedilo ali 

položaj glave in se neprestano popravljajo). Učenci se pri branju izgubijo (izgubijo 

vrstico ali besedo, ki bi jo morali prebrati, zato si s prstom pomagajo pri branju), 

preberejo besedo, ki je sploh ni v besedilu, zamenjajo vrstni red črk ali besed, ne 

prepoznajo napisane besede. Težave imajo tako z bralno tehniko kot tudi s fluentnostjo 

branja in razumevanjem prebranega. 
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Med analizo učenčevih zaznavanj besedila smo ugotovili še, da vsi učenci navajajo tudi 

druga vidna zaznavna izkrivljanja (pomanjkanje presledkov, težave s prehajanjem v 

naslednjo vrstico, meglene črke in premikajoče se črke), nekateri tudi senzorno 

občutljivost na svetlobo (bleščanje) in bolečine ob daljšem branju (bolečine v očeh, 

glavobol).  

Enajst učencev (od dvanajstih) iz vzorca navaja vsaj eno obliko senzorne občutljivosti. 

Najbolj pogosti sta občutljivost na svetlobo in okuse, pri nekaj učencih pa je prisotna tudi 

občutljivost na močne zvoke, hrup. 

 

Med skupnimi značilnostmi učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju, 

izstopa ustvarjalnost in hkrati težave s pomnjenjem zaporedij. Skupaj kažejo določene 

znake ustvarjalnosti in nadarjenosti (ideje, inovativnost, bujna domišljija) prav vsi učenci 

iz vzorca. Po drugi strani pri učencih izstopajo težave na področju pomnjenja zaporedij, 

pri katerih gre za sposobnost procesiranja, pomnjenja oz. poimenovanja zaporednih 

informacij, kot so na primer poimenovanje, naštevanje dnevov v tednu, mesecev v letu, 

abecede v pravilnem in obratnem vrstnem redu. Skoraj vsi učenci imajo na tem področju 

vsaj manjše težave.  

 

Devet učencev (od dvanajstih) ima težave s pisanjem, prepisom ali narekom. 

Prepisovanje s šolske table ali iz učbenika učencem predstavlja večjo težavo, saj 

zaznavajo premikajoče se črke. Zaradi nepravilnega zaznavanja se pri prepisu pogosto 

izgubijo med vrsticami. Besedilo morajo znova in znova prebrati, pregledati in poiskati, 

kje so ostali, kar pa je zelo zamudno. Za prepis je potrebna izredna koncentracija (Irlen, 

2005).  

 

Devet učencev iz našega vzorca ima težave s časovno orientacijo in sedem učencev s 

prostorsko orientacijo. Pri prostorski orientaciji je izpostavljeno poznavanje leve in desne, 

pri časovni orientaciji pa poznavanje ure (analogne) in organizacija časa. Pri enem učencu 

(MD6) so starši povedali, da je časovna orientacija dobra, vendar v nadaljevanju izvemo, 

da je imel učenec težave pri organizaciji časa in so morali na tem področju veliko delati. 

Sedaj ima strategije, s katerimi se uspešno spopada s to težavo. Odgovor teh staršev nas je 

opomnil, da starši dojemajo svojega otroka glede na svoja stališča, prepričanja, 

pričakovanja in so pri tem lahko pristranski. Polovica učencev ima hkrati težave s 
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prostorsko in časovno orientacijo, kar pomeni, da morajo v premagovanje težav z 

orientacijo vložiti veliko napora in uporabiti učinkovite strategije pomoči.  

 

Osem učencev iz opazovanega vzorca ima večje težave s priklicem iz spomina, zlasti 

poštevanke. Starši povedo, da so se veliko učili poštevanko in jo ponavljali, nekateri 

učenci so poštevanko tudi avtomatizirali, vendar so jo kmalu pozabili. Poštevanke se 

morajo učiti vedno znova in jo s težavo prikličejo, ko jo potrebujejo pri reševanju 

matematičnih nalog.  

 

Analizirani podatki kažejo, da ima večina učencev negativno mnenje o sebi. Nizka 

samopodoba je prisotna v obeh skupinah učencev. Raduly-Zorgo idr. (2010) opozarjajo, 

da neuspehi, kot so težave z branjem, osebe vodijo k nizki samopodobi in nizkemu 

samospoštovanju. Zlasti, če v šolski dobi nimajo podpore in razumevanja staršev, 

učiteljev in šole (OECD, 2010). Ostali učenci, ki imajo pozitivno samopodobo, imajo 

podporo in razumevanje predvsem domačega okolja. Tudi v literaturi zasledimo, da ima 

večji delež  učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju, nizko samopodobo. 

Pri glasnem branju imajo praviloma največ težav v razredu in naloge končajo zadnji. 

Hitro dojamejo, da ne dosegajo pričakovanj in dobijo negativno mnenje o sebi (Irlen, 

2005).  

 

Pri sedmih učencih iz vzorca (od dvanajstih) je zaznati počasen gibalni razvoj v 

predšolski dobi. Nekateri so se pozneje naučili hoditi, voziti kolo ali plavati, drugi so bili 

(in so še vedno) nerodni. H. Irlen (2005) navaja, da imajo učenci, ki jim barvne 

prosojnice pomagajo pri branju, slabše motorične spretnosti. Pri nalogah, ki zahtevajo 

usklajeno delovanje okončin (šport), so počasnejši, ker razmišljajo, kako uskladiti 

delovanje in premikanje rok ali nog. Poleg tega imajo tudi težave z zaznavanjem globine 

in prostorskih odnosov, ki prav tako povzročijo neusklajeno gibanje.  

 

Kot odgovor na prvo raziskovalno vprašanje lahko povzamemo, da so skupne značilnosti 

učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju, težave pri branju, besedilo 

zaznavajo drugače (prisotna so zaznavna izkrivljanja), učenci so senzorno občutljivi 

(vendar ne samo na svetlobo), imajo težave s pomnjenjem zaporedij, pisanjem in 

prepisom, časovno in prostorsko orientacijo, priklicem iz spomina, s samopodobo in 
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gibalnim razvojem v zgodnjem otroštvu. Ustvarjalnost še posebej izstopa pri vseh učencih 

iz našega vzorca. Težave pri branju in zaznavanju besed nakazujejo na vizualno teorijo 

disleksije.   

 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje nas vodi k drugem raziskovalnem vprašanju, ki 

se glasi Ali so ugotovljene značilnosti učencev, ki jim uporaba barvnih prosojnic 

pomaga pri branju, povezane z znaki vizualnega stresa. H. Irlen (2005) opisuje, da osebe 

z vizualnim stresom zaznavajo oz. vidijo črke, ki bežijo s papirja ali pa se gibljejo, gredo 

skupaj, se obračajo in vrtijo okrog, ozadje besedila utripa, blešči in je neprijetno za 

gledanje. Te težave vplivajo na počasno, neučinkovito branje, utrujenost, zaspanost, 

nezmožnost nadaljevanja branja ter glavobol ali slabost (bruhanje). Učitelji pogosto 

opisujejo, da je funkcioniranje učencev odvisno od dneva, kar daje občutek, da se otrok 

ne uči dovolj, da ni motiviran za delo ipd. Druge težave, ki jih povezujejo z vizualnim 

stresom, so še težave s kratkoročnim in/ali dolgoročnim spominom, vidnim in slušnim 

predelovanjem informacij, koncentracijo, prostorsko in časovno orientacijo, jezikovnimi 

spretnostmi in abstraktnim mišljenjem. Določeni učenci so neorganizirani, počasni, ne 

dokončajo zastavljene naloge in so raztreseni. Nekateri učenci imajo učne težave, drugi so 

nadarjeni. Poleg tega je vizualni stres povezan še z drugimi težavami, kot so vedenje 

(zaradi neuspešnosti učenci kompenzirajo z različnimi oblikami obnašanja npr. agresijo, 

otročjim vedenjem, krajo, asocialnim vedenjem ipd.), nizka motivacija in odnos do 

šolskega dela. Pogosto so prisotne težave s percepcijo prostora in razdalje, koordinacijo, 

težave na glasbenem področju (branje not), težave pri matematiki, rokopisom in prepisom 

s table ali iz knjige (Irlen, 2005).  

 

Skupne značilnosti učencev iz našega vzorca, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri 

branju, so podobne tistim, ki jih zasledimo v literaturi, povezani z disleksijo in vizualnim 

stresom (Reid, 2007; Raduly-Zorgo idr., 2010; Irlen, 2005; itd.). Učenci imajo tako težave 

pri branju, besedilo zaznavajo drugače, moti jih svetloba, imajo težave s pisanjem in 

prepisom, časovno in prostorsko orientacijo, priklicem iz spomina, s samopodobo in 

gibalnim razvojem v zgodnjem otroštvu. Posebej izstopa ustvarjalnost, ki pa v literaturi o 

vizualnem stresu ni posebej poudarjena. V našem vzorcu pa nismo zasledili povečane 

prisotnosti asocialnega vedenja, težav z matematiko in risanjem, ki jih zasledimo kot 

značilnosti učencev z vizualnim stresom. Učenci iz vzorca omenjajo težave pri 
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matematiki predvsem v povezavi s slabim obvladovanjem poštevanke (ki smo jo povezali 

s težavami priklica iz spomina), zrcalnim pisanjem števil ali zamenjavo mesta številk 

(težava s prostorsko orientacijo na papirju) ter težavami s postopki reševanja 

matematičnih nalog (proceduralno znanje – pomnjenje zaporedij). Čeprav imajo skoraj 

vsi učenci vsaj eno od omenjenih težav, le pri dveh učencih starši povedo, da imata pri 

matematiki težave.  

Težav pri risanju naša raziskava prav tako ni potrdila, prej nasprotno. Večina učencev iz 

vzorca rada riše/je risala v predšolskem obdobju, nekateri so na tem področju celo 

nadarjeni.  

Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da so značilnosti učencev iz našega vzorca, ki jim 

uporaba barvnih prosojnic pomaga pri branju, povezane z znaki vizualnega stresa in tako 

odgovorimo na drugo raziskovalno vprašanje. 

 

Iskanje razlik med učenci s potrjeno in brez potrjene disleksije v našem vzorcu se je 

nanašalo na tretje raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo Katere so značilnosti, po 

katerih se učenci s potrjeno disleksijo razlikujejo od učencev brez disleksije, obojim pa 

uporaba barvnih prosojnic pomaga. Ugotovili smo, da se učenci razlikujejo po 

prisotnosti težav z branjem ali disleksije pri sorodnikih. Prav vsi dečki z diagnosticirano 

disleksijo imajo v družini sorodnika, ki ima disleksijo ali je imel težave z branjem v času 

šolanja. Nihče od učencev brez diagnosticirane disleksije pa nima sorodnika, ki bi imel 

težave z branjem. V našem vzorcu se je pokazalo, da dednost disleksije prevladuje po 

moški strani. Vsi dečki z disleksijo iz vzorca imajo nekoga v družini (v večini moškega 

spola), ki ima/je imel težave z branjem. Edina deklica z disleksijo iz vzorca pa ne poroča 

o pojavu disleksije v družini. V literaturi zasledimo, da je disleksija pogostejša pri dečkih 

kot pri deklicah (Rutter idr., 2004), vendar novejše raziskave temu oporekajo (Jiménez 

idr., 2011).    

 

Druga razlika med skupinama učencev so načrti učencev za prihodnost. Podatki kažejo, 

da večina učencev z disleksijo pri načrtovanju prihodnosti izbira poklice naravoslovne 

smeri, kot so zdravnik, veterinar ali medicinska sestra, arhitekt in tehnični poklici. 

Raduly-Zorgo idr. (2010) navajajo, da osebe z disleksijo pogosteje srečamo v omenjenih 

poklicih. Pri učencih brez diagnosticirane disleksije pa dva mlajša učenca nista podala 

odgovorov o poklicni usmerjenosti, saj sta stara šele 7 oz. 8 let. Pri ostalih učencih pa v 
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splošnem prevladuje družboslovna smer: likovna umetnost in delo v pisarni ter forenzik, 

kriminalist.  

 

Učenci iz vzorca se razlikujejo po načinu igre v zgodnjem otroštvu. Vsi učenci z 

disleksijo so se poleg ostalih igrač (avtomobilčkov, plišastih igrač ipd.) veliko in radi 

igrali z lego kockami. V skupini učencev brez disleksije pa so se skoraj vsi učenci igrali z 

drugimi igračami in ne z lego kockami. Rezultati analize podatkov iz našega vzorca 

kažejo, da se učenci z disleksijo po načinu igre razlikujejo od učencev brez potrjene 

disleksije. V strokovni literaturi zasledimo, da simbolna igra predstavlja predjezikovno 

spretnost, ki tvori podlago in podporo za nadaljnji jezikovni razvoj (McCune, 1995). P. 

Lyytinen, A-M Poikkeus, M-L Laakso, Eklund in Lyytinen (2001) pa so v svoji raziskavi 

prišli do drugačnih rezultatov. Ugotovili so, da se učenci s prisotnostjo disleksije v 

družini ne razlikujejo v načinu simbolne igre (igra s punčko, kuhanje, igra z avtomobički, 

traktorji ipd.) od otrok brez prisotnosti disleksije v družini. 

 

Starši otrok z disleksijo so izpostavili še, da njihovi otroci pri ustvarjanju izstopajo z 

idejami. Podobno zasledimo tudi v literaturi (Ritchie, Luciano, Hansell, Wright in Bates, 

2013; Bigozzi, Tarchi, Pinto in Donfrancesco, 2016; Cancer, Manzoli in Antonietti, 2016; 

Brunswick, Martin in Marzano; 2010). Starši učencev iz vzorca navajajo, da so njihovi 

otroci inovativni pri reševanju problemskih nalog, izumljajo nove načine igre, sestavljajo 

kocke ipd. V skupini učencev brez diagnosticirane disleksije imajo nekateri učenci 

izredno domišljijo in fantazijo, drugi so ustvarjalni, pri nikomur iz skupine pa nista 

izpostavljeni inovativnost in idejnost.  

 

Še ena razlika učencev iz vzorca je senzorna občutljivost na okuse. Medtem ko so učenci 

z disleksijo predvsem vsejedi in ne zavračajo okusov, so učenci brez diagnosticirane 

disleksije izredno senzorno občutljivi na okuse. Vsi zavračajo določeno vrsto okusa, 

predvsem kislo. Zavračanje določene hrane ali okusov je pogosto pri mlajših otrocih. M. 

H. Bachmeyer (2009) navaja, da 2–35 % otrok in 33–80 % otrok z razvojnimi težavami 

razvije resne težave s hranjenjem, med njimi je tudi zavračanje določene hrane ali 

okusov. 
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L. M. Henderson idr. (2013) so v svoji raziskavi ugotovile, da se študentje z disleksijo in 

brez nje najbolj razlikujejo pri treh značilnostih doživljanja nelagodja med branjem: 

izgubi vrstice, položaja med branjem; premikanju besedila – teksta in težjem, dlje 

trajajočem branju. Zato smo v raziskavi tudi sami preverili, ali to drži tudi na našem 

vzorcu. Ugotovili smo, da učenci z disleksijo v primerjavi z učenci brez disleksije 

pogosteje izgubijo vrstico med branjem in imajo nekoliko pogosteje občutek, da se jim 

besede na papirju premikajo. Ugotovili smo še, da učenci z disleksijo pogosteje zaznavajo 

bleščanje svetlobe, pri ostalih dejavnikih se učenci bistveno ne razlikujejo. Težje, dlje 

trajajoče branje smo zaznali le pri dveh učencih iz našega vzrorca (MD6 in Ž12). 

 

Zadnja razlika med učenci iz vzorca je nenaden gibalni razvoj določenih motoričnih 

spretnosti v predšolskem obdobju. Pri učencih z disleksijo izstopa nenadno učenje (hoje, 

vožnje s kolesom, plavanja), ki je sicer prisotno tudi pri učencih brez potrjene disleksije, 

vendar v manjši meri. Predpostavljamo, da je nenaden razvoj motoričnih spretnosti 

povezan s težavami pri učenju zaporedij, ki so pri otrocih z disleksijo šibke (Sprenger-

Charolles idr., 2000; Jimenez-Fernandez idr., 2011; Vicari idr., 2005). Zaradi tega 

potrebujejo več časa, da se naučijo korakov (sekvenc) neke gibalne dejavnosti in gibalno 

dejavnost usvojijo pozneje.    

 

Tako lahko povzamemo, da se učenci z disleksijo razlikujejo od učencev brez potrjene 

disleksije iz našega vzorca po prisotnosti težav z branjem pri sorodnikih, načrtih za 

prihodnost, igri v predšolskem obdobju, senzorni občutljivosti na okuse, ustvarjalnih 

idejah, določenih značilnostih pri branju in nenadnem razvoju gibalnih spretnosti v 

predšolskem obdobju.  

 

V literaturi je mogoče zaslediti veliko opisov oseb z vizualnim stresom, ki se nanašajo na 

vizualna izkrivljanja in težave pri branju (Wilkins, 2003; Malins, 2009). Ostale 

značilnosti omenjenih oseb/učencev zasledimo le v knjigi H. Irlen Reading by the Colors 

(2005).  

 

Zadnje raziskovalno vprašanje se je glasilo Kako učenci, ki navajajo ugodne učinke rabe 

barvnih prosojnic, zaznavajo črn tisk na beli podlagi. Pri tem smo uporabili analizo 

zapisov učenčevih zaznavanj besedila. Analiza podatkov je pokazala, da imajo nekateri 
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učenci več znakov vizualnega izkrivljanja, drugi manj. Najbolj pogost znak, ki ga 

navajajo učenci iz našega vzorca, je pomanjkanje presledkov med besedami, sledijo mu 

zaznavanje meglenih, nejasnih črk in težave s prehajanjem med vrsticami pri branju. 

Poleg zaznavanja črnega teksta na beli podlagi so učenci pogosto izpostavili bleščanje 

svetlobe oz. bleščanje belega papirja. Podobne značilnosti sta ugotovila tudi I. Kriss in 

Evans (2005). Navajata, da so meglene črke najbolj pogosta težava, ki jo omenjajo osebe 

z vizualnim stresom in da je prisotna pri 24 % oseb. Chang, Kim, Kim in Cho (2014) pa 

so pri osebah z vizualnim stresom ugotovili, da imajo le te največje težave pri prehodu v 

naslednjo vrsto. To težavo ima 85 % oseb. Ostale ugotovljene težave so še: podvajanje 

črk (53 %), težave z osvetlitvijo (27 %), obračanjem črk (26 %), meglenim besedilom (18 

%), ponovitvami (12 %), glavobolom (9 %) in »plavajočim« besedilom (3 %) (Prva tam, 

2014). Tudi v našem vzorcu nekaterim učencem daljše branje povzroči bolečine (oči, 

glavobol). Nekateri učenci iz vzorca imajo tudi omenjene težave, vendar so le te prisotne 

v manjši meri.  

 

Če povzamem ugotovitve naše raziskave, se je skladno s pričakovanji pokazalo, da so 

skupne značilnosti učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju, povezane z 

znaki vizualnega stresa. Tudi opisi zaznavanja črnega tiska na beli podlagi so skladni z 

opisi iz literature. Razlike med učenci z disleksijo in učenci brez disleksije, ki jim barvne 

prosojnice pomagajo pri branju, obstajajo, težko pa jih primerjamo s podatki iz literature, 

ker je na tem področju skoraj nismo zasledili.  

 

Polstrukturiran intervju je dober instrument za pridobivanje raznovrstnih, tudi 

nepričakovanih informacij (Cencič, 2011), vendar se lahko zaradi pomanjkanja 

strukturiranih vprašanj izpusti določen podatek, kar je bilo prisotno tudi v naši raziskavi. 

Pri tem imamo v mislih dejstvo, da določeni podatki niso bili konsistentno zabeleženi in 

jih zato nismo mogli primerjati (na primer poklica staršev). Menimo, da bi bilo zaradi 

tega v prihodnosti potrebno intervjuje s starši učencev še nekoliko bolj strukturirati in 

iskati ključne značilnosti učencev, ki bi jim barvne prosojnice lahko pomagale pri branju. 

To bi pripomoglo k hitrejši diagnostični oceni in pomoči učencu z bralnimi težavami.   
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7 ZAKLJUČEK 

 

Veliko učencev se v šolskem obdobju sreča s težavami pri učenju branja. Pri nekaterih 

težave kljub raznovrstni pomoči v šoli in doma ostajajo. Razumljiva je skrb 

strokovnjakov na nacionalni in svetovni ravni za razvoj spretnosti branja in posledično 

bralne pismenosti. Ena od oblik pomoči pri izboljšanju branja so barvne prosojnice. Te so 

v uporabi že več desetletij, zlasti v ZDA, Veliki Britaniji in Avstraliji. Uporabljajo se kot 

pomoč pri branju pri osebah z vizualnim stresom in kot diagnostično sredstvo za 

ugotavljanje omenjenega sindroma.  

 

Vzorec iz naše raziskave je bil sestavljen iz dvanajstih učencev s težavami pri branju, ki 

so jim barvne prosojnice v pomoč (pri branju). Sedem učencev je imelo diagnosticirano 

disleksijo, pet učencev pa ni imelo potrjene disleksije.  

 

V pričujočem magistrskem delu smo iskali skupne značilnosti učencev iz omenjenega 

vzorca. Zanimalo nas je tudi, ali so ugotovljene značilnosti učencev povezane z znaki 

vizualnega stresa. S pomočjo analize podatkov polstrukturiranih intervjujev smo 

ugotovili, da ima večji delež učencev iz vzorca težave pri branju, da drugače zaznavajo 

besedilo, so senzorno občutljivi, imajo težave z zaporedji, pisanjem in prepisom, časovno 

in prostorsko orientacijo, priklicem iz spomina, nizko samopodobo in težave z gibalnim 

razvojem v zgodnjem otroštvu. Podobne rezultate zasledimo tudi v literaturi. H. Irlen 

(2005), Wilkins (2003), C. Malins (2009) idr. omenjene značilnosti povezujejo z 

vizualnim stresom, zato lahko trdimo, da so značilnosti učencev iz našega vzorca 

povezane z znaki vizualnega stresa.  

 

V raziskavi smo se osredotočili na razlike med učenci s potrjeno disleksijo in učenci brez 

disleksije, obojim pa je skupna težava z branjem. Z analizo podatkov smo ugotovili, da se 

skupini učencev razlikujeta v prisotnosti težav z branjem pri sorodnikih, različnih načrtih 

za prihodnost, različni igri v predšolskem obdobju, senzorni občutljivosti na okuse, 

prisotnosti ustvarjalnih idej, določenih značilnostih pri branju in nenadenem razvoju 

gibalnih spretnosti v predšolskem obdobju.  
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Analizirali smo tudi, kako učenci iz našega vzorca, ki navajajo ugodne učinke barvnih 

prosojnic, zaznavajo črn tisk na beli podlagi. Ugotovili smo, da učenci zaznavajo različna 

vidna izkrivljanja besedila (pomanjkanje presledkov med besedami, zaznavanje meglenih, 

nejasnih črk, težave s prehajanjem med vrsticami pri branju ipd.), nekateri tudi bleščanje 

in bolečino (boleče oči, glavobol).  

Iz ugotovljenih značilnosti, ki jih imajo učenci iz vzorca, je mogoče razumeti, zakaj jim 

barvne prosojnice pomagajo pri branju, vendar je preučevan vzorec majhen in ugotovitev, 

ki smo jih dobili z raziskavo, ne moremo posploševati na (večjo) populacijo. Majhen 

vzorec je pomanjkljivost naše raziskave. Pri nadaljnjih raziskavah na tem področju bi bilo 

potrebno uporabiti večji vzorec.  

 

Učinkovitost barvnih prosojnic ni dokazana, nekaterim otrokom s težavami pri branju pa 

predstavljajo veliko oporo in motivacijo za branje. Kot pravi H. Irlen (2005), barvne 

prosojnice niso čudežno zdravilo za težave pri branju, so le pomoč nekaterim 

posameznikom. V strokovni literaturi zasledimo veliko raziskovalcev, ki navajajo dobre 

učinke barvnih prosojnic na branje (Irlen, 2005; Wilkins, 2003; Stein, 2003; idr.), vendar 

je naš pomislek vezan na dejstvo, da so omenjene raziskave naročene in plačane ter jih v 

nekaterih primerih vodijo strokovnjaki, ki te prosojnice razvijajo in tržijo.  

 

Raziskava pomeni doprinos k (novim) ugotovitvam na področju prepoznavanja in 

diagnostičnega ocenjevanja učencev, ki imajo težave z branjem črnega tiska na beli 

podlagi, in hkrati prikaz možnosti nudenja pomoči z barvnimi prosojnicami. Na osnovi 

analize podatkov smo ugotovili, da so se učenci z disleksijo v predšolskem obdobju zelo 

radi igrali z lego kockami in nenadno razvili določene motorične spretnosti. Učenci brez 

potrjene disleksije pa so občutljivi na določene okuse. Teh značilnosti učencev v literaturi 

ne zasledimo, zato menimo, da bi lahko omenjene podatke vključili v naslednje raziskave 

o značilnostih učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju.  

 

Diagnostično ocenjevanje učencev z barvnimi prosojnicami je relativno hitro, zato bi 

lahko usposobljeni strokovnjaki preverili določene značilnosti učencev (z bralnimi 

težavami in brez težav z branjem) in ali imajo težave z zaznavanjem črnega tiska na beli 

podlagi. Identificiranim učencem bi tako lahko nudili pomoč v obliki barvnih prosojnic 

ali ravnilc.   
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9 PRILOGE 

PRILOGA 1: Transkripti in kodirni postopek za posameznega učenca 

 

UČENEC MD1 

PODROČJE BESEDILO Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

 

 

 

 

 

 

DRUŽINA 

Mama je po poklicu učiteljica 

razrednega pouka, oče varilec. 

Mama učiteljica, 

oče varilec 

Mama in oče 

zaposlena 

Poklic 

staršev 

Mamina sestra je levičarka. Teta levičarka Levoročnost v 

družini  

Dednost Dečkov oče je imel težave z 

branjem.  

Oče težave z 

branjem  

Težave z 

branjem 

Mama hitro bere, je vizualni in 

kinestetični tip. Informacije 

sprejema slušno.  

Mama hitro bere, 

vizualni, 

kinestetični, slušni 

tip  

 

Vizualni, 

kinestetični tip  

Opis 

mame 

Deček je zelo podoben mami 

(živahen, trmast). 

Deček živahen, 

trmast 

Živahen, 

trmast  

Vedenje, 

obnašanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot dojenček je zelo malo 

spal, starši so veliko prebedeli. 

 

Malo spal v 1. letu 

 

Malo spanja 
Spanje 

Neprestano je sestavljal, se 

zunaj igral z mivko, peskom, 

blatom, vodo. Ustvarjal 

predore, mesta, mostove. Imel 

je zamisel in koncept. 

Sestavljal, igral z 

mivko, peskom, 

blatom, vodo 

Imel zamisel in  

koncept 

Sestavljanje z 

mivko, 

peskom,  

imel zamisel,  

koncept 

Igra in 

Ustvarjaln

ost 

Že zelo zgodaj je sestavljal in 

se igral z lego kockami 

(kamion, hišo – dom). Za vse 

ima koncept in sestavi (že od 

3. –4. leta). 

Zgodaj sestavljal  in 

se igral z lego 

kockami 

 

 

Lego kocke 

 

 

Igra 

 

Gibalno se je slabše razvijal. 

Dolgo je hodil ob opori (se 

oprijemal), nato nenadoma 

shodil pri 14 mesecih. Kolesa 

ni poskušal voziti, nenadoma 

se je naučil. 

 

Slabši gibalni 

razvoj  

Nenadoma shodil 

pri 14.m 

Nenadoma naučil 

voziti kolo 

Slabši gibalni 

razvoj, 

nenadno 

usvajanje 

spretnosti 

Gibalni 

razvoj 
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PREDŠOLSKO       

OBDOBJE 

Ob vstopu v vrtec je najprej 

opazoval otroke, šele pozneje 

vstopil.  

 

Dolgo opazoval, 

nato vstopil v vrtec 

 

Nezaupanje, 

strah 

Samopodoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 1. razredu ga je psiholog 

poslal na testiranje za motnjo 

koncentracije.  Dečkova 

koncentracija niha 100-%. 

Težave s 

koncentracijo 

Nezanesljiva 

koncentracija 

 

Težave s 

koncentracijo  

Koncentracija 

 

Vztraja, ko se sam odloči. Ima 

zelo močno voljo 

Vztraja, ima močno 

voljo 

Vztrajnost, 

volja 

Osebnostna 

lastnost 

in močna čustva. V šoli je 

tepel, brcal, hitro je vzkipel, 

Močna čustva, 

agresiven 

Agresiven  
 

Vedenje, 

obnašanje 
bil je nemiren in imel motnje 

pozornosti. 

Nemiren v šoli, 

motnja pozornosti 

Nemirnen  

Starši so otrokove izpade 

pustili (ignorirali), z njim so 

ravnali drugače, ga sprejeli 

takšnega, kakršen je. 

Starši ignorirali 

izpade, ravnali 

drugače, ga sprejeli 

 

Starši sprejeli 

otroka  

Samopodoba 

(sprejetost 

otroka) 

Se znajde, je domiseln, ima 

nenadne ideje. Zelo rad 

ustvarja in izumlja. S škatlo, 

vrvico, papirnato brisačo – da 

mami, da potegne vrvico in 

skoči ven iz fasade.  Četrtino 

podstrešja zasedajo njegovi 

izumi. Ustvarja 

tridimenzionalno.  

Iznajdljiv, 

domiseln, nenadne 

ideje 

Ustvarja, izumlja 

 

 

 

Tridimenzionalno 

ustvarjanje 

Domiseln  

 

 

Ustvarjalen 

 

 

 

Ima ideje 3-D  

 

Ustvarjalnost 

Ne riše rad. Ne mara risanja Ne mara 

risanja 
Risanje 

Potem/prej zamenjuje z 

manj/več. Na uro slabo pozna, 

izbere tisto v velikimi števili.  

Pozna dneve v tednu, mesece 

v letu,  

Zamenjuje 

prej/potem, 

manj/več  

Ne pozna ure 

Poimenuje dneve, 

mesece 

Težave s čas. 

pojmi   

 

Težave s 

časovno 

orientacijo 

 

Časovna 

orientacija 

vendar ne pravilnega 

zaporedja. 

Ne pozna zaporedja Težave z 

zaporedji  

Pomnjenje 

zaporedij 

Levo in desno neprestano 

zamenjuje. 

Zamenjuje 

levo/desno 

Levo–desno 

težave  

Prostorska 

orientacija 

Pomaga si s strategijami (npr. 

zvonec na kolesu je na levi).  

Pomaga si s 

strategijami   

 

Ima strategije  
Strategije 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

Rad ima »srednjo« svetlobo; 

ne presvetlo in ne pretemno. 

Občutljiv na 

presvetlo/ pretemno 

Srednja 

svetloba 

Senzorna 

občutljivost 

(svetloba) 

Ni uspešen pri nareku in 

prepisovanju s table.  

Neuspešen pri 

nareku, prepisu 

Narek, prepis 

težave 
Pisanje 

Pri branju si pomaga s prstom, 

tako da si kaže naslednjo 

vrstico. Zamenjuje črke b, d, 

p, k, h, m, n, o, e. Pri branju 

menjuje zloge, bere na sredini 

in na koncu, ugiba, katera črka 

je napisana, si izmisli besedo. 

Bral je postrani, na pol leže, 

obračal je papir ali postrani 

gledal. 

Branje s prstom,  

 

zamenjuje črke,  

 

menjuje zloge  

 

Ugiba besede 

Bere postrani  

Obrača papir 

Oblike pomoči 

in  

težave pri 

dekodiranju 

 

 

Položaj pri 

branju  

Težave pri 

branju 

Rad posluša. Slušno se uči. 

Mama mu je prebrala pol 

enciklopedije, vedel na pamet, 

pripovedoval cele strani.   

Slušni tip 

 

Slušno si zapomni 

 

 

Slušni tip 

Sprejema-

nje 

informacij 

Močnega hrupa in gneče ne 

prenaša. Vse mu je preglasno 

in prehrupno, takrat se 

umakne ven. 

Ne mara hrupa in 

gneče  

Občutljiv na hrup 

Umakne se ven 

 

Občutljiv na 

močne zvoke 

in gnečo 

Senzorna 

občutljivost 

(zvok) 

Nima samo enega prijatelja, 

ima jih več.  

Več prijateljev Družaben  Socialno 

področje 

PRIHODNOST 

ODRASLOST 

Ko bo velik, si želi biti 

zdravnik, ker imajo zdravniki 

pomembno delo. Vse, kar je 

pomembno, je zame. 

 

Zdravnik 

 

Pomembno delo 

 

Naravoslovna 

smer 

(zdravnik) 

Načrti za 

prihodnost 
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UČENEC MD2 

PODROČJE 
BESEDILO Kode 1. reda 

Kode 2. 

reda 
Kategorija 

DRUŽINA 

 

Mamina sestra in mamin oče 

slabše bereta.  

Teta in dedek 

slabo bereta 

Slabše 

branje v 

družini 

 

Dednost 

Sestra je obojeročna (piše z 

desno, ker so jo preusmerili). 

Teta obojeročna Obojeročnos

t v družini  

Moževa sestrična ima potrjeno 

disleksijo (v 4. letniku srednje 

šole). 

Očetova 

sestrična ima 

disleksijo 

Disleksija v 

družini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj je bil normalen. Deček 

je bil zelo neroden, slabo razvita 

groba motorika. Kolo je dolgo 

vozil s tremi koleščki, veliko je 

padal 

Neroden deček 

Slaba groba 

motorika, dolgo 

učil vožnje s 

kolesom   

Neroden, 

slabo razvita 

groba 

motorika 

Gibalni razvoj 

in se ustrašil, ni bil pogumen, Strah, 

nezaupanje, 

Strah  
Samopodoba 

nato se je kar naenkrat naučil 

voziti samostojno.  Plavati se je 

naučil z družino na morju.  

nenadoma 

naučil voziti 

kolo  

Plavati naučil z 

družino 

Nenadno 

učenje 

vožnje s 

kolesom  in 

plavanja  

Gibalni razvoj 

Zgodaj se je začel igrati z lego 

kockami, avti ... Bil je navezan 

na majhen rdeč izvijač, tako da 

so imeli starši vedno s seboj še 

enega enakega za rezervo, če bi 

se izgubil. Pri sebi ima rad več 

plišastih igračk (rjavega 

medveda, rdečo pikapolonico). 

Zgodaj lego 

kocke 

Navezan na rdeč 

izvijač (igrača) 

Rad ima plišaste 

igrače 

Lego kocke  

 

Rdeč izvijač 

Plišaste 

igrače 
Igra 

Pozno je začel govoriti, a 

nenadno. Sedaj čeblja hitro, a 

nerazločno.  

Zakasnel, 

nenaden govor 

Nerazločen, 

hiter govor 

Zakasnel 

govor 

Govorne 

težave 

Govorni 

razvoj 

Do 2. leta starosti se je veliko 

zbujal, nemirno spal. Spal je 

nenavadno; na trebuhu in visoko 

gor. Do treh let je težko zaspal. 

Veliko zbujal, 

nemirno, 

nenavadno 

spanje 

Nemirno 

spanje, 

zbujanje, 

nenavaden 

 

Spanje 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                     Nataša Metlika, magistrsko delo 

 

 

 156 

 

 

 

 

 

  PREDŠOLSKO  

OBDOBJE 

Sedaj čuti utrujenost in gre spat. 

Zjutraj se dolgo prebuja, začne 

počasi. 

 

Težko zaspal 

Sedaj spi, zjutraj 

se dolgo zbuja  

položaj pri 

spanju  

Barv ni sortiral, veliko je delal z 

bratom, ki je to znal. 

Ni sortiral barv 

kljub vaji 

Ni  sortiral 

barv 
Barve 

Zavrača grenka živila, določeno 

hrano zavrača tudi vizualno – 

niti ne poskusi. Je samo 

kumarice brez kisa. Delno rad 

ima sadje (banane, hruške).  

 

Zavrača grenko 

in določeno 

hrano po barvi 

Je nekatero 

sadje 

Zavrača 

grenko  
Senzorna 

občutljivost 

(hrana) 

 

 

 

 

 

 

 

     ŠOLSKO  

    OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je družaben deček, priljubljen, 

ima več prijateljev. 

Družaben, 

priljubljen, več 

prijateljev 

Priljubljen v 

družbi  

Socialno 

področje Po značaju je nekonflikten, 

mirovnik v razredu, se potrudi 

za drugega. 

Nekonflikten, 

mirovnik 

Altruist 

Nekonflikten

, pomaga 

drugim  

Igre z žogo mu niso všeč. Ne mara iger z 

žogo 

Igre z žogo  
Motorika 

Sum na disleksijo so zaznali v 2. 

razredu, pri opismenjevanju – 

abecedi: zamenjeval je b, d, m, 

n, a, o. 

Sum disleksije 

Zamenjuje črke  

Težave pri 

pisanju 
Pisanje 

Pri branju je črke spačil, si 

izmislil besede, po svoje izmislil 

konec. Lažje bere pisane in 

velike tiskane črke. Pri pisanih 

se zelo malo moti. 

Pri branju si 

izmisli, maliči 

črke, boljše bere 

pisane črke 

Težave s 

tehniko 

branja 
Težave z 

branjem 

Učitelji ga imajo radi, učiteljica 

pravi, da premalo dela, vadi. 

Priljubljen med 

učitelji, vendar 

ga ne razumejo  

Učitelji ga 

spodbujajo  

Samopodoba 
Veliko je vadil doma, vendar 

brez napredka. 

Doma veliko 

vadi, ni 

napredka 

Učenje brez 

rezultatov 

Frustracija 

Imajo ga za razrednega klovna. 

Čutil je, da ni dovolj dober v 

branju in je začel zabavati 

razred, da bi bili z njim 

Razredni klovn 

zaradi 

neuspehov pri 

branju 

Razredni 

klovn  Vedenje, 

obnašanje 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zadovoljni. 

Piše čez cel list. Ne more se 

omejiti na črte. Ni zrcalne 

pisave in branja. 

Ne more se 

omejiti na 

papirju  

Težave s 

pisanjem  
Prostorska 

orientacija 

Težko se je naučil abecedo. Težave z 

abecedo 

Težave z 

zaporedji 

Pomnjenje 

zaporedij 

Po stenah v sobi si je poleg črke 

narisal risbo. Ko je pisal, je 

zamižal, da si je predstavljal 

sliko. Ni postavljal slik po vrsti, 

zmešal. Plakate za šolo je 

postavil po svoje.  

Učencem so bili nesmiselni, a 

on je iz njih predaval. 

Pomagal si je s 

svojimi 

strategijami , 

učenje priklica - 

vizualiziral črke   

Plakate 

organiziral po 

svoje 

Strategija 

vizualizacije 

Učenje 

priklica iz 

spomina, 

postopka  

 

 

Strategije 

 

 

Še sedaj ne pozna ure, dnevov v 

tednu. Najprej je usvojil konec 

tedna – soboto. Letni časi in 

meseci mu tudi ne gredo, 

pomaga si s strategijo. 

Ne pozna ure, 

dnevov v tednu. 

Najprej usvojil 

dela proste dni. 

Ne pozna letnih 

časov 

Težave s 

časovno 

orientacijo  Časovna 

orientacija 

Pri ugotavljanju leve in desne si 

skuša pomagati z učilnico 4. 

razreda, na levi je okno, na 

desni pa vrata. 

Težave z 

levo/desno 

Pomaga si s 

strategijami  

Leva–desna 

težave Prostorska 

orientacija 

Pri določenih stvareh dela 

strategije. Zamiži in si poskusi 

predstavljati ali zapomniti 

dogodek.   

Uporablja 

strategije 

vizualizacije 

Strategija 

vizualizacije 
Strategije 

Poštevanka mu gre srednje, 

težave zlasti 6, 7, 8. 

Težave s 

poštevanko 

 

Težave s 

priklicem iz 

spomina 

Priklic iz 

spomina 

Napačno – zrcalno napiše 

števila. Matematike ne mara. 

Lažje mu je na listu. Pri 

reševanju izpusti del postopka. 

Zapis števil, 

težave s 

postopki pri 

matematiki  

Težave z 

matematiko 

in 

vizualizacija  

Matematika 

Do rešitve – pravega rezultata 

pride na svoj način, v glavi. 

Postopka učiteljice se težko 

drži. 

 

Uporablja svoje 

strategije, 

postopke 

reševanja 

Uvid 

rezultata – 

nadarjenost  Ustvarjalnost 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

Najlažje si zapomni, če sliši.  

Poslušanje je glavni kanal 

sprejemanja informacij. 

Slušno si bolje 

zapomni, sluh 

glavni kanal 

sprejemanja 

Slušni tip 

 
Način 

sprejemanja 

informacij 

Zelo je uspešen pri angleščini. 

Učitelj ne gleda na spuščanje in 

obračanje črk. 

Uspešen pri 

angleščini 

 

Angleščina 

Tuji jeziki 

Do 4. razreda je bil 

samozavesten, imel je dobro 

podobo o sebi. Potem je dobil 

veliko tremo. 

 

Bil 

samozavesten 

Ima tremo 

Nesamozave

sten, ima 

tremo  Samopodoba 

PRIHODNOT 

ODRASLOST 

Pravi, da mora preživeti. 

Problem reši po svoje.  Zgleduje 

se po babici in dedku, ki sta 

arhitekta. 

Ima strategije.  

Zgled babica in 

dedek - arhitekta 

Naravoslovn

a smer 

(arhitekt) 

Načrti za 

prihodnost 
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UČENEC MD3 

PODROČJE BESEDILO Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

 

 

 

DRUŽINA 

Oče domnevno dislektik. 

Bil je v Nemčiji in ni rad 

hodil v šolo. Upiral se je 

staršem. Med sošolci ni bil 

sprejet in se mu je uprlo. 

Oče dislektik 

 

Oče upornik,  

ne sprejet 

 

 

Disleksija v 

družini 

 

 

Dednost 

Na fakulteti je študiral 

računalništvo (hardware). 

Mama je tudi študirala 

računalništvo (software). 

 

Oče in mama 

računalničarja 

 

 

 

Računalničarja  
 

Poklic 

staršev 

 
Dedek (po očetu) je fizik, 

matematik, zasedal položaj 

direktorja.  

Dedek fizik, 

matematik 

 

Stari starši  

 

 

 

 

 

 

PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokler ni hodil v šolo, je 

bil normalen. 

Normalen otrok 

 

Običajen razvoj 

govora 

Govorni 

razvoj 

Igral se je z lego kockami, 

sestavljal jih je sam: 

žičnica, vse v pogonu, 

mesta s hišami. Gledal 

slikanice. Zelo rad je bil pri 

dedku v delavnici, zelo je 

bil spreten. Orodje je dobil 

za darilo.  

Sestavljal lego 

kocke 

 

Gledal slikanice  

 

Pomagal dedku v 

delavnici, ročno 

spreten 

Lego kocke  

 

 

Slikanice  

 

Delavnica  

Igra 

Barve je sortiral  Sortiral barve Sortiral barve Barve 

Ni risal Ni risal Ni risal Risanje 

Zavrača grenak okus 

(ohrovt). 

Ne mara grenkega Zavrača grenko Senzorna 

občutljivost 

(hrana) 

Včasih ni mogel zaspati. 

Sedaj zjutraj rad spi, 

prebujanje podaljšano. 

Vleče, dokler lahko. 

Včasih ni zaspal, 

sedaj spi  

Dolgo se prebuja 

Otrok ni spal, 

dolgo se prebuja 
Spanje 

V vrtcu je imel 2 najboljša 

prijatelja. 

Dva najboljša 

prijatelja 

Ima prijatelje Socialno 

področje 

Takoj se je naučil vožnje s 

kolesom, poskusil in šel. 

Pri učenju plavanja mu je 

pomagala mama, ga 

Nenadoma naučil 

voziti kolo 

Nenadoma naučil 

plavati 

 

Motorično, 

gibalno spreten 

Gibalni 

razvoj 
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PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

spustila in je plaval. Sedaj 

se potaplja. 

 

Se potaplja  

Leva polovica manjša, levo 

oko manjše.  Mlajšega ga je 

krajši čas bolela glava. 

Leva polovica 

manjša 

Glavoboli v 

otroštvu 

 

 

Glavobol  
Bolečine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bere počasi, nepravilno 

prebere besede, zlasti 

podobne besede. Pri branju 

zamenjuje zloge, vidno 

težje branje, ko je tekst 

gost. Ne mara brati na glas. 

Besedilne naloge prebere 

večkrat, dokler ne razume.  

Pisane črke najtežje bere. 

Bere počasi, 

nepravilno,  

Zamenjuje zloge, 

težje gost tekst, ne 

mara glasnega 

branja,  

 

Za razumevanje 

večkrat prebere 

Težave s tehniko 

in tekočnostjo 

branja  

 

Izogibanje 

glasnemu branju  

Težave pri 

branju 

Z učenjem ure ni imel 

težav.  

Hitro se naučil na 

uro 

Dobra časovna 

orientacija 

Časovna 

orientacija 

Pri mesecih meša avgust, 

september in oktober, zato 

mora dobro premisliti. 

Meša mesece, 

mora premisliti 

Težave s 

sekvencionalnim

i sposobnostmi 

Pomnjenje 

zaporedij 

Zamenjuje levo in desno. 

Nima dobre orientacije v 

prostoru. 

 Zamenjuje levo–

desno  

Slaba prostorska 

orientacija 

Leva–desna 

težave 

Slaba orientacija 

v prostoru 

Prostorska 

orientacija 

Pomaga si tako, da s 

palcem in kazalcem naredi 

črko L, tista, ki kaže v 

pravo smer, je leva, druga 

desna. Pomaga si s kakšno 

stavbo. 

Pomaga si s palci 

na roki  

Pomaga si z 

okoliškimi 

stavbami 

 

Pomaga si 

strategijami  
Strategije 

Pisal je s tiskanimi. Veliko 

so se pogajali za pisane, 

vendar ni želel vaditi po 

črtah, grdo pisavo. Piše s 

pisanimi, težje s tiskanimi. 

Pisal s tiskanimi, 

težave s pisanimi 

črkami, pisava je 

grda 

Piše s pisanimi  

 

 

Pisana pisava je 

slabo berljiva 
Pisanje 

Nima težav z matematiko. Matematika mu 

gre 

 

Ni težav 

Matematika 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

Najbolj mora delati pri 

jezikih: trudi se naučiti 

pesmi na pamet. 

Angleščino si hitro 

zapomni 

Težave z jeziki, 

pesmimi  

 

Angleščino si hitro 

zapomni 

Težave z jeziki  

 

 

Ni težav z 

angleščino 

Učenje 

jezikov 

s poslušanjem v igri 

(popravljala ga je babi 

učenke). 

Uči se s 

poslušanjem 

 

Slušni tip  
Sprejemanje 

informacij 

Učenec večkrat preseneti z 

znanjem. Ležijo mu 

tehnične stvari: 

modelarstvo (skupina LJ), 

ladjice, ki plavajo in se 

poganjajo, motorni čoln, 

razni motorji, naredil 

žičnico. Prijateljev oče mu 

nabavi razne motorje. 

Razgledan 

 

Tehničen tip – 

modelarstvo 

 

 

 

Inovativen  

-modelarstvo 

 Ustvarjalnost 

 

PRIHODNOST 

ODRASLOST 

Rad dela robote, ki pa 

morajo migati. Očetu bo za 

rojstni dan iz lego kock 

naredil takega robota, ki 

miga.  

Izdeluje 

premikajoče se 

robote 

Gradi iz lego kock 

Naravoslovna 

smer 

(premikajoči se 

robot) 

Načrt za 

prihodnost 
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UČENEC MD4 

PODROČJE BESEDILO Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

DRUŽINA Oče ima disleksijo. Oče z disleksijo Disleksija v 

družini 
Dednost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

Po rojstvu je imel povečan 

mišični tonus. Plazil se je, 

nato kar naenkrat shodil, 

brez vmesnih korakov. 

Plavati se je naučil v 3.r, 

po korakih. Kot otrok ni 

zamenjeval leve in desne. 

Povečan mišični 

tonus, plazenje 

Naenkrat shodil 

 

Plavanje po korakih 

 

Težave z 

gibalnim 

razvojem  

(nenadno 

shodil) 

 

Gibalni razvoj 

 

Govor je brez posebnosti. Govor brez 

posebnosti 

Govor ustrezen Govorni 

razvoj 

Igral se je s traktorji, 

delovnimi stroji in lego 

kockami. Sestavljanke je 

sestavljal zelo zgodaj. 

Najraje je sestavljal iz 

lesa, sam, po svojih idejah 

(kmetijske stroje, da jih je 

priključil na svoj plastični 

traktor). Raje se (je) igral 

zunaj, rad ima živali. 

Igral s stroji,  

 

lego kockami, 

sestavljankami.  

 

Sestavljal iz lesa po 

svojih idejah 

Raje se je igral na 

odprtem  

Rad ima živali 

Igra s traktorji, 

stroji,  

lego kockami  

 

 

Sestavljanje po 

svojih idejah 

Igra 

(Ustvarjalnost) 

Barve je mešal in jih ni 

sortiral.  

Mešal barve, ni jih 

sortiral  

Ni sortiral barv  
Barve 

Je vsejed, ni odklanjal 

okusov. 

Ni odklanjal okusov  

 

Ne zavrača 

okusov  

Senzorna 

občutljivost 

 

 

 

ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

Časovna in Časovna orientacija 

je v redu,  

Časovna 

orientacija 

dobra 

Časovna 

orientacija 

prostorska orientacija sta v 

redu, 

prostorska 

orientacija   je v 

redu 

Dobra 

prostorska 

orientacija 

Prostorska 

orientacija 

prav tako kratkoročni 

spomin. 

Dober kratkoročni 

spomin 

Dober  spomin   
Spomin 

Ob koncu 3.r je bil 

identificiran kot nadarjen 

na področju inovacij, idej. 

Nadarjen na 

področju inovacij, 

idej 

 

Ideje – nadarjen  

 
Ustvarjalnost 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 4.r so se začele 

pojavljati velike težave. 

Branje je bilo zatikajoče, 

počasno in monotono, 

izpuščal je črke, menjaval 

b in d. 

 

Branje počasno, 

zatikajoče, 

monotono, 

izpuščanje, 

zamenjava črk   

 

Težave s 

tempom in 

tehniko branja  

Težave pri 

branju 

Pri pisanju ima trdo 

motoriko, nepravilno 

uporablja veliko začetnico. 

Težave ima s pisano 

pisavo - nerazločna, zato 

uporablja male tiskane 

črke. 

Pri pisanju okorna 

motorika,  

 

nerazločna pisava 

pisanih črk, piše z 

malimi tiskanimi 

Pisanje okorno  

 

 

Nerazločna  

pisava  

Pisanje 

Pri fiziki ne piše 

postopkov, sam si izračuna 

rezultat. 

Težave s postopki, 

uvidi rezultat 

Uvid rezultata - 

nadarjenost Ustvarjalnost 

Angleščina mu gre zelo 

slabo.  

Težave z angleščino Angleščina   ne 

gre 
Tuji jeziki 

Abecedo pozna, prav tako 

dneve v tednu in pesmice. 

Ni težav z abecedo, 

dnevi v tednu, 

pesmicami  

Obvlada 

sekvenc. 

sposobnosti  
 

Pomnjenje 

zaporedij 
Težave ima z meseci v 

letu 

Težave pri 

imenovanju 

mesecev v letu  

Težave z 

naštevanjem 

mesecev   

in poštevanko, ki jo sproti 

pozablja.  

 

Poštevanko sproti 

pozablja 

Težave s 

priklicem 

poštevanke 

Priklic iz 

spomina 

Uči se večkrat po malem, s 

snemanjem in 

poslušanjem, angleščino z 

barvnimi listki.   

Uči po manjših 

sklopih, s 

poslušanjem, 

barvnimi listki  

Manjši sklopi,  

 

slušni tip, 

barvni listki  

Sprejemanje 

informacij 

Je desničar in kot otrok ni 

zamenjeval leve in desne.  

 

Desničar, ni 

zamenjeval leve in 

desne 

Obvlada levo–

desno Prostorska 

orientacija 

 

PRIHODNOST  

ODRASLOST 

 

Rad bi postal strojnik.  

 

Strojnik  

 

Naravoslovna 

smer (strojnik) 

Načrti za 

prihodnost 
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UČENEC MD5 

PODROČJE BESEDILO Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

 

 

 

 

 

DRUŽINA 

V družini so 4 otroci: še 

2 brata in ena sestra. 

Mlajši brat ima lažjo 

disleksijo,  

 

 

Mlajši brat ima 

disleksijo  

 

Disleksija v 

družini  

 

 

 

Dednost 

drugi hiperaktiven.  

Mlajši brat lepše piše, ne 

poveže vzroka in 

posledice. Snema si na 

diktafon. 

Drugi brat ADHD 

 

 

Mlajši brat se 

snema 

 

 

ADHD v 

družini 

Mama zamenjuje levo in 

desno. 

Mama zamenjuje 

levo/desno 

 

Njen oče je levičar.  Dedek levičar Levoročnost v 

družini 

 

PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

Povprečen dojenček,  V nadaljevanju 

izvemo, da ima 

govorne težave 

Govorni razvoj 

je bil 

(najverjetneje)  

težaven 

Govorni razvoj 

shodil normalno. Shodil normalno Gibalni razvoj 

običajen 

 

Gibalni razvoj 

 

 

 

 

 

 

ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rad dolgo spi. Je utrujen. 

Zvečer rad bedi. Zjutraj 

so problemi z 

vstajanjem. 

Zaspan, utrujen, 

zvečer bedi 

Težko vstane 

Zaspanost, 

utrujenost  Spanje 

 

Je raztresen.  Ni 

redoljuben. Vse ima 

razmetano (lahko ima cel 

teden iste nogavice, 

majice ne menja). 

Raztresen, 

neredoljuben, vse 

ima razmetano  

Težave z 

organizacijo 

prostora 
Prostorska 

orientacija 

Sprašuje za uro. Ne pozna na uro Težave s 

časovno 

orientacijo  

Časovna 

orientacija 

Težave ima s 

koncentracijo. 

Težave s 

koncentracijo 

Slaba 

koncentracija  

Koncentracija 

 

Deluje, kot da mu je 

vseeno. 

Deluje 

nezainteresirano  

Obrambni 

mehanizem 

Vedenje, 

obnašanje 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitro pozabi – ne ve, kaj 

je bilo zjutraj. 

Kratkoročni spomin.  

Pozablja veliko stvari v 

šoli.  

Hitro pozabi, slab 

kratkoročni 

spomin,  

pozablja v šoli  

 

Kratkoročni 

spomin slab Spomin 

Učitelji pravijo, da je len, 

nezainteresiran, da se ne 

trudi. Do 3.r so ga v šoli 

zelo kritizirali, obsojali 

dislektike. V 4.r je imel 

zelo dobro učiteljico, ki 

je odkrila njegove 

talente. V 5.r morajo biti 

spisi brez napak. 

Učitelji pravijo, 

da je len, se ne 

trudi, v šoli bil 

kritiziran  

 

Učiteljica ga sedaj 

razume 

Spisi morajo biti 

brez napak 

 

Učitelji ga 

kritizirajo, 

imajo visoke 

zahteve Samopodoba 

Potrebuje več časa, večji 

razmik med vrsticami, 

priporočljiv računalnik. 

Potrebuje več 

časa, večji razmik 

… 

Potrebuje 

prilagoditve Strategije 

Ne more prepisovati s 

table.  Težko in grdo 

piše. 

Prepis s table 

težaven, piše 

težko in grdo 

Težave s 

prepisom, 

pisanjem 

Pisanje 

Poštevanke se nikakor ne 

more naučiti, si ne 

predstavlja.  

Težave s 

poštevanko 

 

Priklic iz 

spomina težaven 
Priklic iz 

spomina 

Abecede ne zna, prav 

tako ne mesecev v letu in 

dnevov v tednu.  

 

Težave z abecedo  

Ne pozna 

mesecev v letu 

Težave z 

naštevanjem 

dnevov in 

mesecev 

Pomnjenje 

zaporedij 

Pri igranju kart vedno 

zmaga, čeprav ima karte 

pomešane, nekaj v roki, 

nekaj na mizi. 

Zmaga pri igranju 

kart, čeprav je 

neorganiziran  

Igra karte 

Prosti čas 

Hitro vzpostavi stik in 

najde prijatelje. Ima 

trajne prijatelje že od 6. 

leta. 

Komunikativen, 

ima trajne 

prijatelje 

Komunikativnos

t, prijateljstvo  Socialno 

področje 

Starši ga pošiljajo ven, 

vendar noče iti. Ni mu 

več do atletike. Najraje je 

v sobi. Ima govorne 

težave; govor je slabše 

Noče ven 

V sobi, govorne 

težave 

Tih in 

nerazumljiv govor 

Zapira se v sobo  

Govorne težave 

 

 

Samopodoba 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

razumljiv, govori tiho. Ni 

težava v sluhu. Stavek 

slabo povezoval. 

Šumnike poje (še vedno, 

nadomesti z drugo 

podobno besedo). 

Težave s šumniki 

 

 

 

Govor 

Pri branju se trudi, da 

šumnike izgovori 

pravilno. 

Težave z branjem, 

trudi se s šumniki  

Težave z 

branjem 
Težave z 

branjem 

Je vzkipljiv, do mlajših 

je nežen, pozoren. Lahko 

bi pazil dojenčka celo 

popoldne.  

Vzkipljiv, 

pozoren, 

odgovoren  

 

Negativen način 

reagiranja  

Vedenje, 

obnašanje 

Zanimajo ga poskusi – 

gleda Galileo na TV in si 

zapomni. Ima ideje. 

Sestavlja lego kocke, 

dela po načrtu ali po 

svoje. 

Zanimajo poskusi,  

 

ima ideje, 

sestavlja  

 

 

Inovativen, 

ustvarjalen  
Ustvarjalnost 

Barve meša, jih ne sortira 

– vzame, kar pride pod 

roko. 

Ne sortira barv Meša barve 

Barve 

Riše samo s črno, vse, 

kar mu pride na misel: 

živali, človeka … Stripi 

so mu všeč. 

Riše različne 

stvari, vendar 

samo s črno barvo 

Risanje s črno 

Risanje 

Prostorska orientacija je 

dobra, 

Dobra prostorska 

orientacija  

Dobra 

prostorska 

orientacija 

Prostorska 

orientacija 

časovna pa ne – pozna le 

digitalno uro. 

Pozna le digitalno 

uro  

Slaba časovna 

orientacija 

Časovna 

orientacija 

 

PRIHODNOST 

ODRASLOST 

/ / Sklepamo, da 

učenec nima 

posebnih 

načrtov za 

prihodnost  

Načrti za 

prihodnost 
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UČENEC MD6 

PODROČJE BESEDILO Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

DRUŽINA 

Brat (očetov) in nečak imata 

znake disleksije, dečkova 

mama pa ne.  

Stric in 

bratranec 

imata 

disleksijo 

Disleksija v 

družini  

 
 

Dednost 
Deček je levičar. Deček levičar Levoročnost v 

družini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 4. leta izredno motorično 

spreten. 

V predšolski 

dobi 

motorično 

spreten 

 Gibalno, 

motorično 

spreten  

Gibalni razvoj 

Nato je zaradi hitre rasti postal 

neroden. Bil je zelo velik. Igre 

z žogo so bile problem.  

Kolesariti in plavati se je 

naučil po normalnem razvoju. 

Zaradi hitre 

rasti postal 

neroden, žoga 

problem 

Normalen 

razvoj 

plavanja/ 

kolesarjenja  

Neroden  

 

Težave z igro 

z žogo  

Igral se je z lego kockami, 

traktorji, dinozavri.  Veliko je 

sestavljal sam, ni se oziral na 

predloge – velike hiše, 

poslopja, avti. 

Igral z lego 

kockami, 

traktorji, 

dinozavri. 

Sestavljal brez 

predlog – hiše 

Lego kocke 

Traktorji, 

dinozavri  Igra 

(ustvarjalnost) 

Ko se zatopi v neko stvar, mu 

gre čas zelo hitro. 

Veliko časa 

vztraja pri 

dejavnosti, ki 

si jo izbere 

Dolga 

koncentracija 
Koncentracija 

V otroštvu je mešal barve. 

Likovne stvaritve, barvno 

izredno močne. 

Mešal barve. 

Uporablja 

močne barve 

Mešal barve 

 Barve 

Riše s črticami –  

 

Riše s črticami Riše  
Risanje 

celostno videnje. Celostno 

videnje 

Sposobnost 

vizualizacije 

Ustvarjalnost, 

nadarjenost 
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PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

Govoril je malo, prvo besedo 

pri dveh letih. 

 

Malo in pozno 

spregovoril 

Pozen govorni 

razvoj  Govorni razvoj 

Je vsejed, rad veliko je. Je rad in 

veliko  

Ne zavrača 

okusov 

Senzorna 

občutljivost 

(okus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je nekonflikten, se ne 

izpostavlja. V družbi je vedno 

nasmejan in priljubljen.  Malo 

govori. 

Nekonflikten, 

redkobeseden 

Nasmejan, 

priljubljen 

Pozitiven 

značaj  Vedenje, 

obnašanje 

Do konca OŠ so redno 

zahajali k Romani Murn 

dvakrat mesečno. Težko si je 

zapomnil pesmice, rime; zanje 

je potreboval veliko časa. 

Velikokrat je pozabil in si sam 

izmislil. 

Dodatna 

obravnava 

Težave s 

pomnjenjem 

pesmic, rim 

 

 

Težave s 

pomnjenjem 

zaporedij 

Pomnjenje 

zaporedij 

 

Orientacija in  

Dobro razvita 

časovna 

orientacija 

Časovna 

orientacija 

dobra  

Časovna 

orientacija 

Dobra 

prostorska 

orientacija 

Prostorska 

orientacija 

dobra 

Prostorska 

orientacija 

likovno področje sta zelo 

dobro razvita. Je 

nadpovprečno ustvarjalno in 

likovno močen.   

Nadpovprečno 

razvito 

likovno 

področje 

Likovno 

nadarjen 
Ustvarjalnost 

Je čisti levičar – ima močno 

razvito desno hemisfero, zato 

leva šepa. Delali so vaje za 

levo hemisfero. 

Levičar, desno 

hemisferen 

 

Levoročen  

Stranskost 

Ima govorne in slušne težave. Težave z 

govorom in 

sluhom 

Težave z 

govorom Govorni razvoj 

Veliko so delali na 

organizaciji časa, da si zna 

načrtovati stvari. 

Veliko dela na 

področju 

organizacije 

časa 

 

Težave z 

organizacijo 

časa 
Časovna 

orientacija 
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Do vstopa v šolo je bil srečen 

otrok. Vse do 4.r je bila 

samozavest dobra, nato je bila 

ugotovljena disleksija. 

Dobra 

samopodoba, 

dokler niso 

ugotovili 

disleksije 

Na začetku 

dobra 

samopodoba 

Samopodoba 
Starši so imeli dnevne stike z 

razredničarko. Ta ga je zelo 

podpirala. Tudi ostali učitelji 

so ga podpirali in upoštevali 

prilagoditve. Zahvala 

učiteljem in staršem, da ima 

dobro samozavest.  

Starši in 

učitelji so ga 

podpirali, 

spodbujali  

Dobra 

samozavest 

Ima šibek kratkoročen 

spomin; 

Šibek 

kratkoročen 

spomin 

Kratkoročen 

spomin 
Priklic iz 

spomina 
potrebuje več časa, da se 

odzove. 

Več časa, da 

se odzove 

Priklic iz 

spomina 

Močan je v medpredmetnem 

povezovanju stvari; da mu to 

uspe, potrebuje okostje – 

ureditev. 

Medpredmetno 

dobro 

povezuje 

stvari, če ima 

ogrodje 

Logično 

sklepanje ob 

strategiji  

Strategije 

Slikovno je zelo močan. Slikovno 

predstavljanje 

Vizualizacija  

V otroštvu (pravljice) in še 

sedaj mu veliko berejo, zato 

ima močan besedni zaklad in 

se lepo izraža. 

Veliko (so) 

mu brali, ima 

dober besedni 

zaklad 

Besedni 

zaklad dober 

 
Podpora staršev 

Zelo ga zanima zgodovina – 

bere Mistery, National – ima 

zelo dobrega učitelja. 

Zanimajo ga strategije in 

bitke.  Vse si vizualno 

predstavlja. 

Zanima ga 

zgodovina 

Stvari si 

predstavlja  

 

Vizualni tip  
 

Sprejemanje 

informacij 

Pri pisanju menjuje a, e, b, d 

... 

Zamenjuje 

črke pri 

pisanju  

Težave pri 

pisanju  

 

Pisanje Prepisovanje s table mu ne 

gre. 

Težave s 

prepisom s 

table 

Težave pri 

prepisu 
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Snov si mora vidno ustvariti 

(vizualizacija), šele nato si 

zapomni. 

Učenje z 

vizualizacijo  

Vizualizacija  
Sprejemanje 

informacij 

Težko se je naučil poštevanke  Težave s 

poštevanko  

Težave s 

priklicem iz 

spomina  

Priklic iz 

spomina 

in še vedno mu dela težave, 

abecedo zna, včasih se zmoti. 

Meseci v letu  

Težave z 

abecedo in 

zaporedjem 

mesecev 

Težave z 

zaporedji Pomnjenje 

zaporedij 

in poznavanje ure mu ne 

gredo. 

Težave z uro Težave s 

časovno 

orientacijo 

Časovna 

orientacija 

Pri matematiki si napiše 

postopek. 

 

Postopke pri 

matematiki si 

napiše 

Strategija pri 

matematiki Strategije 

Bere težko, ravno. Besede 

ugiba, prebere pomanjkljivo, 

ker črk ne prepozna in zato 

ugiba besede. Bere zelo malo, 

raje posluša. Ko dlje časa 

bere, ga bolijo mišice okrog 

oči. Pri pisnem ocenjevanju 

znanja je imel vedno bralca, 

spodbujevalca.  

Težko bere, 

monotono, 

pomanjkljivo, 

ugiba besede, 

bere malo. Ob 

daljšem branju 

ga bolijo 

mišice okrog 

oči. 

Težave s 

tehniko in 

fluentnostjo 

branja 

Bolečina pri 

branju 

Težave pri 

branju 

Če ga tekst zanima, zna 

povzeti, si naredi vizualno 

predstavo. Če pa je težak, si ne 

zna predstavljati in ne razume. 

Lažje tekste 

razume s 

pomočjo 

vizualizacije   

Vizualizacija  

Strategija 

Ima zelo izrazit domišljijski 

svet,  

Je 

domišljijsko 

bogat  

Domišljija  

Ustvarjalnost 

med poukom kar odplava. Zasanjan Odtava z 

mislimi  Vedenje, 

obnašanje Je izredno  senzibilen; vse 

čuti, vse ga zmoti. 

Vse čuti, vse 

ga zmoti 

Senzibilen 

Iz šole prihaja zelo utrujen. 

Doma ni učinkovit. Starši so 

se trudili, da bi bila 

Šola ga utrudi 

Doma ni 

učinkovit – je 

Napor, 

utrujenost   
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OBDOBJE 

preverjanja v dopoldanskem 

času. Pri pouku je bil aktiven 

in se ni sramoval. 

utrujen 

Zelo navdušen nad Miki 

Mustrom. Izbira obleke 

svetlih, živih barv. Vsi odtenki 

sive so mu všeč. 

Rad ima 

stripe, svetle 

barve oblačil, 

vse odtenke 

sive  

Izbira svetle in 

sive barve  

Barve 

V SŠ se bolj trudi popoldne, 

postal je bolj odgovoren in 

samostojen. Ko pride iz šole, 

se rad najprej sprosti.  V SŠ 

ima prilagoditve: omejene 

D.N., oproščen domačega 

branja,  

Se trudi, je 

samostojen, 

odgovoren 

 

Prilagoditve v 

SŠ 

 

Samostojnost  

Odgovornost  
Osebnostne 

lastnosti 

inštruktorico TJA. Težave z 

angleščino 

Angleščina 

težavna 
Tuji jeziki 

Tehnično risanje ga zelo 

zanima – mehatronik 

Zanima ga 

tehnično 

risanje 

Tehnično 

risanje  Ustvarjalnost 

Ne more delati več stvari 

hkrati: risati in zapisovati.  

Ne zmore več 

stvari hkrati 

Težave s 

predelovanjem 

informacij  

 

Delovni spomin 

PRIHODNOST 

ODRASLOST 

Zanimajo ga strokovna dela 

(mehatronika, elektrotehnika) 

in delo s kovinami.  

Tehnični 

poklici 

Delo s 

kovinami 

Naravoslovna 

smer (tehnični 

poklic) 

Načrti za 

prihodnost Likovno bi se ukvarjal v 

prostem času, saj ima izredno 

potrebo po likovnem 

izražanju…. Tehnična risba 

Likovno 

ustvarjanje 

Ustvarjanje  
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UČENKA ŽD7 

PODROČJE BESEDILO Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

 

 

DRUŽINA 

Mamina mama je levičarka.  Babica levičarka  Levoročnost v 

družini  
Dednost 

Mama je ekonomistka, oče 

prof. športne vzgoje. Ima tri 

leta starejšo sestro. 

Mama 

ekonomistka, oče 

profesor športne 

vzgoje 

 

Višja stopnja 

izobrazbe  

Poklic staršev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

Težave so se začele že v vrtcu; 

imela je motorične težave, 

težko je rezala, svinčnik je 

držala drugače. Shodila je s 

13m.  Zanjo je bila velika 

težava vožnja s kolesom, 

težave je imela s poganjanjem, 

počasna vožnja. Potrebovala je 

5–10-x več časa kot ostali 

otroci za osvojitev spretnosti – 

tudi ostale. Smučanje ji dolgo 

ni šlo, nato je naenkrat začela 

smučati vrhunsko. 

Motorične težave 

Rezanje, prijem 

pisala, običajno 

shodila, težko 

naučila voziti kolo 

 

 

 

Več časa za 

učenje, smučanje 

težavno 

Vrhunsko 

smučanje 

 

 

 

 

 

Težave z 

motoričnim 

razvojem 

Gibalni razvoj 

V začetku  je uporabljala obe 

roki. Sedaj je desničarka. 

Obojeročna, 

desničarka 

Obojeročnost, 

desnoročnost 
Stranskost 

Veliko časa se je igrala z lego 

kockami, tu je imela dolgo 

koncentracijo.  Najraje je 

zlagala, sestavljala, risala. Črk 

ni marala. Kocke je zlagala na 

svoj način 

Dolga 

koncentracija pri 

lego kockah. Rada 

sestavljala, risala, 

ni marala črk. 

Sestavljala po 

svoje 

 

Lego kocke  

 

Sestavljala, risala  

Igra 

 

Ustvarjanje 

in je mešala barve, ni jih 

sortirala. 

Barve je mešala in 

ni sortirala 

Mešala barve 
Barve 

Vse probleme je vedno reševala 

na svoj način. Ko ji ne gre, ne 

uspe, je jezna in vpije na starše.   

Probleme reševala 

po svoje 

Jezna in vpije, ko 

ji ne gre 

Neprimerno 

vedenje Vedenje, 

obnašanje 
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Ko je začela hoditi v šolo, se je 

začela primerjati z vrstniki in jo 

je začelo skrbeti, če bo zmogla 

zahteve šole. Od tod se je razvil 

strah pred šolo. 

Primerjava z 

vrstniki, 

zaskrbljena 

Strah pred šolo 

 

 

Jo skrbi, strah 

pred šolo  

Samopodoba 

V šoli ji gre zelo počasi, brati je 

začela zelo pozno. V učenje 

mora vložiti veliko truda, 

ogromno napora.  

Počasno učenje in 

branje 

Vloži veliko truda 

Težave z 

branjem in 

učenjem  

Težave z 

branjem 

Sestavlja po svoje, zelo 

ustvarjalno, ob ustvarjalnih 

igrah prebije veliko časa. 

Računalnik je usvojila zelo 

hitro, tako kot tu, preseneti na 

veliko področjih.  

Ustvarjalna pri 

sestavljanju  

 

Hitro usvojila 

računalnik 

 

Ustvarjalna pri 

sestavljanju 

Ustvarjalnost 

Velike težave ima z meseci v 

letu, dneve v tednu pozna, 

našteje jih tudi nazaj.  

Težave z meseci v 

letu, dneve pozna 

Težave z 

zaporedjem 

mesecev 

Pomnjenje 

zaporedij 

Percepcija časa Težave  s 

percepcijo časa 

Težave s čas. 

orientacijo 

Časovna 

orientacija 

in prostorska orientacija sta 

slabi. 

Slaba prostorska 

orientacija 

Težave s prostor. 

orientac. 

Prostorska 

orientacija 

Poštevanko je usvojila s težavo.  Težave s 

poštevanko 

Priklic iz 

spomina težaven   

Priklic iz 

spomina 

Folije za branje že uporablja. V 

učbenikih in DZ najprej vse 

pobarva, šele nato se začne 

učiti. Že uporablja barvne 

zvezke, tudi preverjanja znanja 

so na barvnem papirju. 

Uporablja folije 

 

Barvno podčrta 

učno snov 

Uporablja barvne 

zvezke 

Strategije pri 

učenju  

Strategije 

Rada je v svetlem prostoru, tudi 

ponoči ima prižgano luč – 

hipersenzibilnost na svetlobo. 

Rada ima svetel 

prostor, spi z lučjo 

Svetel prostor, 

luč 

Senzorna 

občutljivost 

(svetloba) 

V šoli ima več težav z 

angleščino: branjem, 

izgovorjavo, pisanjem.  

Težave z 

angleščino 

 

 

 Angleščina 

težavna 
Tuji jeziki 

 

PRIHODNOST 

ODRASLOST 

Ko bo velika, bi rada postala 

vzgojiteljica, medicinska sestra 

ali veterinarka.  

Vzgojiteljica, 

medicinska sestra, 

veterinarka 

Bolj 

družboslovna 

smer  

Načrti za 

prihodnost 
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UČENEC M8 

 

PODROČJE BESEDILO Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

DRUŽINA 

Deček je z obema 

rokama enako spreten.  

 

Deček obojeročen Obojeročnost  

Stranskost 

 

 

 

 

 

 

PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

Nedonošenček. Zaradi 

škiljenja je imel 

operacijo očesa, 

dioptrijo. Sedaj dela 

vaje in je brez očal. 

Dolgo je uporabljal obe 

roki. Motorično se je 

razvijal počasi, korak 

naprej je naredil v 1.r – 

košarka, ki jo še danes 

obiskuje. Shodil pri 

letu in pol, sam in ne s 

fizioterapijo. Plavanja 

se je naučil počasi, 

vendar preplaval cel 

bazen.  

Kolo se je naučil na 

hitro. 

 

Škiljenje, operacija 

očesa 

 

Dioptrija 

 

Obojeročen,  

 

počasen motorični 

razvoj,  

 

shodil sam, pozno 

Počasno učenje 

plavanja,  

 

 

 

hitro naučil kolo  

Težave v 

razvoju  

 

 

 

 

 

Počasen 

motorični razvoj 

 Gibalni razvoj 

Najraje se je igral zunaj 

z vozili, delal z 

orodjem.  

Igral zunaj, z 

vozili, orodji 

Igra zunaj, 

igrače Igra 

Spanje ni bilo nič 

posebnega; hitro je spal 

čez noč. Sedaj se zbuja 

ponoči, proti jutru gre k 

staršem. 

 

Zgodaj prespal noč 

 

 

Ponoči se zbuja  

Ni posebnosti 

pri spanju  

Spanje 

Je vse razen 

rabarbarine torte – 

pravi, da je prekisla. 

 

 

 

Zavrača kislo 

rabarbarino torto 

 

Občutljiv na 

kislo  

Senzorna 

občutljivost 

(okus) 
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Branje je odvisno od 

koncentracije in 

motivacije.  

Bere slabo; izpušča, 

meša, obrača črke, 

sestavlja po svoje, 

začne zadaj, hitro zgubi 

interes. Vsak dan je 

bral pol ure, brez 

napredka. 

Branje odvisno  

 

 

Slabo bere, 

izpušča, obrača, 

meša, črke.  

Hitro demotiviran.  

 

 

Brez napredka 

 

 

 

Branje slabo, 

brez napredka  Težave z 

branjem 

Pogosto je utrujen tudi 

zjutraj – zeha. Še 

vedno je z obema 

rokama enako spreten.   

Zjutraj utrujen  

 

 

Obojeročen 

Utrujenost  

 

 

Obojeročnost  

Os. značilnost 

Riše vse, kar si zamisli. 

Najmanj uporablja 

vijolično, temno zeleno 

in svetle barve. 

Nariše vse 

 

Uporablja skoraj 

vse barve 

Nariše vse  

Risanje 

Rad je prost, se igra 

zunaj, kjer raziskuje in 

koplje. Rad sedi in 

odtava z mislimi – 

fantazira in ima svoje 

zgodbe (učiteljica ima 

svoje lajne). 

Rad je zunaj, prost.  

 

 

 

Sanjari, fantazira 

 

 

 

 

Sanjarjenje, 

fantaziranje, 

domišljija  

Ustvarjalnost 

Veseli ga le šport, 

zlasti košarka.  

Veseli ga košarka Šport  
Interesi 

Je družaben, bolje se 

znajde v manjši 

skupini. 

Družaben, manjša 

skupina 

Družabnost  
Socialno 

področje 

Ni mu všeč preveč 

akcije naenkrat. Težko 

posluša hrup, najraje pa 

ima glas traktorja in 

vrtanja. 

Rad ima mir.  

 

Ne mara hrupa 

 

 

Občutljiv na 

hrup  

Senzorna 

občutljivost 

(zvok) 

Narek in prepisovanje s 

table mu delata težave.  

Težave z narekom 

in prepisom 

Narek in prepis 

težaven 
Prepis 

Ustno mu matematika 

gre, pri uporabnih 

nalogah se izgubi. 

Matematiko rešuje 

na pamet, težave z 

besedilnimi 

Uvid rezultata 

Težave z bes. 

nal. 

 

Matematika 
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Zrcalno zamenjuje 

števila (35, 53).  

Piše prav tako zrcalno.  

Obrača tudi številke (1, 

3).   

nalogami,  

 

zrcalno 

pisanje/branje 

števil 

 

 

Zrcalno 

zamenjuje št. 

 

 

Matematika 

Poštevanka v redu.  

 

Poštevanka gre Priklic iz 

spomina dober 

Priklic iz 

spomina 

Pri točnosti mu pomaga 

digitalna zapestna ura. 

Pomaga si z 

digitalno uro 

 

Slabša časovna 

orientacija 
Časovna 

orientacija 

Neuspešen pri 

določanju leve in 

desne. V naselju se 

znajde, si zapomni 

(prostorska 

orientacija). 

Ne loči levo – 

desno 

 

Se znajde v naselju  

 

V naselju se 

znajde, ne pozna 

leve in desne 

Prostorska 

orientacija 

Najraje gre v »štalo«, 

ki mu tudi najlepše diši 

(hipersenzibilnost na 

vonjave), ko mama 

kuha … 

 

 

Rad ima vonj po 

hlevu, kuhanju  

 

Občutljiv na 

vonjave 
Senzorna 

občutljivost 

(vonj) 

 

PRIHODNOST 

ODRASLOST 

Ženo si je zbral že pred 

vrtcem in da oče neha 

zlagati drva v 

drvarnici, ker ima 

deček tam svoj prostor. 

Že izbral ženo 

 

Želi drvarnico zase  

Splošni 

(nepoklicni) 

načrti 

Načrt za 

prihodnost 
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UČENKA Ž9 

PODROČJE BESEDILO Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

DRUŽINA 
 

/ 

Predvidevamo, da 

ni posebnosti  

Ni posebnosti  
Dednost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

Do 3,5 l ni dobro slišala, 

vendar ni bila fizična 

okvara. Delala je vaje 

vdiha in sluh je začel 

delovati. Pri 4,5 let je 

imela slabšo izgovorjavo 

zlasti šumnikov. Pri 

logopedinji je zelo nihala 

(odlično, slabo). Dobila je 

odpor do vaj govora. 

Težave s sluhom 

 

 

 

Slabša izgovorjava 

(šumniki) 

Obiskovala 

logopedinjo 

Odpor do vaj 

govora 

 

 

 

Težave s sluhom 

in govorom 

 
Govorni razvoj 

Ko se je sama odločila, je 

usvojila spretnost: 

Odločanje, 

vztrajnost 

Odločitev  
Os. lastnost 

kolo, plavanje, smuk (rec. 

leto prej ni znala).   

Imela je nenavadno držo 

svinčnika.  

 

Naučila, ko se je 

odločila: kolo, 

plavanje, smuk. 

Neobičajen prijem 

pisala 

 

Spretnosti 

naučila pozneje Gibalni razvoj 

Odklanja kislo, ima raje 

nevtralne okuse in sadje. 

Odklanja kislo, 

rada nevtralne 

okuse 

Odklanja kislo Senzorna 

občutljivost 

(okus) 

Spi (še vedno) v 

nenavadnem položaju z 

glavo nazaj, zelo zvito. 

Tako poveča pritisk na 

koži.  

 

 

Spi z glavo nazaj, 

zelo zvito  

 

Nenavaden 

položaj spanja 
Spanje 

 

 

 

 

ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

Rada se pogovarja in hitro 

naveže stik. 

Rada se pogovarja, 

naveže stik  

Komunikativna Socialno 

področje 

Plišaste igrače jo očarajo, 

boža jih, ima pa tudi 

miniaturne male živalce. 

Igra se s punčkami. 

Igra se s plišastimi 

igračami, 

miniaturnimi 

živalmi, punčkami 

Plišaste, 

miniaturne 

igrače, punčke  
Igra 

Zelo rada in lepo riše. 

Ustvarja nakit in s 

plastelinom.   

Rada riše in 

ustvarja nakit  

Risanje, 

ustvarjanje Ustvarjalnost 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

Raje ima bolj svetlo. Svetel prostor Svetloba ji je 

všeč 

Senzorna 

občutljivost 

(svetloba) 

 

Orientacija dobra.  

 

Dobra orientacija  

Dobra časovna 

orientacija 

Časovna 

orientacija 

Dobra prostorska 

orientacija 

Prostorska 

orientacija 

V šolo je rada hodila vse 

do črk, ko se je ustavilo. 

Rada v šolo do 

opismenjevanja 

Odpor do šole 
Samopodoba 

Piše črko po črki, ne cele 

besede. Črke in številke 

obrača (1, 5, 6 je pisala 

zrcalno oz. na glavo 

postavljeno). Po nareku 

ne piše. Ustavi se pri prvi, 

ne ve, kaj je bilo prejšnje. 

Odvisno je od dneva. 

Piše črko po črki, 

obrača črke in 

številke.  

 

Ne piše po nareku. 

Težave s 

fonološkim 

zavedanjem 

 

Težave z 

zapisom, 

pisanjem po 

nareku 
Pisanje 

Zbega jo več teksta.  

Pri branju malo goljufa; 

tekst se nauči na pamet. 

Starši ji daljše nove 

besede in pravljice berejo. 

 

Bere na pamet, 

tekst se nauči na 

pamet 

 

Težave z branjem 

in strategije  
Težave z 

branjem 

Dobro si jih zapomni. Na 

sistematskem pregledu so 

ugotovili, da deklica slabo 

vidi. 

 

Dober spomin 

 

Slabovidna  

Dober spomin  

 

Spomin 

 

ODRASLOST 

PRIHODNOST 

/ Sklepamo, da 

učenka nima 

posebnih načrtov 

za prihodnost 

 

Načrti za 

prihodnost 
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UČENKA Ž10 

PODROČJE BESEDILO Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

 

DRUŽINA 

V družini ni zaznati 

disleksije. Mlajši brat 

je hiperaktiven.  

Ni disleksije 

Brat ADHD 

Hiperaktivnost v 

družini Dednost 

Oče je delavec, vendar 

deluje umetniško – 

poje. 

 

Oče delavec, 

umetnik 

Oče umetnik  

Poklic staršev 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

Shodila pri 13m.  

Težko se je naučila 

voziti kolo; ni se znala 

ustaviti. Smučati se je 

naučila na smučarskem 

tečaju. 

Shodila običajno,  

 

težave z vožnjo 

kolesa, naučila 

smučati 

 

Težave z 

motoričnim 

razvojem 
Gibalni razvoj 

Zgodaj začela spati 

celo noč. Pri 3m je 

jokala. Spala je zelo 

nazaj, zvito. 

Zgodaj prespala 

noč 

Spala je zvito nazaj 

Nenavaden 

položaj pri 

spanju  
Spanje 

Lepo je govorila, 

izgovarjala. 

Lep govor, 

izgovorjava 

Brez težav pri 

govoru 
Govorni razvoj 

Igrala se je z velikimi 

lego kockami – gradila 

stavbe. 

Gradila z lego 

kockami 

 

Lego kocke  Igra 

Barve je mešala. Mešala barve Ni sortirala barv  Barve 

Pred vstopom v šolo je 

poznala črke in 

zapisala kakšno 

besedo. Veliko je risala 

(vse) in uporabljala 

bolj svetle barvice, tudi 

rdečkaste. 

Poznala črke pred 

šolo 

 

Veliko risala s 

svetlimi barvami  

 

 

 

Veliko (je) risala  Risanje 

 

 

ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

Ima stalne prijateljice 

iz vrtca, sedaj tudi 

nekaj sošolk.   

Ima nekaj 

prijateljic 

Ima prijateljice 
Socialno 

področje 

Težave ima z 

zavezovanjem čevljev - 

gre ji zelo počasi, še 

bolj zapenjanje 

Težave z 

zavezovanjem 

vezalk 

Zapenjanjem 

Težave s 

procedural.  

znanjem, ker 

izvemo, da je 

Pomnjenje 

zaporedij 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gumbov. Tem se še 

posebej upira. 

gumbov grafomotorika 

ustrezna 

Je zelo spretna na 

drevesu, plezalni steni 

in rada telovadi. 

Spretna pri 

plezanju, rada 

telovadi  

Motorično 

spretna Groba motorika 

Je počasna, zato so jo 

starši veliko spodbujali.  

 

Počasna, 

spodbujanje staršev 

Spodbujanje 

staršev Samopodoba 

Lepo piše, pazi. 

Uporablja debele 

flomastre, barvice, 

svinčnike. 

Lepo piše 

Uporablja debela 

pisala  

Grafomotorika 

dobra  

 
Pisanje 

Če ji ni všeč, izreže in 

na novo napiše – 

najlepše v razredu. 

Če ji ni všeč, striže 

in naredi ponovno 

Zelo stroga do 

sebe 

 

Samopodoba 

Branje ji gre slabo 

vseskozi (najslabše v 

razredu). Bere počasi, 

težko izgovori. 

Zamenjuje črke l, g, d, 

b, kot da jih ne vidi. Za 

dolge besede potrebuje 

več časa. Pogosto si 

izmisli besedo po 

svoje. Največje težave 

so z malimi tiskanimi. 

Po prvi prebrani strani 

deluje vidno utrujena. 

Težave z branjem:  

 

počasi,  

 

zamenjuje črke  

 

 

Izmisli besede 

 

Težave z malimi 

tiskanimi črkami 

Pri branju se hitro 

utrudi 

 

 

Težave z 

branjem 

(počasno, 

netočno branje) 

 

 

 

 

 

Utrujenost pri 

branju 

Težave pri 

branju 

Izmenično bereta z 

mamo.  Snov, ki si jo 

mora zapomniti, doma 

zna, v šoli ne več. 

Izmenično branje z 

mamo 

Drugi preberejo 

Strategija 

Z angleščino ima 

velike težave, zlasti z 

izgovorjavo in 

pisanjem. Ima pomoč v 

šoli (ima zadostno 

oceno).  

 

Težave z 

angleščino, 

izgovorjava in 

pisanje 

Angleščina 

težavna 

 

Tuji jeziki 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

Tudi matematika ji gre 

težko (2). Ostali 

predmeti so prav dobri.  

Matematika  ne gre Težave z 

matematiko 

 

Matematika 

Poštevanka ji gre 

težko, pomaga si s 

prsti. 

Poštevanka ne gre, 

si pomaga 

Poštevanke ne 

zna 
Priklic iz 

spomina 

Uro slabo pozna, na 

kazalce ji ne gre.   

Ura, dnevi v tednu, 

meseci ji ne gredo 

Težave s 

časovno 

orientacijo 

Časovna 

orientacija 

Težave ima z dnevi v 

tednu in meseci v letu. 

Težave z dnevi v 

tednu in meseci v 

letu 

Težave z 

naštevanjem 

dnevov in 

mesecev  

Sekvencionalne 

sposobnosti 

Zelo rada riše (cele 

mape). 

Rada riše Riše 
Risanje 

Rada tudi poje. Rada poje Poje  Ustvarjalnost 

Ima raje bolj zatemnjen 

prostor, sobo bi rada 

pobarvala v lila barvo. 

Ima najljubšo igračo – 

rjavega zajčka. 

Rada zatemnjen 

prostor, lila barvo 

Rada ima temno  

Senzorna 

občutljivost 

(svetloba, vonj, 

okus) Kravjaki ji zelo 

smrdijo. 

Kravjaki ji smrdijo Občutljiva na 

vonjave  

Ne je grenkega. Zavrača grenko. Zavrača grenko  

Zelo se boji, da se ji 

bodo sošolci v razredu 

smejali. Zato je raje 

tiho, če ni prepričana v 

odgovor. Ima tremo 

pred skupino. 

 

Boji posmeha 

sošolcev 

 

 

Ima tremo 

 

 

 

Trema, strah  Samopodoba 

 

PRIHODNOST 

ODRASLOST 

 

Želi postati likovna 

umetnica  

Likovna umetnica Družboslovna 

smer (umetnica) Načrti za 

prihodnost 
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UČENKA Ž11 

PODROČJE BESEDILO Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

 

DRUŽINA 

Najstarejši otrok od 

dveh, mlajša sestrica ima 

3 leta. Babica (očetova 

mama) je levičarka, prav 

tako sestrica in oče. 

Sama je desničarka.  

 

 

Babica, sestrica, 

oče  levičarji 

 

Deklica desničarka 

 

 

 

Levoročnost  v 

družini Dednost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rojena ob roku, vendar 

lahka (2600g). 1  mesec  

pred  porodom  je  bilo 

ugotovljeno,  da  glavica  

ne  raste  tako,  kot  bi  

morala  (babi  se  ne  

spomni,  da  bi  mamica  

takrat v  nosečnosti  

doživela  kakršen  koli  

šok,  ki  bi  to  

povzročil).  Dojila  

(načrpano  mleko)  se  je  

6 m. 

 

 

 

Zastoj v rasti pred 

porodom 

 

 

 

 

 

Nepravilen 

razvoj  

Zastoj v razvoju 

Poseben otrok, kot 

dojenček zelo nemirna in 

živahna. Ves čas jo je 

bilo treba paziti. 

Poseben, nemiren,  

 

živahen otrok 

Nemirna,  

 

živahna  

Vedenje, 

obnašanje 

Čez dan ni spala, kar je 

povzročilo veliko težav v 

vrtcu. 

Ni spala čez dan Malo spala  

Spanje 

Proces  učenja  je  težak  

za  vse  stvari,  v  vse  

stvari  jo je  treba  

prisiliti,  daje  vtis,  kot  

da  je  nič  ne zanima,   

Težko se je učila, v 

vse jo je treba 

prisiliti,  

vtis 

nezainteresiranosti  

Težave z 

učenjem 

Spodbujanje 

 

Nezainteresiranost  

Učenje 

npr:  učenje  vožnje  

kolesa,  sicer  se  je  

naučila  že  v  vrtcu,  

vendar  počasi,  pri  

 

 

Počasno učenje 

vožnje s kolesom 

 

 

Počasno 

učenje 

 

 

Gibalni razvoj 
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PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plavanju  je napredovala  

zelo  počasi,  imela  je  

veliko  zasebnih  

inštrukcij  plavanja.  

Počasno učenje 

plavanja 

gibalnih 

spretnosti  

 

Gibalni razvoj 

Privajanje  na  hrano  

težavno,  tudi  zelo  

počasi,  kislo  zavrača,  

zavrača  tudi  meso. 

Težavno privajanje 

na hrano, zavrača 

kislo in meso 

 

Zavrača kislo, 

meso  

Senzorna 

občutljivost 

(okus) 

Pri  5,5  letih  je  začela  

jemati  rastni  hormon,  

od  takrat  naprej  se  to  

nekoliko  izboljšuje,  jo  

tudi zanima  več  stvari,  

do  takrat  ni  bila  nikoli  

lačna. 

 

Rastni hormon 

izboljšuje 

motivacijo 

 

 

 

Motivacija se 

izboljšuje Motivacija 

Razvoj  govora  je  bil  

zelo  počasen,  zelo  

nerazumljivo  je  

izgovarjala  besede,  

težko  je  izgovarjala 

črko  R,  zaradi  katere  je  

hodila  k  logopedinji,  

šumniki  pa  so  bili  o.k. 

Počasen razvoj 

govora 

Nerazumljiv govor 

(težave z r-jem)  

 

Težave z 

učenjem 

govora 

 

Govorne 

težave 

Govorni razvoj 

Najraje  se igra  s  

plišastimi  živalmi.  Z  

igračo,  ki  je  pela,  

imela  je  zelo  

neobičajen  način  

igranja: lego  kocke  je  

zlagala,  vedno  pa  je  

sestavljala  vse  le  

pritlično,  nikoli  v 

višino. 

 

Rada se igra s 

plišastimi igračami.  

 

 

 

 

Pritlično sestavljala 

lego kocke 

Plišaste igrače 

 

 

 

 

 

Lego kocke 

Igra 

Kock ni  sortirala  po  

barvi. Vse  barve  so  ji  

všeč,  najljubše  nima,  

ne  mara  črne  in  temno  

zelene.  

 

Ni sortirala po 

barvi. Ima rada vse 

barve,  

razen črne in temno 

zelene  

Ni sortirala 

barv 

 

Ne mara 

temnih barv 

Barve 
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PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

Svetloba  v  prostoru  je  

ne  moti,  ji  ne  blešči  

(niti  od  zidov,  niti  od  

papirja),  tudi  svetloba  

zunaj je  ne  moti. Ne  

mara  teme. 

 

Svetloba je ne moti, 

blešči 

 

 

Ne mara teme 

 

 

 

Ne mara teme 

Senzorna 

občutljivost 

(svetloba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvečer  težko  zaspi,  

sploh,  ko  gre  v  

posteljo  bolj  zgodaj. 

Zvečer težko zaspi  Težko zaspi  

Spanje 

Poštevanka  ji  gre  

težko. 

Težave s 

poštevanko 

Težave s 

priklicem  

Priklic 

informacij 

Dneve  v  tednu  pozna,  

nekoliko  težje  gre  

zaporedje  mesecev  

(mestoma  nepravilno), 

Pozna dneve,  

 

mesece se zmoti 

 

Težave z 

zaporedjem 

mesecev 

Pomnjenje 

zaporedij 

tudi  na  uro  se  je  težje  

navadila,  sedaj  ji  gre  

lažje,  doma  imajo  

digitalno  uro,  ročne  

nima. 

Težje se je navadila 

na digitalno uro 

Težave s 

časovno 

orientacijo  
Časovna 

orientacija 

Dela  z  računalnikom:  

ne  preveč,  ne  piše,  le  

igra  igrice,  vendar  tudi  

tega  ne  veliko. Zelo  

veliko  gleda  risanke,  

veliko  tistih,  ki  so  

namenjene  mlajšim  

otrokom  od  nje,  filmov  

ne mara. 

Igra računalniške 

igrice (malo) 

 

 

Gleda risanke za 

mlajše 

 

Ne mara filmov 

Računalniške 

igrice 

 

 

Risanke  
 

Prosti čas 

Od  začetka  je  

zamenjevala  levo  in  

desno,  sedaj  ne  več. 

Na začetku 

zamenjevala levo – 

desno  

Na začetku 

težave s 

prostorsko 

orientacijo  

Prostorska 

orientacija 

Všeč  ji  je,  ko  lahko  

uporabi  domišljijo  

(prosti  spis).  Čeprav  

babi  trdi,  da  njeni  

izdelki,  kjer  ima prosto  

Rada uporablja 

domišljijo 

Izdelki niso posebej 

domiselni  

 

Domišljija 

 

 

 

Ustvarjalnost 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pot  pri  ustvarjanju,  niso  

posebej  domiselni. 

 

 

 

 

Ustvarjalnost 

Šolski  predmeti,  ki  so  

ji  všeč:  gospodinjstvo,  

matematika,  

slovenščina,  geografija, 

naravoslovje,  likovna  

(zelo  rada  oblikuje  iz  

gline,   

Rada ima veliko 

šolskih predmetov  

 

 

Rada oblikuje z 

glino  

 

 

 

Ustvarja z 

glino 

ne  mara  risati  z  

barvicami,  rada  pa  riše  

z vodenimi  in  tempera  

barvicami). 

Riše rada samo z 

vodenkami 

Rada riše 

(vodenke!) 
Risanje 

V  šoli  je  zelo  počasna  

pri  prepisovanju  s  table,  

v  razredu  je  vedno  

zadnja. Domačih  nalog  

ne  mara,  sploh,  če  je  

veliko  pisanja,  všeč  ji  

je  le,  kadar  mora  

naloge  reševati  v 

delovnem  zvezku,  kjer  

je  le  tu  in  tam  kaj  za  

dopolnit. 

Počasi prepisuje s 

table 

 

Počasna, ne mara 

d.n.  

 

 

 

Rada dopolnjuje 

besede 

 

 

 

Prepis, pisanje  

počasno  

Pisanje 

Njena  koncentracija  za  

(šolsko)  delo  se  

sčasoma  podaljšuje;  na  

začetku  je  bila  izredno 

kratkotrajna  (le  nekaj  

minut),  zelo  težko  ji  je  

bilo  sedeti  na  stolu. 

Koncentracija se 

podaljšuje 

Kratkotrajna 

koncentracija  

Koncentracija 

Mamico  zelo  skrbi,  

kako  bo z  njenimi 

ocenami,  zato  jo  zelo  

spodbuja  pri  šolskem 

delu,  včasih  celo  

preveč  pritiska.  

Pogosto  se  učita  

kampanjsko,  pred  testi.  

Očku  zaradi naporne  

Mamo skrbi za 

ocene 

 

Spodbuja jo pri 

delu  

Pritiska, 

kampanjsko učenje 

 

Očka nima časa 

Skrb in 

spodbuda 

družine  

 

 

Pritisk, 

kampanjsko 

učenje  

 

 

 

 

 

 

Samopodoba 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

službe  ostane  zelo  malo  

časa  za  ukvarjanje  z  

njo,  več časa  pa ji  

posveti  babica,  ki  se pri  

pristopih  k  njej trudi  

upoštevati  tudi  

pedagoška  načela. 

 

 

 

Babica se ji bolj 

posveti  

 

 

 

 

Pomaga ji 

babica 

 

 

 

Samopodoba 

Bere  nerada,  čeprav  pri  

glasnem  branju  na  

testiranju  pokaže,  da  

bere  dokaj  gladko  in  z  

malo napakami.  Pred  

kratkim  je  odkrila  serijo  

knjig,  ki  ji  je  všeč,  za  

to  ji  ni  problem  brati  in  

ni težava  koncentracija.  

Priporočim,  da  prebere  

celo  serijo  do  konca,  

ter  da  ji  nato  ponovno 

najdejo  nekaj,  kar  jo  bo  

tako  zelo  motiviralo.  

Trdi,  da  so  ji  te knjige  

zelo  zanimive  in  smešne 

in  so  ji  zato  tako  zelo  

všeč. 

 

Ne mara brati 

 

Bere gladko, malo 

napak  

 

 

 

 

Koncentracija dobra 

Odklanjanje 

branja 

Bere tekoče  

Težave z 

branjem 

 

 

 

PRIHODNOST 

ODRASLOST 

Ne  ve  še,  kaj bi  rada  

počela,  ko  bo  odrasla,  

ve  le,  da  ne  bi  bila  

rada  pilot.  Če  bi  si  

izbrala službo  danes,  bi  

raje  delala  v  pisarni  kot  

zunaj,  enako  pa  bi  jo  

veselilo  delo  z  ljudmi  

ali  s papirji.  

Ne ve, kaj bo  

 

 

Ne pilot 

 

Delo v pisarni 

 

Z ljudmi ali papirji 

 

 

 

Bolj  

družboslovna 

smer 
Načrti za 

prihodnost 
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UČENKA Ž12 

PODROČJE BESEDILO Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

 

DRUŽINA 

Dekličin bratranec je 

levičar (po mamini 

strani).  

Bratranec levičar Levoročnost v 

družini Dednost 

Mama je umetnica.  Mama umetnica Mama umetnica  Poklic staršev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri 3 m so opazili, da 

ima levo stran ožjo in 

manjšo, zato je niso 

smeli nositi. Plazila se 

je zelo malo in shodila 

pri 10m.  Splavala je 

pozno, vendar zelo 

malo z rokavčki, kar 

naenkrat. Pri kolesu je 

imela pomožna kolesa, 

vendar se je hitro 

naučila brez.  

Leva stran ožja in 

manjša 

 

Malo plazenja, 

hitro shodila 

 

Pozno,  vendar 

nenadno učenje 

plavanja.  

 

Hitro naučila 

vožnje s kolesom 

 

 

 

 

Nihajoč gibalni 

razvoj  
Gibalni razvoj 

Od 2,5 leta hodi k 

plesu. 

Trenira ples Ples  
Ustvarjalnost 

Vse je želela sama. Vse sama  Samostojna  Samostojnost 

Prve besede so se 

pojavile zelo zgodaj – 

dolgo ni mogla reči 

jagoda (jagoja). 

Zgodaj začela 

govoriti 

 

Zgodnji govor  

Govorni razvoj 

Veliko je spala, z glavo 

vznak. V začetku je 

spala tako, da so ji 

noge in roke molele 

skozi ograjo posteljice. 

Veliko spala, glava 

vznak,  

 

noge in roke skozi 

ograjico   

Nenavaden 

položaj pri  

spanju Spanje 

Igrala se je z vsem, le z 

igračami ne: posodo, 

perilom, kozicami … 

Igrala z različnimi 

predmeti, ne  z 

igračami  

Ne z igračami  

Igra 

Stvari je sortirala po 

velikosti, barvi, 

namembnosti. 

 

 

Sortirala po barvi  Sortirala po 

barvi 

Barve 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavrača kislo in grenko 

hrano. 

Zavrača kislo in 

grenko 

Zavrača kislo in 

grenko Senzorna 

občutljivost 

(okus, svetloba) 

 

Bela ji zelo blešči. 

Rada ima barve, 

temnejše prostore in 

papir. 

Bela ji blešči 

Rada ima temne 

barve 

Bleščanje   

Je desničarka. Menjuje 

levo in desno. Levo 

oko je dominantno. 

Prostorska orientacija 

je dobra, hitro se 

znajde in najde pot. 

Zelo pogosto izgublja 

stvari. 

Menjuje levo in 

desno  

 

 

 

Izgublja stvari 

Težave leva – 

desna 

 

 

 

Izgubljanje 

predmetov 

Prostorska 

orientacija 

V šoli ni želela brati, 

težko se je zbrala, črke 

si je težko zapomnila – 

še vedno mora 

pomisliti za k, h, m, n, 

o, a, u, p, b, g, d, b, h. 

Branje je ravno – 

monotono, vse v enem 

dahu, brez ločil. Ko je 

bila mlajša, si je 

izmišljala besede ali 

samo konce besed. Če 

dlje časa bere in je 

knjiga dolgočasna, jo 

pečejo oči, začne boleti 

glava. Zanimive knjige 

bere diagonalno 

(fotobranje). 

Težave s 

koncentracijo pri 

branju, zamenjuje 

črke 

Težko zapomnila 

črke, monotono 

branje 

 

 

 

Izmišljala besede.  

 

 

Pri daljšem branju 

jo pečejo oči in boli 

glava, fotobranje  

 

 

Težave z 

dekodiranjem in 

fluentnostjo pri 

branju  

 

 

 

 

 

 

 

Bolijo oči in 

glava 

Težave z 

branjem 

Pri pisanju ima težave s 

slovnico: ločila in 

velika začetnica – 

težko si zapomni. 

Izpušča in menjuje 

črke, pisava je mešana 

(male tiskane in 

Težave s slovnico, 

ločila, velika 

začetnica. Pri 

pisanju izpušča, 

menjuje črke, meša 

pisavo 

 

Težave s 

slovnico 

in pisanjem  

 

 

 

 

Pisanje 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pisane). Povzetke piše 

zelo na hitro, samo 

ključne besede, brez 

podrobnosti. 

 

Pisanje 

Zapomni si dialoge 

serij, tudi za eno leto 

nazaj. Pesmice in rime 

se je hitro naučila. 

Zapomni si slišane 

stvari, pesmice 

Slušni spomin  

Sprejemanje 

informacij 

Mesece v letu pove, 

vendar mora pomisliti. 

Dnevi v tednu ji ne 

delajo težav, pri uri 

šteje po 5 minut. 

Meseci so ji delali 

težave 

Pozna dneve v 

tednu 

Težave z 

naštevanjem 

mesecev 
Pomnjenje 

zaporedij  

Raje ima analogno uro, 

izredno slab občutek za 

čas; težko si organizira 

in razporedi čas. 

Ne mara digitalne 

ure 

Slab občutek za čas 

Težave  s 

časovno 

orientacijo 

Časovna 

orientacija 

Pri matematiki ji delajo 

težave števila – obrača, 

menjuje simbole, ko je 

bila mlajša, je obračala 

števila (96, 69).   

Pri daljšem reševanju si 

napiše postopek. Pri 

daljših navodilih pol 

pozabi in ne naredi. 

 

Obrača, menjuje 

števila in simbole 

 

 

 

Težave s postopki  

 

 

 

Težave z 

matematiko in 

pisanjem števil  

Matematika 

Poštevanko težje. Težave s 

poštevanko 

Težave s 

priklicem 

Priklic iz 

spomina 

Njena koncentracija 

traja pol ure, vendar če 

je motivirana, lahko 

dlje.  Pri pogovoru 

hitro izgubi nit in 

govori o drugih 

stvareh. 

Kratkotrajna 

koncentracija, 

poveča z 

motivacijo.  

 

Izgubi nit pogovora 

Slaba 

koncentracija  

Koncentracija 

Angleščina ji ne dela 

težav, malo le pisanje. 

Pri ruščini skače iz 

cirilice v latinico 

(meša). 

Angleščina ji gre 

dobro 

Pri ruščini meša 

pisavo 

Angleščina 

dobro  

Tuji jeziki 
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ŠOLSKO 

OBDOBJE 

 

V prostem času posluša 

glasbo, pleše, drsa, 

strelja. Ima veliko 

prijateljic.  

Posluša glasbo, 

pleše, drsa, strelja, 

veliko prijateljic 

Veliko 

interesov, 

prijateljic  

Socialno 

področje 

Uči se tako, da si 

naredi izpiske, uporabi 

kričeče barve in 

podčrta z veliko 

različnimi barvami. 

Razrednik je rekel, da 

štrli iz povprečja, 

vendar ne po znanju, 

ampak po interakciji in 

videnju stvari. Včasih 

si je posnela in se 

poslušala ter se tako 

učila. 

Uči z izpiski, 

barva, podčrtuje  

besedilo  

 

 

 

Ima posebno 

videnje  

 

Včasih snemala za 

učenje  

 

Strategije 

učenja: barvanje, 

podčrtovanje, 

snemanje  

Strategije 

Sobo ima razmetano, 

omare z živili pa so 

pospravljene. Znajde se 

v neredu. 

Neredna, vendar se 

znajde 

 

Nerednost  Prostorska 

orientacija 

Ima zelo močna čustva 

in je zelo je 

impulzivna.  Mama 

pravi, da je 

perfekcionistka, da si 

postavlja visoke meje. 

Zase meni, da ima več 

šibkih kot močnih 

lastnosti – ker drugih 

stvari ne naredi tako 

dobro kot ostali. 

 

Močna 

čustva,impulzivna 

 

Perfekcionistka, 

visoki cilji  

 

Misli, da ima več 

šibkosti  

 

 

Čustvovanje 

 

 

Visoka 

pričakovanja  

 

Slabo mnenje o 

sebi  

Samopodoba 

Hrup jo zelo moti, 

bobni ji v ušesih.  

Občutljiva na hrup Slušni tip  Sprejemanje 

informacij 

 

PRIHODNOST 

ODRASLOST 

Želi študirati kemijo. 

Rada bi postala 

forenzik ali kriminalist. 

Rada rešuje težave, 

probleme, uganke.  

Kemija 

 

Forenzik, 

kriminalist 

 

 

Bolj 

naravoslovna 

smer  

Načrti za 

prihodnost 
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Priloga 2: Opisi zaznavanje besedila otrok, ki jim barvne prosojnice 

pomagajo pri branju in kodirni postopek za posameznega učenca 

 

Učenec MD1 

Besedilo  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

Črke bežijo, papir blešči.  

Rad ima »srednjo« svetlobo; 

ne presvetlo in ne pretemno. 

Bežanje, bleščanje  

Srednja svetloba 

Premikanje črk 

Bleščanje 

Zaznavanje 

besedila 

 

Učenec MD2 

Besedilo  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

Črke niso jasne, sive. Vidi 

samo eno besedo ali črko, 

ostalo je megleno. Ni 

presledkov med črkami, 

besedami, vrsticami. Težko se 

vidi. 

 

Vidi posamezno 

črko, nejasno, 

megleno, ni 

presledkov med 

črkami/vrsticami 

Posamezne črke 

Nejasno, 

megleno 

 

Ni presledkov 

 

Zaznavanje 

besedila 

 

Učenec MD3 

Besedilo  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

Izredno blešči bel papir, slabo 

razloči presledke med črkami,     

vidi pike, težave pri ločevanju 

g–h. 

 

Bleščanje, ni 

presledkov                     

med črkami, pike 

Bleščanje, ni 

presledkov 

 

Zaznavanje 

besedila 

 

Učenec MD4 

Besedilo  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

Nepravilno prehajanje med 

vrsticami, stene se mu 

bleščijo, na belem listu se 

pojavijo lise. 

Nepravilno 

prehajanje med 

vrsticami Bleščanje, 

lise 

Izgubi se v 

besedilu 

Bleščanje, lise 

 

Zaznavanje 

besedila 
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Učenec MD5 

Besedilo  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

Črke se zlepljajo skupaj,  

slabo vidi presledke med 

besedami,        izgubi vrstico,  

izredna vidna senzibilnost. 

Ni presledkov med 

besedami, vrsticami 

Izgubi vrstico  

vidna senzibilnost 

Ni presledkov 

Izgubi vrstico 

Bleščanje  

 

Zaznavanje 

besedila 

 

Učenec MD6 

Besedilo  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

Pri daljšem branju ga bolijo 

mišice okoli oči, črke skačejo, 

se zamešajo, pogled mu skače 

iz vrstice v vrstico, pomaga si  

s prstom, ko pogleda besedilo, 

vidi kvadrate in rob se mu 

megli. 

Izbira obleke svetlih, živih 

barv. Vsi odtenki sive so mu 

všeč. 

Bolečina okoli oči, 

črke skačejo, težaven 

prehod med 

vrsticami                                        

Vidi kvadrate 

Megleno 

Žive barve in siva so 

mu všeč 

Bolečina  

Premikanje 

črk  

Izgubi vrstico  

Megleno 

Barve 

 

 

 

Zaznavanje 

besedila 

 

Učenka ŽD7 

Besedilo  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

Vidi megleno, črke  se 

premikajo, bežijo stran, 

nekoliko navzdol in levo. 

Presledki so slabši, včasih so 

besede čisto skupaj. Ko bere 

črne črke na belem papirju, jo 

pečejo oči, včasih ima glavobol. 

Rada je v svetlem prostoru, tudi 

ponoči ima prižgano luč – 

hipersenzibilnost na svetlobo. 

Megleno, črke bežijo  

 

 

Slabši presledki, 

besede skupaj 

 

Pečejo oči med 

branjem  

Včasih ima glavobol  

Rada ima svetel 

prostor 

Megleno, 

premikanje črk 

 

Ni presledkov 

 

 

Pekoče oči 

 

Glavobol 

 

 

 

Zaznavanje 

besedila 
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Učenec M8 

Besedilo  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

Ne vidi presledka med črkami, 

med besedami ga vidi.  

Pri risanju najmanj uporablja 

vijoličasto, temno zeleno in 

svetle barve. 

Ni presledkov med 

črkami 

Rada ima svetle 

barve, vijoličasto in 

temno zeleno barvo 

Ni presledkov 

 

Barve 

 

Zaznavanje 

besedila 

 

 

Učenka Ž9 

Besedilo  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

Pri zeleni barvi jo bolijo oči. 

Raje ima rumeno. Besede niso 

jasne.  Zbega jo več teksta. Na 

sistematskem pregledu so 

ugotovili, da deklica slabo 

vidi. 

Raje ima bolj svetlo.  

Bolijo oči pri zeleni 

Nejasne besede, 

zbega jo večja 

količina teksta.  

Slabo vidi 

Raje ima svetlo 

Bolečina 

Nejasno  

 

 

Slabo vidi 

Svetel prostor 

 

 

Zaznavanje 

besedila 

 

 

Učenka Ž10 

Besedilo  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

Vidi bleščeče belo – blešči 

med črkami. Pri branju spušča 

črke. Črke so majhne.  

Ima raje bolj zatemnjen 

prostor, sobo bi rada 

pobarvala v lila barvo. 

Bleščanje med 

črkami, spušča črke 

Majhne črke 

Rada ima zatemnjen 

prostor 

Bleščanje  

 

Majhne črke 

Rada ima 

zatemnjeno 

 

 

 

Zaznavanje 

besedila 
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Učenka Ž11 

Besedilo  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

Svetloba v prostoru je ne moti, 

ji ne blešči (niti od zidov niti 

od papirja), tudi svetloba 

zunaj je ne moti. Črke so 

nejasne, vrstice in besede so 

skupaj. 

 

Svetloba je ne moti 

 

 

Nejasne črke 

Vrstice, besede so 

skupaj 

 

 

 

Nejasno  

Ni presledkov 

 

 

Zaznavanje 

besedila 

 

 

Učenka Ž12 

Besedilo  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorija 

Če je tekst majhen in strpan, 

gredo besede v 3, 4 ovalne 

besede. Ko bere, dobi željo, da 

bi si posamezne besede 

barvala. Pri daljših besedah ne 

ve ali gre za eno ali dve 

besedi. Včasih ne vidi 

presledkov med besedami, 

večkrat ponovno bere isto 

vrstico. Bolj ji odgovarja večji 

presledek med vrsticami.  

Bel papir ji zelo blešči, zato 

uporablja eko papir, ker je 

temnejši.  

Bela ji zelo blešči. Rada ima 

barve, temnejše prostore in 

papir. 

Če dlje časa bere, jo pečejo 

oči in boli glava.  

Besede se 

premaknejo  v ovale 

Barvanje besed 

 

Ni presledkov med 

daljšimi besedami 

Večkrat prebere isto 

vrstico 

Večji presledek med 

vrsticami 

 

Bel papir blešči, eko 

papir 

 

 

Rada ima temnejše 

(barvne) prostore 

Pečejo oči, boli glava 

Besede gredo 

v ovale 

 

 

Ni presledkov 

 

Izgubi se v 

besedilu 

 

 

 

Bleščanje  

 

 

 

Rada ima 

temno 

Bolečina  

 

 

 

 

 

 

 

Zaznavanje 

besedila 
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Priloga 3: Skupne značilnosti učencev iz vzorca 

 

Tabela 1: Težave pri branju - kategorija 1  

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 

Pri branju si pomaga s prstom, tako da si kaže naslednjo 

vrstico. Zamenjuje črke b, d, p, k, h, m, n, o, e. Pri branju 

menjuje zloge, bere na sredini in na koncu, ugiba, katera črka 

je napisana, si izmisli besedo. Bral je postrani, na pol leže, 

obračal je papir ali postrani gledal. 

Oblike pomoči in  

težave pri 

dekodiranju  

Položaj pri branju 

MD2 

Pri branju je črke spačil, izmislil besede, po svoje izmislil 

konec. Lažje bere pisane in velike tiskane črke. Pri pisanih se 

zelo malo moti. 

Težave s tehniko 

branja 

MD3 

Bere počasi, nepravilno prebere besede, zlasti podobne 

besede. Pri branju zamenjuje zloge, vidno težje branje, ko je 

tekst gost. Ne mara brati na glas. Besedilne naloge prebere 

večkrat, dokler ne razume. Pisane črke najtežje bere. 

Težave s hitrostjo 

in tehniko branja 

Izogibanje 

glasnemu branju 

MD4 

V 4.r so se začele pojavljati velike težave. Branje je bilo 

zatikajoče, počasno in monotono, izpuščal je črke, menjeval 

b in d. 

Težave s tempom 

in tehniko branja 

MD5 Pri branju se trudi, da šumnike izgovori pravilno. Težave z branjem 

MD6 

Bere težko, ravno. Besede ugiba, prebere pomanjkljivo, ker 

črk ne prepozna in zato ugiba besede. Bere zelo malo, raje 

posluša. Ko dlje časa bere, ga bolijo mišice okrog oči. Pri 

pisnem ocenjevanju znanja je imel vedno bralca, 

spodbujevalca. 

Težave s tehniko in 

fluentnostjo branja. 

Bolečina ob branju 

ŽD7 
V šoli ji gre zelo počasi, brati je začela zelo pozno. V učenje 

mora vložiti veliko truda, ogromno napora.  

Težave z branjem 

in učenjem 

M8 

Branje je odvisno od koncentracije in motivacije. Bere slabo; 

izpušča, meša, obrača črke, sestavlja po svoje, začne zadaj, 

hitro zgubi interes. Vsak dan je bral pol ure, brez napredka. 

Branje slabo, brez 

napredka 
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Ž9 
Zbega jo več teksta. Pri branju malo goljufa; tekst se nauči na 

pamet. Starši ji daljše nove besede in pravljice berejo. 

Težave z branjem 

in strategije 

Ž10 

Branje ji gre slabo vseskozi (najslabše v razredu). Bere 

počasi, težko izgovori. Zamenjuje črke l, g, d, b, kot da jih ne 

vidi. Za dolge besede potrebuje več časa. Pogosto si izmisli 

besedo po svoje. Največje težave so z malimi tiskanimi. Po 

prvi prebrani strani deluje vidno utrujena. 

Težave z branjem 

(počasno, netočno 

branje)  Utrujenost 

pri branju 

Ž11 

Bere  nerada,  čeprav  pri  glasnem  branju  na  testiranju  

pokaže,  da  bere  dokaj  gladko  in  z  malo napakami.  Pred  

kratkim  je  odkrila  serijo  knjig,  ki  ji  je  všeč,  zato  ji  ni  

problem  brati  in  ni težava  koncentracija.  Priporočim,  da  

prebere  celo  serijo  do  konca  ter  da  ji  nato  ponovno 

najdejo  nekaj,  kar  jo  bo  tako  zelo  motiviralo.  Trdi,  da  so  

ji  te knjige  zelo  zanimive  in  smešne in  so  ji  zato  tako  

zelo  všeč. 

Odklanjanje branja. 

Bere tekoče 

Ž12 

V šoli ni želela brati, težko se je zbrala, črke si je težko 

zapomnila – še vedno mora pomisliti za k, h, m, n, o, a, u, p, 

b, g, d, b, h. Branje je ravno – monotono, vse v enem dahu, 

brez ločil. Ko je bila mlajša, si je izmišljala besede ali samo 

konce besed. Če dlje časa bere in je knjiga dolgočasna, jo 

pečejo oči, začne boleti glava. Zanimive knjige bere 

diagonalno (fotobranje). 

Težave z 

dekodiranjem in 

fluentnostjo pri 

branju  

Bolijo oči in glava 
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Tabela 2: Zaznavanje besedila – kategorija 2 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 
Črke bežijo, papir blešči.  

Rad ima »srednjo« svetlobo; ne presvetlo in ne pretemno. 

Premikanje črk 

Bleščanje 

MD2 

Črke niso jasne, sive. Vidi samo eno besedo ali črko, ostalo 

je megleno. Ni presledkov med črkami, besedami, 

vrsticami. Težko se vidi. 

Posamezne črke 

Nejasno, megleno 

Ni presledkov 

MD3 

Izredno blešči bel papir, slabo razloči presledke med 

črkami,  

vidi pike, težave pri ločevanju g–h. 

Bleščanje, ni 

presledkov 

MD4 
Nepravilno prehajanje med vrsticami, stene se mu bleščijo, 

na belem listu se pojavijo lise. 

Izgubi se v besedilu 

Bleščanje, lise 

MD5 

Črke se zlepljajo skupaj,  slabo vidi presledke med 

besedami, izgubi vrstico, izredna vidna senzibilnost. 

Ni presledkov 

Izgubi vrstico 

Bleščanje  

MD6 

Pri daljšem branju ga bolijo mišice okoli oči, črke skačejo, 

se zamešajo, pogled mu skače iz vrstice v vrstico, pomaga 

si  s prstom, ko pogleda besedilo, vidi kvadrate in rob se 

mu megli. 

Izbira obleke svetlih, živih barv. Vsi odtenki sive so mu 

všeč. 

Bolečina, premikanje 

črk, izgubi vrstico 

Megleno 

 

Barve 

ŽD7 

Vidi megleno, črke  se premikajo, bežijo stran, nekoliko 

navzdol in levo. Presledki so slabši, včasih so besede čisto 

skupaj. Ko bere črne črke na belem papirju, jo pečejo oči, 

včasih ima glavobol. 

Rada je v svetlem prostoru, tudi ponoči ima prižgano luč – 

hipersenzibilnost na svetlobo. 

 

Megleno, premikanje 

črk, ni presledkov 

Pekoče oči 

Glavobol 

Senzibilnost na 

svetlobo 

M8 

Ne vidi presledka med črkami, med besedami ga vidi.  

Pri risanju najmanj uporablja vijoličasto, temno zeleno in 

svetle barve. 

Ni presledkov 

Barve 

Ž9 

Pri zeleni barvi jo bolijo oči. Raje ima rumeno. Besede 

niso jasne.  Zbega jo več teksta. Na sistematskem pregledu 

so ugotovili, da deklica slabo vidi. 

Bolečina 

Nejasno  

Slabo vidi 
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Raje ima bolj svetlo.  

 

Svetel prostor 

Ž10 

Vidi bleščeče belo – blešči med črkami. Pri branju spušča 

črke. Črke so majhne.  

Ima raje bolj zatemnjen prostor, sobo bi rada pobarvala v 

lila barvo. 

Bleščanje  

Majhne črke 

Rada ima zatemnjeno 

 

Ž11 

Svetloba v prostoru je ne moti, ji ne blešči (niti od zidov 

niti od papirja), tudi svetloba zunaj je ne moti. Črke so 

nejasne, vrstice in besede so skupaj. 

 

Nejasno  

Ni presledkov 

Ž12 

Če je tekst majhen in strpan, gredo besede v 3, 4 ovalne 

besede. Ko bere, dobi željo, da bi si posamezne besede 

barvala. Pri daljših besedah ne ve ali gre za eno ali dve 

besedi. Včasih ne vidi presledkov med besedami, večkrat 

ponovno bere isto vrstico. Bolj ji odgovarja večji presledek 

med vrsticami.  

Bel papir ji zelo blešči, zato uporablja eko papir, ker je 

temnejši.  

Bela ji zelo blešči. Rada ima barve, temnejše prostore in 

papir. 

Če dlje časa bere, jo pečejo oči in boli glava.  

Besede gredo v ovale 

 

Ni presledkov 

Izgubi se v besedilu 

 

 

Bleščanje  

 

Rada ima temno 

 

Bolečina  
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Tabela 3: Ustvarjalnost - kategorija 3  

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 

Neprestano je sestavljal, se zunaj igral z mivko, peskom, 

blatom, vodo. Ustvarjal predore, mesta, mostove. Imel je 

zamisel in koncept. 

Sestavljanje, imel 

zamisel, koncept 

Se znajde, je domiseln, ima nenadne ideje. Zelo rad ustvarja 

in izumlja. S škatlo, vrvico, papirnato brisačo – da mami, da 

potegne vrvico in skoči ven iz fasade.  Četrtino podstrešja 

zasedajo njegovi izumi. Ustvarja tridimenzionalno.  

Domiseln 

Ustvarjalen          

Ima ideje               

3-D  

MD2 
Do rešitve – pravega rezultata pride na svoj način, v glavi. 

Postopka učiteljice se težko drži. 

Uvid rezultata – 

nadarjenost 

MD3 

Učenec večkrat preseneti z znanjem. Ležijo mu tehnične 

stvari: modelarstvo (skupina LJ), ladjice, ki plavajo in se 

poganjajo, motorni čoln, razni motorji, naredil žičnico. 

Prijateljev oče mu nabavi razne motorje 

Inovativen  

(modelarstvo) 

 

MD4 

Igral se je s traktorji, delovnimi stroji in lego kockami. 

Sestavljanke je sestavljal zelo zgodaj. Najraje je sestavljal iz 

lesa, sam, po svojih idejah (kmetijske stroje, da jih je 

priključil na svoj plastični traktor). Raje se (je) igral zunaj, 

rad ima živali. 

Igra z lego kockami  

Sestavljanje po 

svojih idejah 

Ob koncu 3.r je bil identificiran kot nadarjen na področju 

inovacij, idej. 

Ideje – nadarjen  

Pri fiziki ne piše postopkov, sam si izračuna rezultat. Uvid rezultata - 

nadarjenost 

MD5 

Igra z lego kockami                                                      

Sestavljanje po svojih idejah 

Inovativen, 

ustvarjalen 

Zanimajo ga poskusi – gleda Galileo na TV in si zapomni. 

Ima ideje. Sestavlja lego kocke, dela po načrtu ali po svoje. 

Inovativen, 

ustvarjalen 

MD6 Igral se je z lego kockami, traktorji, dinozavri.  Veliko je 
Lego kocke 
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MD6 

sestavljal sam, ni se oziral na predloge – velike hiše, 

poslopja. 

Traktorji, dinozavri 

Riše s črticami – celostno videnje. 
Sposobnost 

vizualizacije 

Likovno področje je zelo dobro razvito. Je nadpovprečno 

ustvarjalno in likovno močen.   

Likovno nadarjen 

Ima zelo izrazit domišljijski svet, med poukom kar odplava. Domišljija 

Tehnično risanje ga zelo zanima – mehatronik Tehnično risanje 

ŽD7 

Veliko časa se je igrala z lego kockami. Najraje je zlagala, 

sestavljala, risala. Kocke je zlagala na svoj način. 

Lego kocke  

Sestavljala, risala 

Sestavlja po svoje, zelo ustvarjalno, ob ustvarjalnih igrah 

prebije veliko časa. Računalnik je usvojila zelo hitro, tako 

kot tu, preseneti na veliko področjih. 

Ustvarjalna pri 

sestavljanju 

M8 

Rad je prost, se igra zunaj, kjer raziskuje in koplje. Rad sedi 

in odtava z mislimi – fantazira in ima svoje zgodbe (učiteljica 

ima svoje lajne). 

Sanjarjenje, 

fantaziranje, 

domišljija 

Ž9 Zelo rada in lepo riše. Ustvarja nakit in s plastelinom.   Risanje, ustvarjanje 

Ž10 Zelo rada riše (cele mape). Rada tudi poje. Riše in poje   

Ž11 

Všeč  ji  je,  ko  lahko  uporabi  domišljijo  (prosti  spis).  

Čeprav  babi  trdi,  da  njeni  izdelki,  kjer  ima prosto  pot  pri  

ustvarjanju,  niso  posebej  domiselni. 

 

Domišljija  

Šolski  predmeti,  ki  so  ji  všeč:  gospodinjstvo,  

matematika,  slovenščina,  geografija, naravoslovje,  likovna  

(zelo  rada  oblikuje  iz  gline).  

 

Ustvarja iz gline 

Ž12 Od 2,5 leta hodi k plesu. Ples  
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Tabela 4: Težave s pomnjenjem zaporedij – kategorija 4 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 
Ne pozna pravilnega zaporedja dnevov in 

mesecev. 

Težave z zaporedji 

MD2 Težko se je naučil abecedo. Težave z zaporedji 

MD3 
Pri mesecih meša avgust, september in 

oktober, zato mora dobro premisliti. 

Težave s pomnjenjem zaporedij 

MD4 

Abecedo pozna, prav tako dneve v tednu in 

pesmice. 

Obvlada zaporedja 

Težave ima z meseci v letu. Težave z našt. mesecev   

MD5 
Abecede ne zna, prav tako ne mesecev v letu 

in dnevov v tednu.  

Težave z našt. dnevov in mesecev 

MD6 

Težko si je zapomnil pesmice, rime; zanje je 

potreboval veliko časa. Velikokrat je pozabil 

in si sam izmislil. 

Težave s s pomnjenjem zaporedij 

Meseci v letu mu ne gredo.  Težave z zaporedji 

ŽD7 
Velike težave ima z meseci v letu, dneve v 

tednu pozna, našteje jih tudi nazaj. 

Težave z zaporedjem mesecev 

M8 Ni podatkov, zato predvidevamo, da ni težav.  Ni težav s s pomnjenjem zaporedij 

Ž9 Ni podatkov, zato predvidevamo, da ni težav. Ni težav s pomnjenjem zaporedij 

Ž10 

Težave ima z zavezovanjem čevljev – gre ji 

zelo počasi, še bolj zapenjanje gumbov. Tem 

se še posebej upira. 

Težave s proceduralnim znanjem * 

ker izvemo, da je grafomotorika 

ustrezna 

Težave ima z dnevi v tednu in meseci v letu. 
Težave z naštevanjem dnevov in 

mesecev 

Ž11 
Dneve  v  tednu  pozna,  nekoliko  težje  gre  

zaporedje  mesecev  (mestoma  nepravilno). 

Težave z zaporedjem mesecev 

Ž12 

Mesece v letu pove, vendar mora pomisliti. 

Dnevi v tednu ji ne delajo težav, pri uri šteje 

po 5 minut. 

Težave z naštevanjem mesecev 
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Tabela 5: Senzorna občutljivost – kategorija 5 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 

Rad ima »srednjo« svetlobo; ne presvetlo in ne pretemno. Ustreza mu srednja 

svetloba 

Močnega hrupa in gneče ne prenaša. Vse mu je preglasno in 

prehrupno, takrat se umakne ven. 

Občutljiv na močne 

zvoke in gnečo 

MD2 

Zavrača grenka živila, določeno hrano zavrača tudi vizualno – 

niti ne poskusi. Je samo kumarice brez kisa. Delno rad ima 

sadje (banane, hruške).  

Zavrača grenko 

MD3 Zavrača grenak okus (ohrovt). Zavrača grenko 

MD4 Je vsejed, ni odklanjal okusov. Ne odklanja okusov 

MD5 
* Iz opisa zaznavanja besedila izvemo, da je izredno vidno 

senzibilen. 

Vidna senzibilnost 

MD6 
Je vsejed, rad veliko je. Ne zavrača okusov 

Je izredno  senzibilen; vse čuti, vse ga zmoti. Senzibilen 

ŽD7 
Rada je v svetlem prostoru, tudi ponoči ima prižgano luč – 

hipersenzibilnost na svetlobo. 

Svetel prostor, luč 

M8 

Je vse razen rabarbarine torte – pravi, da je prekisla. Občutljiv na kislo 

Ni mu všeč preveč akcije naenkrat. Težko posluša hrup, najraje 

pa ima glas traktorja in vrtanja. 

Občutljiv na hrup 

Najraje gre v »štalo«, ki mu tudi najlepše diši 

(hipersenzibilnost na vonjave), ko mama kuha … 

Občutljiv na 

vonjave 

Ž9 
Odklanja kislo, ima raje nevtralne okuse in sadje. Odklanja kislo 

Raje ima bolj svetlo. Svetloba ji je všeč 

Ž10 

 

Ž10 

Ima raje bolj zatemnjen prostor, sobo bi rada pobarvala v lila 

barvo. Ima najljubšo igračo – rjavega zajčka. 

Rada ima temno  

Kravjaki ji zelo smrdijo. Občutljiva na vonj  

Ne je grenkega. Zavrača grenko  

Ž11 

Privajanje  na  hrano  težavno,  tudi  zelo  počasi,  kislo  

zavrača,  zavrača  tudi  meso. 

Zavrača kislo, meso 

Svetloba  v  prostoru  je  ne  moti,  ji  ne  blešči  (niti  od  

zidov,  niti  od  papirja),  tudi  svetloba  zunaj je  ne  moti. Ne  

mara  teme. 

 

Ne mara teme 

Ž12 

Zavrača kislo in grenko hrano. Zavrača 

kislo/grenko 

Bela ji zelo blešči. Rada ima barve, temnejše prostore in papir. Bleščanje   
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Tabela 6: Težave pri pisanju – kategorija 6 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 Ni uspešen pri nareku in prepisovanju s table.  
Narek, prepis 

težave 

MD2 
Sum na disleksijo so zaznali v 2. razredu, pri opismenjevanju 

– abecedi: zamenjeval je b, d, m, n, a, o. 

Težave pri pisanju 

MD3 

Pisal je s tiskanimi. Veliko so se pogajali za pisane, vendar ni 

želel vaditi po črtah, grdo pisavo. Piše s pisanimi, težje s 

tiskanimi. 

Pisana pisava je 

slabo berljiva 

MD4 

Pri pisanju ima trdo motoriko, nepravilno uporablja veliko 

začetnico. Težave ima s pisano pisavo – nerazločna, zato 

uporablja male tiskane črke. 

Pisanje okorno 

Nerazločna  pisava 

MD5 Ne more prepisovati s table.  Težko in grdo piše. 
Težave s prepisom, 

pisanjem 

MD6 

Pri pisanju menjuje a, e, b, d ... Težave pri pisanju  

Prepisovanje s table mu ne gre. 

 

Težave pri prepisu 

ŽD7 
 *predvidevamo, da ni težav  

 

Ni težav pri pisanju 

M8 
 *predvidevamo, da ni težav 

 

Ni težav pri pisanju 

Ž9 

Piše črko po črki, ne cele besede. Črke in številke obrača (1, 

5, 6 je pisala zrcalno oz. na glavo postavljeno). Po nareku ne 

piše. Ustavi se pri prvi, ne ve, kaj je bilo prejšnje. Odvisno je 

od dneva. 

Težave z zapisom, 

pisanjem po nareku 

Ž10 
Lepo piše, pazi. Uporablja debele flomastre, barvice, 

svinčnike. 

Grafomotorika 

dobra  

Ž11 

V  šoli  je  zelo  počasna  pri  prepisovanju  s  table,  v  razredu  

je  vedno  zadnja. Domačih  nalog  ne  mara,  sploh,  če  je  

veliko  pisanja,  všeč  ji  je  le,  kadar  mora  naloge  reševati  

v delovnem  zvezku,  kjer  je  le  tu  in  tam  kaj  za  dopolnit. 

 

Prepis, pisanje  

počasno  

Ž12 

Pri pisanju ima težave s slovnico: ločila in velika začetnica – 

težko si zapomni. Izpušča in menjuje črke, pisava je mešana 

(male tiskane in pisane). Povzetke piše zelo na hitro, samo 

ključne besede, brez podrobnosti. 

Težave s slovnico 

In pisanjem 
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Tabela 7: Težave s časovno orientacijo – kategorija 7 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 

Potem/prej zamenjuje z manj/več. Na uro slabo pozna, izbere 

tisto v velikimi številkami.  

Pozna dneve v tednu, mesece v letu. 

Težave s časovnimi 

pojmi in časovno 

orientacijo 

MD2 

Še sedaj ne pozna ure, dnevov v tednu. Najprej je usvojil 

konec tedna – soboto. Letni časi in meseci mu tudi ne gredo, 

pomaga si s strategijo. 

Težave s časovno 

orientacijo 

MD3 Z učenjem ure ni imel težav. 
Dobra časovna 

orientacija 

MD4 Časovna orientacija je v redu. 
Časovna orientacija 

dobra 

MD5 

Sprašuje za uro. Težave s časovno 

orientacijo 

Časovna orientacija ni dobra – pozna le digitalno uro. Slaba časovna 

orientacija 

MD6 

Orientacija je zelo dobro razvita. 
Dobra časovna 

orientacija 

Veliko so delali na organizaciji časa, da si zna načrtovati 

stvari. 

Težave z 

organizacijo časa 

… in poznavanje ure mu ne gre.  
Težave s časovno 

orientacijo 

ŽD7 Percepcija časa je slaba.  
Težave s časovno 

orientacijo 

M8 Pri točnosti mu pomaga digitalna zapestna ura. 
Slabša časovna 

orientacija 

Ž9 Orientacija dobra. 
Dobra časovna 

orientacija 

Ž10 Uro slabo pozna, na kazalce ji ne gre.   
Težave s časovno 

orientacijo 

Ž11 
… tudi  na  uro  se  je  težje  navadila,  sedaj  ji  gre  lažje,  

doma  imajo  digitalno  uro,  ročne  nima. 

Težave s časovno 

orientacijo 

Ž12 
Raje ima analogno uro, izredno slab občutek za čas; težko si 

organizira in razporedi čas. 

Težave  s časovno 

orientacijo 
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Tabela 8: Težave s priklicem iz spomina – kategorija 8 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 Ni podatkov, zato predvidevamo, da ni težav. 
Priklic iz spomina 

dober 

MD2 Poštevanka mu gre srednje, težave zlasti 6, 7, 8. 
Težave s priklicem 

iz spomina 

MD3 Ni podatkov, zato predvidevamo, da ni težav. 
Priklic iz spomina 

dober 

MD4 … in poštevanko, ki jo sproti pozablja.  
Težave s priklicem 

poštevanke 

MD5 Poštevanke se nikakor ne more naučiti, si ne predstavlja. 
Priklic iz spomina 

težaven 

MD6 

Ima šibek kratkoročni spomin; Kratkoročni 

spomin 

potrebuje več časa, da se odzove. Priklic iz spomina 

Težko se je naučil poštevanke in še vedno mu dela težave, 

abecedo zna, včasih se zmoti. 

Težave s priklicem 

iz spomina 

ŽD7 
Poštevanko je usvojila s težavo.  Priklic iz spomina 

težaven   

M8 
Poštevanka v redu.  Priklic iz spomina 

dober 

Ž9 Ni podatkov, zato predvidevamo, da ni težav. 
Priklic iz spomina 

dober 

Ž10 Poštevanka ji gre težko, pomaga si s prsti. Poštevanke ne zna 

Ž11 Poštevanka  ji  gre  težko. Težave s priklicem 

Ž12 Poštevanko težje. Težave s priklicem 
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Tabela 9: Samopodoba – kategorija 9 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 

Ob vstopu v vrtec je najprej opazoval otroke, šele pozneje 

vstopil.  

Nezaupanje, strah 

Starši so otrokove izpade pustili (ignorirali), z njim so 

ravnali drugače, ga sprejeli takšnega, kakršen je. 

Starši sprejeli 

otroka 

Gudenoughov test kaže dobro samopodobo. 
Pozitivna  

samopodoba 

MD2 

… in se ustrašil, ni bil pogumen. Strah  

Učitelji ga imajo radi, učiteljica pravi, da premalo dela, vadi. Učitelji ga 

spodbujajo  

Veliko je vadil doma, vendar brez napredka. Frustracija  

Do 4. razreda je bil samozavesten, imel je dobro podobo o 

sebi. Potem je dobil veliko tremo. 

Nesamozavesten, 

ima tremo 

Gudenoughov test kaže nizko samopodobo. Negativna  

samopodoba 

MD3 Gudenoughov test kaže bolj slabo samopodobo. 
Negativna  

samopodoba 

MD4 Gudenoughov test kaže dobro samopodobo. 
Pozitivna  

samopodoba 

MD5 

 

Učitelji pravijo, da je len, nezainteresiran, da se ne trudi. Do 

3.r so ga v šoli zelo kritizirali, obsojali dislektike. V 4.r je 

imel zelo dobro učiteljico, ki je odkrila njegove talente. V 5.r 

morajo biti spisi brez napak. 

Učitelji ga 

kritizirajo, imajo 

visoke zahteve 
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MD5 

Starši ga pošiljajo ven, vendar noče iti. Ni mu več do 

atletike. Najraje je v sobi. Ima govorne težave; govor je 

slabše razumljiv, govori tiho. Ni težava v sluhu. Stavek slabo 

povezoval. Šumnike poje (še vedno, nadomesti z drugo 

podobno besedo). 

Zapira se v sobo  

Govorne težave 

Gudenoughov test kaže nizko samopodobo. 
Negativna  

samopodoba 

MD6 

 

Do vstopa v šolo je bil srečen otrok. Vse do 4.r je bila 

samozavest dobra, nato je bila ugotovljena disleksija. 

Na začetku dobra 

samopodoba 

Starši so imeli dnevne stike z razredničarko. Ta ga je zelo 

podpirala. Tudi ostali učitelji so ga podpirali in upoštevali 

prilagoditve. Zahvala učiteljem in staršem, da ima dobro 

samozavest.  

Dobra samozavest 

Gudenoughov test kaže dobro samopodobo. Pozitivna  

samopodoba 

ŽD7 

Ko je začela hoditi v šolo, se je začela primerjati z vrstniki in 

jo je začelo skrbeti, če bo zmogla zahteve šole. Od tod se je 

razvil strah pred šolo. 

Jo skrbi, strah pred 

šolo 

Gudenoughov test kaže nizko samopodobo. Negativna  

samopodoba 

M8 Gudenoughov test kaže kar dobro samopodobo. 
Pozitivna  

samopodoba 

Ž9 

V šolo je rada hodila vse do črk, ko se je ustavilo. Odpor do šole 

Gudenoughov test kaže bolj slabo samopodobo. 
Negativna  

samopodoba 

 

Ž10 

 

Je počasna, zato so jo starši veliko spodbujali.  Spodbujanje staršev 

Če ji ni všeč, izreže in na novo napiše – najlepše v razredu. Zelo stroga do sebe 

Zelo se boji, da se ji bodo sošolci v razredu smejali. Zato je 

raje tiho, če ni prepričana v odgovor. Ima tremo pred 

Trema, strah 
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Ž10 

skupino. 

Gudenoughov test kaže slabo samopodobo. 
Negativna  

samopodoba 

Ž11 

Mamico  zelo  skrbi,  kako  bo z  njenimi ocenami,  zato  jo  

zelo  spodbuja  pri  šolskem delu,  včasih  celo  preveč  

pritiska.  Pogosto  se  učita  kampanjsko,  pred  testi.  Očku  

zaradi naporne  službe  ostane  zelo  malo  časa  za  ukvarjanje  

z  njo,  več časa  pa ji  posveti  babica. 

Skrb in spodbuda 

družine  

Pritisk, kampanjsko 

učenje 

Gudenoughov test kaže dobro samopodobo. 
Pozitivna  

samopodoba 

Ž12 

Ima zelo močna čustva in je zelo je impulzivna.  Mama 

pravi, da je perfekcionistka, da si postavlja visoke meje. Zase 

meni, da ima več šibkih kot močnih lastnosti – ker drugih 

stvari ne naredi tako dobro kot ostali. 

Čustvovanje, 

visoka pričakovanja  

Slabo mnenje o sebi 

Gudenoughov test kaže slabo samopodobo. 
Negativna  

samopodoba 
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Tabela 10: Težave s prostorsko orientacijo – kategorija 10 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 Levo in desno neprestano zamenjuje. Levo–desno težave 

MD2 

Piše čez cel list. Ne more se omejiti na črte. Ni zrcalne pisave in 

branja. 

Težave s pisanjem 

Pri ugotavljanju leve in desne si skuša pomagati z učilnico 4. 

razreda, na levi je okno, na desni pa vrata. 

Leva–desna težave 

MD3 Zamenjuje levo in desno. Nima dobre orientacije v prostoru. 
Leva–desna težave 

Slaba prostor. orient 

MD4 
Prostorska orientacija je v redu. 

Dobra prostorska 

orientacija 

Je desničar in kot otrok ni zamenjeval leve in desne.  Obvlada levo–desno  

MD5 

Je raztresen.  Ni redoljuben. Vse ima razmetano (lahko ima cel 

teden iste nogavice, majice ne menja). 

Težave z 

organizacijo 

prostora 

Prostorska orientacija je dobra. 
Dobra prostorska 

orientacija 

MD6 Orientacija je zelo dobro razvita. 
Dobra prostorska 

orientacija 

ŽD7 Prostorska orientacija je slaba. 
Težave s prostorsko 

orientacijo 

M8 
Neuspešen pri določanju leve in desne. V naselju se znajde, si 

zapomni (prostorska orientacija). 

V naselju se znajde, 

vendar ne pozna 

leve in desne 

Ž9 Orientacija dobra. 
Dobra prostorska 

orientacija 

Ž10 Ni podatka, zato predvidevamo, da ni posebnosti  
Dobra prostorska 

orientacija 

Ž11 Od  začetka  je  zamenjevala  levo  in  desno,  sedaj  ne  več. 

Na začetku težave s 

prostorsko 

orientacijo 

Ž12 

Je desničarka. Menjuje levo in desno. Levo oko je dominantno. 

Prostorska orientacija je dobra, hitro se znajde in najde pot. Zelo 

pogosto izgublja stvari. 

Težave leva–desna 

Izgubljanje 

predmetov 

Sobo ima razmetano, omare z živili pa so pospravljene. Znajde 

se v neredu.  

Nerednost  
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Tabela 11: Gibalni razvoj – kategorija 11 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 

Gibalno se je slabše razvijal. Dolgo je hodil ob opori 

(se oprijemal), nato nenadoma shodil pri 14 mesecih. 

Kolesa ni poskušal voziti, nenadoma se je naučil. 

Slabši gibalni razvoj, 

nenadno usvajanje 

spretnosti 

MD2 

Razvoj je bil normalen. Deček je bil zelo neroden, 

slabo razvita groba motorika. Kolo je dolgo vozil s 

tremi koleščki, veliko je padal 

Neroden, slabo razvita 

groba motorika 

… nato se je kar naenkrat naučil voziti samostojno.  

Plavati se je naučil z družino na morju.  

Nenadno učenje vožnje s 

kolesom  in plavanja 

MD3 

Takoj se je naučil vožnje s kolesom, poskusil in šel. 

Pri učenju plavanja mu je pomagala mama, ga 

spustila in je plaval. Sedaj se potaplja. 

Motorično, gibalno 

spreten 

MD4 

Po rojstvu je imel povečan mišični tonus. Plazil se je, 

nato kar naenkrat shodil, brez vmesnih korakov. 

Plavati se je naučil v 3.r, po korakih. Kot otrok ni 

zamenjeval leve in desne. 

Težave z gibalnim 

razvojem  

(nenadno shodil) 

MD5 Shodil normalno. Gibalni razvoj običajen 

MD6 

Do 4. leta izredno motorično spreten. Motorično spreten  

Nato je zaradi hitre rasti postal neroden. Bil je zelo 

velik. Igre z žogo so bile problem.  Kolesariti in 

plavati se je naučil po normalnem razvoju. 

Neroden                

Težave z igro z žogo  

ŽD7 

Težave so se začele že v vrtcu; imela je motorične 

težave, težko je rezala, svinčnik je držala drugače. 

Shodila je s 13m.  Zanjo je bila velika težava vožnja s 

kolesom, težave je imela s poganjanjem, počasna 

vožnja. Potrebovala je 5– 10-x več časa kot ostali 

otroci za usvojitev spretnosti – tudi ostale. Smučanje 

ji dolgo ni šlo, nato je naenkrat začela smučati 

vrhunsko. 

Težave z motoričnim 

razvojem 
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M8 

Nedonošenček. Zaradi škiljenja je imel operacijo 

očesa, dioptrijo. Sedaj dela vaje in je brez očal. 

Dolgo je uporabljal obe roki.  Motorično se je 

razvijal počasi, korak naprej je naredil v 1.r – 

košarka, ki jo še danes obiskuje. Shodil pri letu in 

pol, sam in ne s fizioterapijo. Plavanja se je naučil 

počasi, vendar preplaval cel bazen. Kolo se je naučil 

na hitro. 

Težave v razvoju  

 

Počasen motorični razvoj 

 

Ž9 

Kolo, plavanje, smuk se je naučila, ko se je sama 

odločila (rec. leto prej ni znala).   

Imela je nenavadno držo svinčnika.  

Spretnosti naučila 

pozneje 

Ž10 

Shodila pri 13m.  Težko se je naučila voziti kolo; ni 

se znala ustaviti. Smučati se je naučila na 

smučarskem tečaju. 

Težave z motoričnim 

razvojem 

Je zelo spretna na drevesu, plezalni steni in rada 

telovadi. 

Motorično spretna 

Ž11 

… učenje  vožnje  kolesa,  sicer  se  je  naučila  že  v  

vrtcu,  vendar  počasi,  pri  plavanju  je napredovala  

zelo  počasi,  imela  je  veliko  zasebnih  inštrukcij  

plavanja.  

Počasno učenje gibalnih 

spretnosti 

Ž12 

Pri 3 m so opazili, da ima levo stran ožjo in manjšo, 

zato je niso smeli nositi. Plazila se je zelo malo in 

shodila pri 10m.  Splavala je pozno, vendar zelo malo 

z rokavčki, kar naenkrat. Pri kolesu je imela pomožna 

kolesa, vendar se je hitro naučila brez. Od 2,5 leta 

hodi k plesu. 

Nihajoč gibalni razvoj 
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Priloga 4: RAZLIKE MED UČENCI Z DISLEKSIJO IN UČENCI BREZ 

POTRJENE DISLEKSIJE IZ VZORCA 

 

Tabela 12: Prisotnost disleksije pri sorodnikih – kategorija 12 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 

Mamina sestra je levičarka. Levoročnost v družini 

Dečkov oče je imel težave z branjem.  Težave z branjem v 

družini 

MD2 

Mamina sestra in mamin oče slabše bereta.  Slabše branje v družini 

Sestra je obojeročna (piše z desno, ker so jo preusmerili). Obojeročnost v družini  

Moževa sestrična ima potrjeno disleksijo (v 4. letniku 

srednje šole). 

Disleksija v družini 

MD3 

Oče domnevno dislektik. Bil je v Nemčiji in ni rad hodil v 

šolo. Upiral se je staršem. Med sošolci ni bil sprejet in se 

mu je uprlo. 

Disleksija v družini 

MD4 Oče ima disleksijo. Disleksija v družini 

MD5 

V družini so 4 otroci: še 2 brata in ena sestra. Mlajši brat 

ima lažjo disleksijo,  

Disleksija v družini  

 

drugi hiperaktiven.  Mlajši brat lepše piše, ne poveže 

vzroka in posledice. Snema si na diktafon. 

ADHD v družini 

Mamin oče je levičar. Levoročnost v družini  

MD6 

Brat (očetov) in nečak imata znake disleksije, dečkova 

mama pa ne. 

Disleksija v družini  

Deček je levičar. Levoročnost v družini  

ŽD7 Mamina mama je levičarka.  Levoročnost v družini 

M8 
Predvidevamo, da ni posebnosti (levoročnosti, disleksije v 

družini) 

Ni levoročnosti, 

disleksije v družini 

Ž9 
Predvidevamo, da ni posebnosti (levoročnosti, disleksije v 

družini) 

Ni levoročnosti, 

disleksije v družini 

Ž10 V družini ni zaznati disleksije. Mlajši brat je hiperaktiven. 

Hiperaktivnost v 

družini 

Ž11 

Najstarejši otrok od dveh, mlajša sestrica ima 3 leta. 

Babica (očetova mama) je levičarka, prav tako sestrica in 

oče. Sama je desničarka.  

Levoročnost v družini 

Ž12 Dekličin bratranec je levičar (po mamini strani). Levoročnost v družini 
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Tabela 13: Načrti za prihodnost - Kategorija 13 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 
Ko bo velik, si želi biti zdravnik, ker imajo zdravniki 

pomembno delo. Vse, kar je pomembno, je zame. 

Naravoslovna smer 

(zdravnik) 

MD2 
Pravi, da mora preživeti. Problem reši po svoje.  Zgleduje se 

po babici in dedku, ki sta arhitekta. 

Naravoslovna smer 

(arhitekt) 

MD3 
Rad dela robote, ki pa morajo migati. Očetu bo za rojstni dan 

iz lego kock naredil takega robota, ki miga. 

Naravoslovna smer 

(premikajoči se 

roboti) 

MD4 Rad bi postal strojnik. 
Naravoslovna smer 

(strojnik) 

MD5 Sklepamo, da učenec nima posebnih načrtov za prihodnost  

MD6 

Zanimajo ga strokovna dela (mehatronika, elektrotehnika) in 

delo s kovinami.  

Naravoslovna smer 

(tehnični poklic) 

Likovno bi se ukvarjal v prostem času, saj ima izredno 

potrebo po likovnem izražanju…. Tehnična risba 

Ustvarjanje  

ŽD7 
Ko bo velika, bi rada postala vzgojiteljica, medicinska sestra 

ali veterinarka. 

Bolj družboslovna 

smer 

M8 
Ženo si je zbral že pred vrtcem in da oče neha zlagati drva v 

drvarnici, ker ima deček tam svoj prostor. 

Splošni 

(nepoklicni) načrti 

Ž9 Sklepamo, da učenka nima posebnih načrtov za prihodnost.  

Ž10 Želi postati likovna umetnica. 
Družboslovna smer 

(umetnica) 

Ž11 

Ne  ve  še,  kaj  bi  rada  počela,  ko  bo  odrasla,  ve  le,  da  ne  

bi  bila  rada  pilot.  Če  bi  si  izbrala službo  danes,  bi  raje  

delala  v  pisarni  kot  zunaj,  enako  pa  bi  jo  veselilo  delo  z  

ljudmi  ali  s papirji. 

Bolj  družboslovna 

smer 

Ž12 
Želi študirati kemijo. Rada bi postala forenzik ali kriminalist. 

Rada rešuje težave, probleme, uganke. 

Bolj naravoslovna 

smer 
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Tabela 14: Igra v predšolskem obdobju – kategorija 14 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 

Neprestano je sestavljal, se zunaj igral z mivko, peskom, 

blatom, vodo. Ustvarjal predore, mesta, mostove. Imel je 

zamisel in koncept. 

Sestavljanje z 

mivko, peskom, 

imel zamisel, 

koncept 

Že zelo zgodaj je sestavljal in se igral z lego kockami (kamion, 

hišo – dom). Za vse ima koncept in sestavi (že od 3.- 4. leta). 

Lego kocke 

MD2 

Zgodaj se je začel igrati z lego kockami, avti ... Bil je navezan 

na majhen rdeč izvijač, tako da so imeli starši vedno s seboj še 

enega enakega za rezervo, če bi se izgubil. Pri sebi ima rad več 

plišastih igračk (rjavega medveda, rdečo pikapolonico). 

Lego kocke  

Rdeč izvijač 

Plišaste igrače 

MD3 

Igral se je z lego kockami, sestavljal jih je sam: žičnica, vse v 

pogonu, mesta s hišami. Gledal slikanice. Zelo rad je bil pri 

dedku v delavnici, zelo je bil spreten. Orodje je dobil za darilo. 

Lego kocke  

Slikanice  

Delavnica 

MD4 

Igral se je s traktorji, delovnimi stroji in lego kockami. 

Sestavljanke je sestavljal zelo zgodaj. Najraje je sestavljal iz 

lesa, sam, po svojih idejah (kmetijske stroje, da jih je priključil 

na svoj plastični traktor). Raje se (je) igral zunaj, rad ima 

živali. 

Igra s traktorji, 

stroji, lego 

kockami  

Sestavljanje po 

svojih idejah 

MD5 * Sestavlja lego kocke, po načrtu ali po svoje.   Lego kocke 

MD6 

Igral se je z lego kockami, traktorji, dinozavri.  Veliko je 

sestavljal sam, ni se oziral na predloge – velike hiše, poslopja, 

avti. 

Lego kocke 

Traktorji, 

dinozavri 

ŽD7 

Veliko časa se je igrala z lego kockami, tu je imela dolgo 

koncentracijo.  Najraje je zlagala, sestavljala, risala. Črk ni 

marala. Kocke je zlagala na svoj način 

Lego kocke  

Sestavljala, risala 

M8 Najraje se je igral zunaj z vozili, delal z orodjem.  Igra zunaj, igrače 

Ž9 

Plišaste igrače jo očarajo, boža jih, ima pa tudi miniaturne 

male živalce. Igra se s punčkami. 

Plišaste, 

miniaturne igrače, 

punčke 

Ž10 Igrala se je z velikimi lego kockami – gradila stavbe. Lego kocke 

Ž11 

Najraje se igra s  plišastimi  živalmi.  Z  igračo,  ki  je  pela,  

imela  je  zelo  neobičajen  način  igranja: lego  kocke  je  

zlagala,  vedno  pa  je  sestavljala  vse  le  pritlično,  nikoli  v 

višino. 

Plišaste igrače 

Lego kocke 

Ž12 Igrala se je z vsem, le z igračami ne: posodo, perilom, 

kozicami.. 

Ne z igračami 
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Tabela 15: občutljivost na hrano – kategorija 15 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 
Predvidevamo, da ne zavrača nobene vrste hrane. Ne zavrača 

okusov 

MD2 

Zavrača grenka živila, določeno hrano zavrača tudi vizualno 

– niti ne poskusi. Je samo kumarice brez kisa. Delno rad ima 

sadje (banane, hruške).  

 

Zavrača grenko 

MD3 Zavrača grenak okus (ohrovt). Zavrača grenko 

MD4 Je vsejed, ni odklanjal okusov. 
Ne zavrača 

okusov 

MD5 
Predvidevamo, da ne zavrača nobene vrste hrane. Ne zavrača 

okusov 

MD6 Je vsejed, rad veliko je. 
Ne zavrača 

okusov 

ŽD7 
Predvidevamo, da ne zavrača nobene vrste hrane. Ne zavrača 

okusov 

M8 Je vse razen rabarbarine torte – pravi, da je prekisla. 
Občutljiv na 

kislo 

Ž9 Odklanja kislo, ima raje nevtralne okuse in sadje. Zavrača kislo 

Ž10 Ne je grenkega. Zavrača grenko  

Ž11 
Privajanje  na  hrano  težavno,  tudi  zelo  počasi,  kislo  

zavrača,  zavrača  tudi  meso. 

Zavrača kislo, 

meso 

Ž12 
Zavrača kislo in grenko hrano. Zavrača kislo in 

grenko 
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Tabela 16: Ustvarjalne ideje – kategorija 16 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 

Neprestano je sestavljal, se zunaj igral z mivko, peskom, 

blatom, vodo. Ustvarjal predore, mesta, mostove. Imel je 

zamisel in koncept. 

Sestavljanje, imel 

zamisel, koncept 

Se znajde, je domiseln, ima nenadne ideje. Zelo rad ustvarja 

in izumlja. S škatlo, vrvico, papirnato brisačo – da mami, da 

potegne vrvico in skoči ven iz fasade.  Četrtino podstrešja 

zasedajo njegovi izumi. Ustvarja tridimenzionalno.  

Domiseln 

Ustvarjalen      Ima 

ideje 

3-D  

MD2 
Do rešitve – pravega rezultata pride na svoj način, v glavi. 

Postopka učiteljice se težko drži. 

Uvid rezultata – 

nadarjenost 

MD3 

Učenec večkrat preseneti z znanjem. Ležijo mu tehnične 

stvari: modelarstvo (skupina LJ), ladjice, ki plavajo in se 

poganjajo, motorni čoln, razni motorji, naredil žičnico. 

Prijateljev oče mu nabavi razne motorje 

Inovativen  

(modelarstvo) 

 

MD4 

Igral se je s traktorji, delovnimi stroji in lego kockami. 

Sestavljanke je sestavljal zelo zgodaj. Najraje je sestavljal iz 

lesa, sam, po svojih idejah (kmetijske stroje, da jih je 

priključil na svoj plastični traktor). Raje se (je) igral zunaj, 

rad ima živali. 

Igra z lego kockami  

Sestavljanje po 

svojih idejah 

Ob koncu 3.r je bil identificiran kot nadarjen na področju 

inovacij, idej. 

Ideje – nadarjen  

Pri fiziki ne piše postopkov, sam si izračuna rezultat. 
Uvid rezultata –

nadarjenost 

MD5 

Igra z lego kockami. 

Sestavljanje po svojih idejah. 

Inovativen, 

ustvarjalen 

Zanimajo ga poskusi – gleda Galileo na TV in si zapomni. 

Ima ideje. Sestavlja lego kocke, dela po načrtu ali po svoje. 

Inovativen, 

ustvarjalen 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                     Nataša Metlika, magistrsko delo 

 

 

 217 

MD6 

Igral se je z lego kockami, traktorji, dinozavri.  Veliko je 

sestavljal sam, ni se oziral na predloge – velike hiše, 

poslopja, avti. 

Lego kocke 

Traktorji, dinozavri 

Riše s črticami – celostno videnje. 
Sposobnost 

vizualizacije 

Likovno področje je zelo dobro razvito. Je nadpovprečno 

ustvarjalno in likovno močen.   

Likovno nadarjen 

Ima zelo izrazit domišljijski svet, med poukom kar odplava. Domišljija 

Tehnično risanje ga zelo zanima – mehatronik Tehnično risanje 

ŽD7 

Veliko časa se je igrala z lego kockami. Najraje je zlagala, 

sestavljala, risala. Kocke je zlagala na svoj način. 

Lego kocke  

Sestavljala, risala 

Sestavlja po svoje, zelo ustvarjalno, ob ustvarjalnih igrah 

prebije veliko časa. Računalnik je usvojila zelo hitro, tako 

kot tu, preseneti na veliko področjih. 

Ustvarjalna pri 

sestavljanju 

M8 

Rad je prost, se igra zunaj, kjer raziskuje in koplje. Rad sedi 

in odtava z mislimi – fantazira in ima svoje zgodbe (učiteljica 

ima svoje lajne). 

Sanjarjenje, 

fantaziranje, 

domišljija 

Ž9 Zelo rada in lepo riše. Ustvarja nakit in s plastelinom.   Risanje, ustvarjanje 

Ž10 Zelo rada riše (cele mape). Rada tudi poje. Riše in poje   

Ž11 

Všeč  ji  je,  ko  lahko  uporabi  domišljijo  (prosti  spis).  

Čeprav  babi  trdi,  da  njeni  izdelki,  kjer  ima prosto  pot  pri  

ustvarjanju,  niso  posebej  domiselni. 

Domišljija  

 

Šolski  predmeti,  ki  so  ji  všeč:  gospodinjstvo,  

matematika,  slovenščina,  geografija, naravoslovje,  likovna  

(zelo  rada  oblikuje  iz  gline).  

Ustvarja iz gline 

Ž12 Od 2,5 leta hodi k plesu. Ples  
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Tabela 17: Težave pri branju – kategorija 17 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 

Pri branju si pomaga s prstom, tako da si kaže naslednjo 

vrstico. Zamenjuje črke b, d, p, k, h, m, n, o, e. Pri branju 

menjuje zloge, bere na sredini in na koncu, ugiba, katera črka 

je napisana, si izmisli besedo. Bral je postrani, na pol leže, 

obračal je papir ali postrani gledal. 

Oblike pomoči   

Težave pri 

dekodiranju  

Položaj pri branju 

MD2 

Pri branju je črke spačil, si izmislil besede, po svoje izmislil 

konec. Lažje bere pisane in velike tiskane črke. Pri pisanih se 

zelo malo moti. 

Težave s tehniko 

branja 

MD3 

Bere počasi, nepravilno prebere besede, zlasti podobne besede. 

Pri branju zamenjuje zloge, vidno težje branje, ko je tekst gost. 

Ne mara brati na glas. Besedilne naloge prebere večkrat, 

dokler ne razume.  

Pisane črke najtežje bere. 

Težave s hitrostjo 

in tehniko branja  

Izogibanje 

glasnemu branju 

MD4 

V 4.r so se začele pojavljati velike težave. Branje je bilo 

zatikajoče, počasno in monotono, izpuščal je črke, menjeval b 

in d. 

Težave s tempom 

in tehniko branja 

MD5 Pri branju se trudi, da šumnike izgovori pravilno. Težave z branjem 

MD6 

Bere težko, ravno. Besede ugiba, prebere pomanjkljivo, ker črk 

ne prepozna in zato ugiba besede. Bere zelo malo, raje posluša. 

Ko dlje časa bere, ga bolijo mišice okrog oči. Pri pisnem 

ocenjevanju znanja je imel vedno bralca, spodbujevalca. 

Težave s tehniko 

in fluentnostjo 

branja  

Bolečina ob 

branju 

ŽD7 V šoli ji gre zelo počasi, brati je začela zelo pozno. V učenje 

mora vložiti veliko truda, ogromno napora.  

Težave z branjem 

in učenjem 

M8 

Branje je odvisno od koncentracije in motivacije.  

Bere slabo; izpušča, meša, obrača črke, sestavlja po svoje, 

začne zadaj, hitro zgubi interes. Vsak dan je bral pol ure, brez 

napredka. 

Branje slabo, brez 

napredka 
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Ž9 

Zbega jo več teksta.  

Pri branju malo goljufa; tekst se nauči na pamet. Starši ji daljše 

nove besede in pravljice berejo. 

Težave z branjem 

in strategije 

Ž10 

Branje ji gre slabo vseskozi (najslabše v razredu). Bere počasi, 

težko izgovori. Zamenjuje črke l, g, d, b, kot da jih ne vidi. Za 

dolge besede potrebuje več časa. Pogosto si izmisli besedo po 

svoje. Največje težave so z malimi tiskanimi. Po prvi prebrani 

strani deluje vidno utrujena. 

Težave z branjem 

(počasno, netočno 

branje) 

Utrujenost pri 

branju 

Ž11 

Bere  nerada,  čeprav  pri  glasnem  branju  na  testiranju  

pokaže,  da  bere  dokaj  gladko  in  z  malo napakami.  Pred  

kratkim  je  odkrila  serijo  knjig,  ki  ji  je  všeč,  zato  ji  ni  

problem  brati  in  ni težava  koncentracija.  Priporočim,  da  

prebere  celo  serijo  do  konca  ter  da  ji  nato  ponovno 

najdejo  nekaj,  kar  jo  bo  tako  zelo  motiviralo.  Trdi,  da  so  ji  

te knjige  zelo  zanimive  in  smešne in  so  ji  zato  tako  zelo  

všeč. 

Odklanjanje 

branja 

Bere tekoče 

Ž12 

V šoli ni želela brati, težko se je zbrala, črke si je težko 

zapomnila – še vedno mora pomisliti za k, h, m, n, o, a, u, p, b, 

g, d, b, h. Branje je ravno – monotono, vse v enem dahu, brez 

ločil. Ko je bila mlajša, si je izmišljala besede ali samo konce 

besed. Če dlje časa bere in je knjiga dolgočasna, jo pečejo oči, 

začne boleti glava. Zanimive knjige bere diagonalno 

(fotobranje). 

Težave z 

dekodiranjem in 

fluentnostjo pri 

branju  

Bolijo oči in 

glava 
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Tabela 18: Nenaden razvoj gibalnih spretnosti – kategorija 18 

 

UČENEC BESEDILO KODE 2. REDA 

MD1 

Gibalno se je slabše razvijal. Dolgo je hodil ob opori (se 

oprijemal), nato nenadoma shodil pri 14 mesecih. Kolesa ni 

poskušal voziti, nenadoma se je naučil. 

 

Slabši gibalni 

razvoj, nenadno 

usvajanje spretnosti 

MD2 

Razvoj je bil normalen. Deček je bil zelo neroden, slabo 

razvita groba motorika. Kolo je dolgo vozil s tremi koleščki, 

veliko je padal 

Neroden, slabo 

razvita groba 

motorika 

… nato se je kar naenkrat naučil voziti samostojno.  Plavati 

se je naučil z družino na morju.  

Nenadno učenje 

vožnje s kolesom  

in plavanja 

MD3 

Takoj se je naučil vožnje s kolesom, poskusil in šel. Pri 

učenju plavanja mu je pomagala mama, ga spustila in je 

plaval. Sedaj se potaplja. 

 

Motorično, gibalno 

spreten, nenadno 

učenje 

MD4 

Po rojstvu je imel povečan mišični tonus. Plazil se je, nato 

kar naenkrat shodil, brez vmesnih korakov. Plavati se je 

naučil v 3.r, po korakih. Kot otrok ni zamenjeval leve in 

desne. 

 

Težave z gibalnim 

razvojem  

(nenadno shodil) 

MD5 Shodil normalno. 
Gibalni razvoj 

običajen 

MD6 

Do 4. leta izredno motorično spreten.  Gibalno, 

motorično spreten  

Nato je zaradi hitre rasti postal neroden. Bil je zelo velik. Igre 

z žogo so bile problem.  Kolesariti in plavati se je naučil po 

normalnem razvoju. 

 

Neroden  

Težave z igro z 

žogo  

 

 

ŽD7 

 

 

Težave so se začele že v vrtcu; imela je motorične težave, 

težko je rezala, svinčnik je držala drugače. Shodila je s 13m.  

Zanjo je bila velika težava vožnja s kolesom, težave je imela 

s poganjanjem, počasna vožnja. Potrebovala je 5– 10-x več 

časa kot ostali otroci za usvojitev spretnosti – tudi ostale. 

Težave z 

motoričnim 

razvojem 

 

Nenadno naučila 
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ŽD7 

Smučanje ji dolgo ni šlo, nato je naenkrat začela smučati 

vrhunsko. 

 

smučati 

M8 

Nedonošenček. Zaradi škiljenja je imel operacijo očesa, 

dioptrijo. Sedaj dela vaje in je brez očal. Dolgo je uporabljal 

obe roki.  Motorično se je razvijal počasi, korak naprej je 

naredil v 1.r – košarka, ki jo še danes obiskuje. Shodil pri letu 

in pol, sam in ne s fizioterapijo. Plavanja se je naučil počasi, 

vendar preplaval cel bazen. Kolo se je naučil na hitro. 

Težave v razvoju  

Počasen motorični 

razvoj 

Hitro učenje (kolo) 

Ž9 

Kolo, plavanje, smuk se je naučila, ko se je sama odločila 

(rec. leto prej ni znala).   

Imela je nenavadno držo svinčnika.  

Spretnosti naučila 

pozneje 

Ž10 
Shodila pri 13m.  Težko se je naučila voziti kolo; ni se znala 

ustaviti. Smučati se je naučila na smučarskem tečaju. 

Težave z 

motoričnim 

razvojem 

Ž11 

… učenje  vožnje  kolesa,  sicer  se  je  naučila  že  v  vrtcu,  

vendar  počasi,  pri  plavanju  je napredovala  zelo  počasi,  

imela  je  veliko  zasebnih  inštrukcij  plavanja.  

Počasno učenje 

gibalnih spretnosti 

Ž12 

Pri 3 m so opazili, da ima levo stran ožjo in manjšo, zato je 

niso smeli nositi. Plazila se je zelo malo in shodila pri 10m.  

Splavala je pozno, vendar zelo malo z rokavčki, kar naenkrat. 

Pri kolesu je imela pomožna kolesa, vendar se je hitro naučila 

brez. Od 2,5 leta hodi k plesu. 

Nihajoč gibalni 

razvoj – nenadno 

učenje vožnje s 

kolesom 

 

 

 

 


