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POVZETEK 

 

V Sloveniji je pomoč otrokom z učnimi težavami predvidena s petstopenjskim modelom 

pomoči. Pomoč z vsako stopnjo postaja bolj specifična in intenzivna, izvajajo pa jo različni 

strokovni delavci šole –učitelj, svetovalni delavec ali specialni pedagog. Pomembno je, da 

upoštevamo postopnost pomoči, saj lahko otrokove težave omilimo, še predno ga usmerimo 
v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Magajna idr., 2008). 

Najpogosteje prisotna specifična učna težava je disleksija (Magajna idr., 2008). Kljub vse 

večjemu ozaveščanju pa učenci z disleksijo niso vedno deležni ustrezne in pravočasne 
pomoči.  

Teoretični okvir diplomskega dela najprej opredeli inkluzijo, ki je podlaga za izvajanje 

petstopenjskega modela pomoči in podrobno opiše posamezne stopnje. Sledi opredelitev 

specifičnih učnih težav in disleksije. Opisani so vzroki disleksije, njene značilnosti in 

strategije pomoči. Podrobneje je opredeljeno tudi fonološko zavedanje, ki je glavni 

napovedovalec težav pri branju in pisanju, ter postopnost razvoja fonoloških sposobnosti. 

Fonološko zavedanje lahko urimo z različnimi vajami, pri čemer pa je smotrno upoštevati 
učni stil posameznika. Tako dosežemo večjo učno učinkovitost (Reid, 2002).  

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali lahko s primerno zastavljenim treningom 

vplivamo na izboljšanje branja in pisanja učenca z disleksijo in ali bo po izvedenem treningu 
delal manj napak pri branju in pisanju.  

V študiji primera je natančneje predstavljena ocena funkcioniranja, ki zajema tudi 

prevladujoči učni stil. Ocena je narejena na podlagi Testa motenj branja in pisanja, 

Enominutnega branja, preizkusa Ne-besede (del SNAP programa), preizkusa Odstranitev 

glasu (del testa Fonološkega zavedanja) ter drugih nestandardiziranih testov. Učenčeve 

težave na področju branja in pisanja so izrazite, zato je bil trening osredotočen na urjenje 
fonoloških sposobnosti kot ključnih pri učenju branja in pisanja.  

Na osnovi postavljenih ciljev je bil oblikovan trening za izboljšanje veščin branja in pisanja s 

poudarkom na fonološkem zavedanju. Naloge so bile izbrane na podlagi  posebnih potreb 

učenca, njegovih močnih področij, želja in interesov ter prevladujočega učnega stila.  

Pozitiven vpliv treninga se je pokazal tako na področju branja kot tudi pisanja. To je 

posledica več dejavnikov – ustrezno pripravljenih nalog, upoštevaje učni stil učenca, interesa 
učenca in njegove želje po uspešnosti.  



 

Učenec je bil kljub pomoči na vseh treh korakih petstopenjskega modela, zaradi izrazitih 

težav, kasneje usmerjen v program s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo. 

Po ponovnem testiranju ob koncu 9. razreda so bile težave na fonološkem področju še 

vedno prisotne. Pri osebah z disleksijo fonološki primanjkljaj vztraja tudi v kasnejšem 
obdobju, ne glede na bralne spretnosti. 

 

KLJUČNE BESEDE: specifične motnje branja in pisanja, petstopenjski model pomoči, 
fonološko zavedanje, učni stil. 

 

  



 

ABSTRACT 

In Slovenia, help for children with learning difficulties is provided with a five-step model. Help 

with each level is becoming more specific and intense and is provided by different 

professionals – a teacher, a counselor, or special educator. It is important to take into 

account the gradual help because it can mitigate the problems of the child, even before you 

turn the adapted program with additional professional support (Magajna et al., 2008). 

 

The most commonly present specific learning difficulty is dyslexia (Magajna et al., 2008). 

Despite increased awareness about children with dyslexia  they do not always receive 

adequate and timely assistance. 

 

The theoretical framework of the thesis first defines inclusion, which is the basis for the 

implementation of the five-step model and detailing each step. Further, there is the definition 

of specific learning difficulties and dyslexia. It describes the causes of dyslexia, its 

characteristics and support strategies. The theoretical part also specifies the phonological 

awareness, which is the main predictor of difficulties in reading and writing, and the gradual 

development of phonological abilities. Phonological awareness can be taught by various 

exercises, while it is reasonable to take into account the learning style of the individual. Thus, 

we achieve greater learning effectiveness (Reid, 2002). 

 

The purpose of the study was to determine whether the appropriate training can improve the 

reading and writing of a pupil with dyslexia. We also  and will, on completion of the training 

worked fewer mistakes in reading and writing. 

The case study is presented accurately estimate functioning, which also includes the 

dominant learning style. The assessment is made on the basis of the test of difficulties in 

reading and writing, an one-minute reading test,  non-words (part of the SNAP program), the 

test of voice omission (part of the test of phonological awareness) and other non-

standardized tests. The pupil's difficulties in reading and writing are severe, so the training 

was focused on the training of phonological skills as a key in learning to read and write. 

 

Training was prepared to improve the skills of reading and writing with emphasis on 

phonological awareness. Tasks have been selected on the basis of pupil's disability, his 

strengths, interests and dominant learning style. 

 



 

The positive impact of the training has been shown both in reading and writing. This is due to 

several factors - properly prepared tasks, considering his learning style, interest and his 

desire for success. 

The pupil was in spite of the help on all three steps of the five-step model, due to the severity 

of problems later directed into the program with extra professional support. Difficulties in 

phonological abilities were still present after re-testing at the end of 9th grade. Phonologic 

deficit is persistent in people with dyslexia.  

 

 
KEY WORDS: specific reading and writing difficulties, five-step model, phonological 
awareness, learning style.  
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1 UVOD 

Včasih so otroka, ki ni znal brati, posedli za mizo in ga silili h glasnemu branju. In če kljub 

dolgim uram tehnike ni usvojil, je bil označen za lenega ali celo neumnega, v primeru 

izrazitejših težav pa so ga kar prešolali na posebno šolo. A pristopi in metode so se od takrat 

precej spremenili ter izboljšali. Spremembe v družbi in vedno večja raznolikost ter 

sprejemanje različnih vrst drugačnosti (spol, narodnost, veroizpoved ipd.) so skozi zgodovino 

vplivale tudi na vključevanje otrok s posebnimi potrebami (Opara, 2007). 

V času vedno večjega števila informacij, ki se pojavljajo pretežno v pisni obliki, se približno 

deset odstotkov ljudi vedno znova znajde v neprijetnem položaju (Pavey, 2007). Branje jim 
predstavlja izziv. Imajo namreč disleksijo.  

Med znanimi osebami z disleksijo je mnogo prepoznavnih imen iz različnih področij: politiki 

(George Washington, Winston Churchill), športniki (Magic Johnson), kulturniki (Walt Disney, 

Tom Cruise, Whoopi Goldberg, Hans C. Andersen), znanstveniki (Thomas Alva Edison, 

Leonardo da Vinci, Albert Einstein) in drugi. To je dokaz, da imajo osebe z disleksijo velik 

potencial, ki ga ob spodbudnem in podpornem okolju ter močni lastni volji zmorejo tudi 
izkoristiti (Tancig, 2003).  

Disleksija je izraz, ki so ga slišali že mnogi, a veliko jih ne ve, kaj točno pomeni. Med 

specifičnimi učnimi težavami je najpogostejša in tudi najbolj raziskana. Največji vpliv ima 

ravno v času šolanja, ko se otrok sreča s pisno obliko jezika. Kakršna koli pomoč otroku z 

disleksijo se mora vedno začeti z ocenjevanjem otrokovih bralnih, pisalnih sposobnosti ter 
močnih in šibkih področij (Snowling, 2006).  

Branje in pisanje imata pomembno vlogo v vsakdanjem življenju, saj omogočata dobro 

funkcioniranje v družbi. Eden izmed pomembnejših psihičnih procesov, ki so potrebni za 

branje in pisanje, je sposobnost analize govora (Golli, 1991). Čeprav je govor prirojen in 

poteka avtomatizirano, pa to ni več tako enostavno, ko je potrebno besedo zapisati ali 

prebrati. Ta sposobnost marsikateremu otroku predstavlja velike težave, saj zahteva 

natančno analizo in mnogo drugih sposobnosti.  

Z urjenjem fonoloških sposobnosti lahko pričnemo že zelo zgodaj (posnemanje negovornih 

glasov), zahtevnost in abstraktnost nalog pa se z razvojem spreminjata (Riddick, 2002).  

 

V zadnjem času, ko se vedno bolj govori o inkluziji, se vedno več raziskav usmerja na 

področje obravnave otrok z disleksijo. Usmerjenost v vključevanje otrok s posebnimi 

potrebami v večinske oddelke je korak bližje zagotavljanju enakih možnosti za vse. Tudi 

Slovenija je naredila korak naprej – leta 2007 je sprejela Koncept dela za otroke z učnimi 
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težavami, ki otrokom z lažjimi in zmernimi učnimi težavami omogoča različno pomoč za lažje 

premagovanje težav. Le zgodnja in učinkovita pomoč otroku omogoči uspeh in prepreči 
pojav sekundarnih, predvsem emocionalnih težav.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 INKLUZIJA 

Odnos do oseb s posebnimi potrebami (OPP) se je skozi zgodovino spreminjal. V 18. in 19. 

stoletju je veljalo prepričanje, da so prizadeti nezmožni učenja. Do 70. let 20. stoletja so OPP 

vključevali v posebne šole, po letu 1970 pa se je vse bolj uveljavljal integracijski in v zadnjih 

letih inkluzivni pristop k poučevanju OPP (Opara, 2007).  

 

Podobne ugotovitve navajata tudi Brusling in B. Pepin (2003, v Kavkler, 2008a), ki navajata 

in časovno opredelita tri izraze, povezane s poučevanjem OPP: segregacija do leta 1960, 

integracija od leta 1960 do 2000 in inkluzija po letu 2000.  

  

Razlike med pojmoma integracija in inkluzija so bile dolgo časa predmet razprav. Nekdanji 

medicinski model (integracija) je nezmožnost posameznika pripisoval njemu samemu in se je 

osredotočal na zmanjševanje posledic okvare. Veljalo je, da se mora spremeniti posameznik, 

če želi biti del družbe. Inkluzija pa je socialni model, ki upošteva tudi socialno okolje. Zaradi 

svoje nezmožnosti in predvsem socialnih ter okoljskih razlik se OPP ne more enakovredno 

vključevati v družbo kot ostali. Največji problem torej predstavljajo ravno ovire v okolju 

(Bogdanowitz in Sayles, 2004). Z inkluzivnim poučevanjem pa ne izhajamo več iz narave 

otrokovih težav in primanjkljajev, temveč tudi iz ovir, ki jih postavlja okolje in posamezniku 
onemogoča uspeh (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). 

Inkluzija torej ne pomeni prilagajanja otroka okolju (vstopi in se prilagodi), temveč 

vključevanje v šolsko okolje po svojih zmožnostih (vstopi in se bomo prilagodili tebi) (Corbett, 

1999). Resman (2003) še dodaja, da inkluzija vključuje pedagoški, socialni in psihološki vidik 

vključevanja OPP v večinske vzgojno-izobraževalne programe.  

 

Villa in Thousand (1995, v Kavkler, 2010, str. 19) opredelita inkluzijo kot proces, ki je 

dolgotrajen in terja spremembe v »stališčih, socialnih odnosih, poučevalni praksi.« Za to 

potrebujejo podporo in strokovno pomoč tako učitelji kot učenci (prav tam).  

S pripisovanjem vedno večje pomembnosti zagotavljanju človekovih pravic se je vse bolj 

uveljavljala inkluzija. Inkluzija namreč pomeni zagotavljanje enakih možnosti in pravico do 

ustreznega izobraževanja. M. Kavkler (2008a) navaja, da je inkluzivna šola namenjena vsem 

otrokom, tudi OPP, in upošteva njihovo različnost. Namesto izhajanja iz otrokovih 
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primanjkljajev in ovir se trudi poučevati učinkovito in stremi k optimalnemu razvoju vsakega 

posameznika. Učitelj je tisti, ki otroku nudi pomoč znotraj razreda, specialni pedagog ali 

svetovalni delavec pa učitelju in OPP zagotavlja pomoč in podporo. Vloga specialnega 

pedagoga, psihologa, socialnega pedagoga ali drugega strokovnega delavca je, da nudi 

podporo učitelju ter mu svetuje pri delu z OPP. Namen učiteljeve pomoči je, da uspe dovolj 

zgodaj in čim manj opazno omiliti otrokove primanjkljaje (prav tam).  

 

V procesu inkluzije je pomembna povezanost vseh treh sodelujočih – šole, učenca in 

njegovih staršev. L. Magajna (v Magajna idr., 2008, str. 13) pravi, da »mora šola skupaj z 

učencem in njegovimi starši narediti vse potrebne korake v prilagajanju oziroma usklajevanju 

učno-vzgojnega procesa z značilnostmi učenca, da bi ga na najboljši možni način podprla v 
doseganju enakovrednega izobrazbenega standarda«. 

L. Vislie (2003) pa v inkluziji ne vidi pozitivnih učinkov zgolj za učence s posebnimi 

potrebami, temveč tudi v izboljšanju splošnih vzgojno-izobraževalnih dosežkov vseh 

učencev. Inkluzivna šola naj bi se prilagajala vsakemu učencu kot individuumu. Poleg boljše 

učne učinkovitosti pa inkluzija prinaša napredek tudi na področju socializacije. Otroci 

spoznajo, da smo različni, bolj se učijo drug od drugega in si pomagajo, med njimi je tudi več 
socialnih interakcij (Reid, 2007).   

Kljub več pozitivnim vidikom inkluzije se najdejo tudi njeni nasprotniki. Kauffman (v Opara, 

2007) označi inkluzijo za diskriminatorno, saj učencem jemlje pravico do namenskega 

izobraževanja (specialne šole). Vsakemu posamezniku se mora zagotoviti taka oblika 

vzgojno-izobraževalnega procesa, ki mu bo omogočila čim večji napredek in razvoj 
potencialov.  

2.1.1 Sistemski pristop k inkluziji 

Inkluzivno vzgojo ter s tem podporo otroka s posebnimi potrebami lahko izvajamo samo s 

pomočjo sistemskega modela, ki vključuje štiri med seboj prepletajoče se podsisteme: 

otroka, razred, šolo in širše okolje (Ferguson, Kozlevski, Smith, 2001, v Kavkler, 2008b).  

 

Vsak od podsistemov različno močno vpliva na vzgojno-izobraževalno uspešnost otroka. Kot 

navaja Hattie (2003, v Kavkler, 2009), največji delež, tj. 50 %, prispeva učenec sam, približno 

30 % pa je vpliva dobre poučevalne prakse učitelja. Vpliv vrstnikov, vpliv šole ter pričakovanj 

staršev pa se giblje med 5 % in 10 % (vsak).  
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  Podsistem Otrok 2.1.1.1

Učitelj mora zaupati v svoje sposobnosti, da je kos poučevanju otroka s posebnimi potrebami 

(v nadaljevanju OPP) in vedeti, da ima tudi OPP »sposobnosti, znanja in spretnosti za 

učenje« (Kavkler, 2009, str. 59). Odnos naše družbe do OPP (tako odraslih kot otrok) je še 

vedno negativen, saj se jih šteje za manj sposobne, celo lene, zato so deležni drugačne 

obravnave. Pogosto so otrokove potrebe, želje in osebne značilnosti prezrte, napačno 

razumljene ali neupoštevane. Kadar otrok ne dosega dobrih učnih rezultatov, to vpliva na 

njegovo samopodobo in socialno vključevanje.  

 Podsistem Razred 2.1.1.2

Učitelj je nosilec inkluzivnega izobraževanja in tisti, ki vzpostavi primeren pozitivni odnos do 

OPP ter upošteva njegove posebne potrebe. Z dobro poučevalno prakso učitelj vpliva na 

učno uspešnost prav vseh otrok v razredu. Trudi se poiskati ustreznejše načine poučevanja 

in prilagajanja OPP, tudi z dodatnim izobraževanjem na tem področju, ki mu omogoča 

strokovno in osebnostno rast. Najprej pa mora sebe dojemati kot kompetentnega in 

zmožnega dela z OPP. Tu se kot učinkovita izkaže pomoč strokovnih in vodstvenih služb na 

šoli. Te morajo učitelju nuditi podporo, s tem pa učitelj postane bolj samozavesten in 

uspešnejši pri svojem delu. Po drugi strani pa mora učitelj izpolniti pričakovanja okolja in 

zakonsko opredeljene prilagoditve. Da bi temu zadostil, potrebuje ustrezno podporo 

(pohvalo, spodbude, nasvete) sodelavcev, svetovalne službe in vodstvenih delavcev ter 

ustrezna znanja, veščine in strategije.  

 

Učitelji slabše razumejo posebne potrebe otrok, ki so manj opazne kot gibalne, slušne ali kot 

motnje v duševnem razvoju. Učence označijo za manj sposobne in postavijo prenizka 

pričakovanja, namesto da bi prilagodili proces.  

 

Učitelj za uspešno delo z učenci s posebnimi potrebami in sodelovanje z drugimi strokovnimi 
delavci potrebuje določena znanja (pozna vrste motenj, vzroke zanje, njihove značilnosti, 

možnosti obravnave ...), veščine (uporablja različne metode, zna sodelovati v timu, sodeluje 

zagotavlja ustrezno razredno klimo) in vrednote (usmerjen na močna področja otroka, ima 

realna pričakovanja do otrok, pozitivno sprejema drugačnost) (Marentič Požarnik, 2003).  

»Učitelj v inkluzivni šoli bolj upošteva različnost otrok, saj ve, da niso homogena skupina, 

zato se prilagaja vsem učencem v povezavi s preverjanem znanja, rabo pestrih učnih 

strategij, učnimi in tehničnimi pripomočki, tehnologijo, prilagoditvami okolja z možnostjo 

razvoja socialnih izkušenj itd.« (Kavkler, 2008b, str. 61).  
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Pomemben dejavnik tega podsistema so tudi drugi učenci, ki morajo biti seznanjeni s 

posebnimi potrebami OPP, hkrati pa z vključenostjo OPP lahko pridobijo na področju 

socialnih spretnosti, sodelovalnega učenja ipd.  

 Podsistem Šola  2.1.1.3

Vodstvo šole mora biti usmerjeno k spremembam in izboljšanju učinkovitosti, razvoju 

strokovnih in materialnih virov ter skrbeti za povezavo z okoljem. Tudi in predvsem učitelji 

potrebujejo podporo vodstva pri uvajanju sprememb ter sprotnem evalviranju napredka. 

Vsaka šola naj bi imela dobro zasnovane cilje v povezavi z inkluzivnim izobraževanjem, kar 

pomeni predvidevanje za to ustreznih virov (materialni in prostorski pogoji, možnost 

izobraževanja strokovnega kadra na področju posebnih potreb itd.).   
 

 Podsistem Širše okolje 2.1.1.4

Podsistem širše okolje vključuje povezanost ter sodelovanje domačega okolja, zunanjih 

ustanov, organizacij ter tudi državnih organov. Med njimi so najpomembnejše tiste, ki imajo 

zaposlene strokovnjake, s katerimi lahko izmenjamo informacije ali so na šoli na voljo s 

konkretnimi napotki (npr. ustanove, kjer izobražujejo učitelje, specialne šole, centri za 

socialno delo, zdravstvene ustanove, različna društva). Ne nazadnje pa ne gre zanemariti 

vloge domačega okolja posameznika, saj so starši ključen element pri spremljanju in 

ugotavljanju napredka njihovega otroka. Starši se različno vključujejo v sam proces 

izobraževanja njihovega otroka, zato jih moramo spodbuditi in jim dati njim ustrezno vlogo 

(nadzor, motivacija, pomoč otroku). Zavedati se moramo, da starši pogosto potrebujejo tudi 

našo podporo in razumevanje.  

 

Usklajenost vseh podsistemov vpliva na učno uspešnost OPP, prav gotovo pa tudi na učno 

uspešnost ostalih učencev v razredu (Kavkler, 2009).  
 

2.1.2 Petstopenjski model pomoči 

Petstopenjski model pomoči je nastal z namenom, da bi čim prej prepoznali učne težave ter 

jih z dovolj hitro pomočjo uspešno odpravili. Približno 70 odstotkov učnih težav se lahko 

odpravi z osnovno pomočjo, ki jo na ravni razreda nudi učitelj. Pri 2 do 3 odstotkih otrok pa 

težave še vedno vztrajajo, zato te otroke usmerijo v zanje ustrezen program, največkrat 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To je tudi zadnja stopnja 

kontinuuma (Magajna idr., 2008).  
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Zakonska podlaga za vpeljevanje inkluzije v slovenski šolski sistem so Zakon o osnovni šoli 

(1996), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) in Koncept dela z učenci z 

učnimi težavami v osnovni šoli (2007).  

 

Petstopenjski model pomoči izhaja iz kontinuuma učnih težav, zato učencem s lažjimi in 

zmernimi specifičnimi učnimi težavami nudi tudi kontinuum pomoči (Magajna idr., 2008). 

Namenjen je vsem otrokom (večinoma z lažjimi in zmernimi učnimi težavami), razen tistim, ki 

so že usmerjeni kot slepi, gluhi, gibalno ovirani, z motnjami v duševnem razvoju ali s 
kroničnimi boleznimi (Magajna idr., 2008).  

Za otroke z lažjimi in zmernimi učnimi težavami je značilno, da je uspešnost na enem ali več 

področjih (branje, pisanje, računanje) nižja od pričakovane. Učenec pri nekaterih temeljnih 

veščinah (npr. pri branju, pisanju, štetju, računanju) dosega predpisane standarde znanja, 

vendar je raven obvladanja veščine ovira za napredovanje v skladu z njegovimi zmožnostmi 

in drugimi dosežki. Metode dobre poučevalne prakse pri rednem in dopolnilnem pouku ne 

zadostujejo za premostitev težav na kritičnih področjih, zato otrok potrebuje druge 

individualne ali skupinske oblike pomoči, ki jih izvajajo učitelji, svetovalni delavci ali mobilni 

socialni pedagogi (prav tam).  

 

Pri interdisciplinarnem delu različnih strokovnjakov je pomembno, da se vsi vključeni 

zavedajo, da so tudi strokovni delavci osebe z različnimi teoretičnimi znanji, izkušnjami in 

osebnimi lastnostmi, ki vplivajo na njihovo delovanje in da je pomembno upoštevanje 

strokovnega mnenja različnih strokovnjakov ter iskanje skupnih rešitev. Samo z medsebojno 

diskusijo in skupnim reševanjem problemov bodo strokovnjaki našli najbolj učinkovite oblike 

dela s posameznikom. 

 

Vsaka stopnja petstopenjskega modela pomoči mora biti ustrezno dokumentirana in tudi 

evalvirana. Evalviramo tako uspešnost in napredek otroka kot tudi učinkovitost nudene 

pomoči. Le tako lahko strokovni delavec na naslednji stopnji diagnostično oceno še poglobi, 

jasneje določi cilje in natančneje določi potrebne prilagoditve (Magajna idr., 2008). 

 

Model predvideva učno pomoč različnih oblik in intenzitet skladno s posebnimi potrebami 

otroka (Magajna idr., 2008). Intenzivnost in specifičnost pomoči se z vsako stopnjo 

stopnjujeta. 
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 Prva stopnja 2.1.2.1

 

Na prvi stopnji je predvidena učna pomoč učitelja v okviru pouka, dopolnilnega pouka, 

podaljšanega bivanja ter varstva. Učitelj z učenci preživi največ časa, zato ima v učnem 

procesu najbolj odgovorno nalogo. Ta zahteva od njega predvsem poznavanje otroka s 

posebnimi potrebami ter pozitiven odnos do njegovih posebnih potreb. Učitelj je tisti, ki prvi 

opazi otroka, ki kljub trudu in delu doma ne dosega pričakovanih ciljev in uspeha.  

Učitelj v okviru pouka prilagaja učenčevim zmožnostim učne naloge, načine pridobivanja in 

preverjanja znanja, učne pripomočke itd. Pomembno vlogo učitelja izpostavi tudi Kavkler 

(2008b), ki pravi, da učitelj prvi ustvari okolje, v katerem bo učenec uspešen in bo lahko 

razvijal svoje potenciale.  

 

Bistvena je dobra poučevalna praksa, ki naj bo namenjena vsem učencem. Za zagotavljanje 

dobre poučevalne prakse je potrebna dobra komunikacija med učitelji in starši, razpolaganje 

s kakovostnimi pripomočki, poznavanje in uporaba različnih metod poučevanja ter 

upoštevanje otrokovega predznanja (Carter, 1996, v Kavkler, 2008b).  

 

Dobra poučevalna praksa (prav tam) pomeni prepoznavanje in krepitev otrokovih močnih 

področij, multisenzorno učenje, omogočanje dodatnega časa pri reševanju nalog, 

zmanjšanje števila nalog, sprotno preverjanje razumevanja, več ustnega preverjanja znanja, 

učenje po korakih, delitev učne snovi na manjše enote, prilagajanje navodil, navajanje 

primerov reševanja, učenje učnih strategij, fotokopiranje zapiskov, uporabo materialnih, 

verbalnih in neverbalnih opor za učenje, omogočanje uporabe več pripomočkov, omogočanje 

sprotne povratne informacije, različne načine utrjevanja znanja, omogočanje posredovanja 

znanja na različne načine (pisno, ustno, praktično), fizično bližino učitelja, omogočanje 

sodelovalnega učenja, jasna in razumljiva navodila, prilagojeno domače delo.  

 
Pri pouku učitelj prilagaja obliko gradiva (uporaba dodatnega slikovnega materiala, povečan 

tisk, povzetki razlage ...), vsebine (poenostavljena razlaga, povezava z vsakdanjim življenjem 

...) ter čas (podaljšan čas pisanja preverjanj in ocenjevanj znanja). Učitelj učencu omogoči 

tudi uporabo različnih pripomočkov, daje poudarek ustnem ocenjevanju znanja, fotokopira 

daljša pisna gradiva.  

 

Način poučevanja mora biti dobro strukturiran. Učitelj naj učencu pomaga pri učenju strategij 

učenja ter ga spodbuja k iskanju različnih vrst pomoči (prav tam). 
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Riddick (2002) navaja nekaj lastnosti, značilnih za disleksiji prijaznega učitelja. Zanj  velja, da 

ustvarja pozitivno ozračje, učenca z disleksijo pri skupinskem delu ne razvrsti glede na 

bralno-napisovalne težave, temveč glede na intelektualne sposobnosti. Tak učitelj upošteva 

vsebino pisnih izdelkov in ne pravopisnih napak. Pri poučevanju uporablja multisenzorni 

pristop, do otroka ima velika (a ne previsoka) pričakovanja in vanj verjame. Učencu daje 

konstruktivne napotke, upošteva njegovo željo po potrebni pomoči (kakšno vrsto pomoči si 

učenec želi), ne zahteva glasnega branja učenca pred razredom in ne izpostavlja učenčevih 

težav.  

 

Učitelj sodeluje s starši in s svetovalno službo ter ostalimi učitelji, ki učenca poučujejo 

(podaljšano bivanje, varstvo). Vse delo z učencem mora učitelj dokumentirati in tudi 

evalvirati.  

Če ima otrok lažje učne težave, bo pomoč na tej stopnji zadostovala za prepoznavanje 

napredka. Kadar so težave izrazitejše, otrok napreduje na drugo stopnjo. 

 

Kljub prehodom na višje stopnje, pomoč s strani učitelja v razredu ostane (Magajna idr., 

2008). 

 
Pomoč in podpora na prvi stopnji sta lahko namenjeni preprečevanju učnih težav 

(informiranje o učnih težavah, materialih, pripomočkih, strategijah, prilagajanje metod in oblik 
dela, prilagajanje pripomočkov, prilagajanje kurikula) ali pa izboljšanju učinkovitosti šolskih 

strokovnih delavcev (izmenjava izkušenj, timsko delo, delitev odgovornosti).  

 

V okviru prve stopnje pomoči je potrebno predvideti tudi (Kavkler, 2008b):  

- KDO bo nudil podporo učitelju (npr. šolska svetovalna služba, specialni pedagog itd) 

in KAKO (delo v razredu ali izven, obravnava otroka, predlaganje strategij dela ...); 

- KOMU bo podpora namenjena (učitelju, učencu ali obema); 

- KJE se nudi pomoč in podpora (v ali izven razreda).  

 

Kadar učitelj zagotavlja prilagoditve znotraj razreda in učenec ne odhaja na individualne 

obravnave, se krepijo tudi socialni stiki med učenci. Učitelju ni potrebno postati strokovnjak 

za disleksijo, potrebno ga je le opogumiti za spoprijemanje s temi težavami ter mu nuditi 

dovolj strokovne podpore (Pavey, 2007). 
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 Druga stopnja 2.1.2.2

Ob vztrajnejših težavah, ko pomoč učitelja v razredu ne zadošča za otrokov napredek, se 

vključi šolska svetovalna služba. Specifične oblike pomoči otroku nudi svetovalni delavec, ki 

se vključi na pobudo učitelja ali staršev. Otrok pridobi poglobljeno diagnostično oceno, ki 

zajema otrokova močna področja in primanjkljaje. Pomoč se nudi tudi učitelju in staršem. 

Svetovalni delavec prične z vodenjem individualnega projekta pomoči, ki zajema sklepno 

evalvacijsko oceno, pridobljeno na prvi stopnji, evalvacijo napredka otroka, oceno 

učinkovitosti pomoči svetovalnega delavca in predloge za nadaljnjo obravnavo učenca.  

Svetovalni delavec mora pridobiti tudi pisno soglasje staršev zaradi varovanja učenčevih 

osebnih podatkov, ki se nahajajo v osebni mapi (Magajna idr., 2008). 

 Tretja stopnja 2.1.2.3

Če otrok na prejšnji stopnji kljub dobri poučevalni praksi učitelja in občasni pomoči 

svetovalnega delavca ni napredoval v skladu s pričakovanji, svetovalni delavec pisno 

utemelji potrebo po individualni in/ali skupinski obliki pomoči. To vrsto pomoči lahko izvaja 

specialni pedagog, učitelj, pedagog, psiholog ali socialni pedagog, ki diagnostično oceno še 

poglobi. Po potrebi izvajalec individualne in/ali skupinske oblike pomoči nudi podporo tudi 

učitelju.  

 

Časovni okvir izvajanja te pomoči je lahko različen, a prilagojen potrebam posameznika. V 

primeru specifičnih treningov lahko poteka večkrat tedensko po deset do petnajst minut 

(urjenje veščin avtomatizacije branja, računanja) ali pa enkrat tedensko po eno šolsko uro 

(socialne veščine, organizacija), čas pa po potrebi skrajšujemo zgolj za preverjanje napredka 

učenca.  

 

Individualna oblika pomoči se izvaja, ko želimo bolje spoznati otroka in izdelati diagnostično 

oceno. Namenjena je učencem s specifičnimi primanjkljaji. V tej obliki dela lažje izvajamo 

specifične treninge. Individualna oblika je kot učenje različnih strategij (poslušanje, socialne 

spretnosti, uporaba opor in pripomočkov) lahko tudi priprava na kasnejšo skupinsko obliko 

pomoči.  

 
Skupinska oblika pomoči je racionalnejša, saj hkrati obravnavamo več otrok. Najbolj 

optimalno število otrok je štiri. Otroci se med seboj spoznajo, krepijo socializacijske odnose 

in razvijajo sodelovalno učenje. Skupina naj ne bo prevelika in preveč heterogena. Pomoč na 

tej stopnji  se izvaja eno uro tedensko (Magajna idr., 2008). 
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 Četrta stopnja  2.1.2.4

Kadar težave še vedno vztrajajo in učenec kljub prilagoditvam ne napreduje, šola s 

soglasjem staršev od zunanje ustanove pridobi strokovno mnenje ter smernice za delo z 

otrokom. Zunanje ustanove (npr. Svetovalni center, zdravstveni dom) razpolagajo z večjim 

timom strokovnjakov, zato je njihova ocena lahko bolj temeljita in celostna. Vsako 

sodelovanje se ustrezno dokumentira in evalvira.  

 

Pomoč na četrti stopnji navadno potrebujejo učenci, ki imajo težje specifične učne težave. 

Učencem z lažjimi in zmernimi učnimi težavami zadostuje pomoč na prvih treh stopnjah, da s 

kompenzacijo primanjkljajev uspešno nadaljujejo izobraževanje (Magajna idr., 2008). 

 Peta stopnja 2.1.2.5

V primeru izrazitih težav se učenca usmeri v program, ki se predlaga staršem. Če soglašajo, 

steče postopek usmerjanja (Magajna idr., 2008) in učencu se zagotovi več pomoči in več 

prilagoditev. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo otroku z 

učnimi težavami zagotavlja pravico do prilagoditev organizacije pouka, načina preverjanja in 

ocenjevanja znanja, napredovanja, časovne razporeditve pouka ter dodane strokovne 

pomoči (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011).  
Organizacija pouka vključuje: 

- prilagoditve prostora – učenec naj sedi čim bliže učitelju in na prostoru, kjer je lahko v 

največji meri osredotočen na šolsko delo. Lahko sedi sam (težave z organizacijo 

prostora) ali poleg sošolca, ki mu v primeru težav priskoči na pomoč. Učenec naj ima 

na stalnem mestu na voljo različne pripomočke, opore, pomagala. Mize v učilnici naj 

bodo razporejene tako, da omogočajo tako individualno delo kot tudi delo v paru ali 

manjših skupinah. Na šoli naj bo učencu na voljo tudi prostor, kamor se lahko 

umakne (kabinet, knjižnica ipd); 
- uporabo didaktičnih pripomočkov in opreme – učenci lahko glede na specifiko učnih 

težav uporabljajo različne pripomočke – računalnik za hitrejše pisanje, snemalnik 

učiteljevih predavanj, fotokopiranje obsežnejših zapiskov, prilagoditve pri uporabi 

geometrijskih orodij, slovarje, črkovalnike, tabele in druge didaktične pripomočke za 

lažje ponazarjanje učne snovi; 
- strokovne delavce – dobro usposobljen učitelj, ki razume posebne potrebe učencev s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja in pri poučevanju, uporablja dobro 

poučevalno prakso. Tudi svetovalni delavec potrebuje specifična znanja za delo z 

učenci z učnimi težavami. Za zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev ter 

poznavanje zakonodaje in drugih predpisov s področja je odgovoren ravnatelj. Ta tudi 
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imenuje strokovno skupino za izdelavo ter spremljanje individualiziranega programa 

učenca s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.  
 

Časovne prilagoditve potrebujejo zlasti tisti učenci s PPPU, ki imajo slabše avtomatizirano 

tehniko branja, pisanja in računanja.  

Časovne prilagoditve potrebujejo v različnih fazah učnega procesa – pridobivanje, utrjevanje 

ter preverjanje znanja. Koliko časa učenec potrebuje in v kateri fazi, se natančno opredeli v 

individualiziranem programu za posameznega učenca in izhaja iz njegovih posebnih potreb. 

Te so osnova za kakršno koli obliko pomoči. Dodatno strokovno pomoč je potrebno izvajati v 

okviru pouka, ne pred ali po pouku. Priporoča se izvajanje v oddelku. V kolikor se pomoč 

izvaja izven oddelka, je potrebno veliko usklajevanja učitelja in izvajalca dodatne strokovne 

pomoči, pri predmetih likovna umetnost, šport, glasbena umetnost pa naj bo učenec s sošolci 

prisoten v oddelku. Tudi sicer smo pozorni, da učenca z npr. težavami pri matematiki 

odpeljemo od pouka samo pri matematiki.  

 

Prilagojeno izvajanje pouka se nanaša na: 

- poučevanje in učenje – poleg dobre poučevalne prakse učenci s PPPU potrebujejo 

različne metode in pristope, ki jim omogočajo lažje učenje s poudarkom na aktivnem 

učenju, razumevanju osnovnih pojmov, povezovanju učne snovi z življenjskimi 

izkušnjami, upoštevanju učnih stilov in razvijanju notranje motivacije.  Učenje naj bo 

multisenzorno, navodila pa kratka, jasna in razumevanje sprotno preverjeno. 

Vprašanja naj bodo odprtega tipa, kompleksne naloge razdeljene na manjše enote. 

Učna snov naj bo predstavljena zanimivo, z uporabo različnih pripomočkov. Učitelj naj 

nudi učencu sprotno povratno informacijo o napakah, omogoči več očesnega in po 

potrebi tudi fizičnega stika, več odmorov. Učenca naj tudi spodbuja, opogumlja, mu 

prisluhne, prepozna njegova močna področja ter opazi tudi najmanjši napredek; 

- domače delo – učenci s PPPU so bolj obremenjeni z delom doma kot drugi učenci. 

Učitelj mora domače naloge dobro premisliti in strukturirati. Naloge morajo biti 

zastavljene tako, da jih učenec zmore opraviti samostojno. Ni pomembna količina 

nalog, temveč kakovost opravljene naloge. Opravljena domača naloga mora biti 
redno pregledana.  

Glavno vodilo pri prilagojenem preverjanju in ocenjevanju znanja naj bo omogočiti učencu 

izkazati naučeno znanje. Pri tem upoštevamo tako močna področja učenca kot tudi njegove 

posebne potrebe. Prilagoditve morajo biti v individualiziranem programu natančno 
opredeljene. Prilagodimo lahko:  
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- način posredovanja vprašanj učitelja (vprašanja morajo biti enoznačna in konkretna, 

kompleksnejša vprašanja/navodila naj bodo razdeljena na manjše dele, sprotno 

preverjanje razumevanja podanih navodil); 
- način posredovanja odgovorov učenca (pisno v primeru bralno-napisovalnih težav, 

izdelava praktičnega izdelka ipd.); 
- obliko pisnih gradiv za preverjanje znanja (več grafičnih in barvnih opor, uporaba različnih 

tipov vprašanj, povečan tisk, večji razmiki med vrsticami, podan primer reševanja); 
- rabo tehničnih pripomočkov (računalnik, žepno računalo, kasetofon, snemalnik);  

- prostorske pogoje (v primeru »treme« učencu omogočimo ustno ocenjevanje v bolj 

individualni situaciji); 
- čas ocenjevanja znanja podaljšamo glede na posebne potrebe posameznika, zlasti pri 

učencih, ki nimajo avtomatiziranih veščin branja, pisanja, računanja;  
- organizacijo preverjanja (preverjanje po manjših tematskih sklopih, ne vse v enem 

dnevu).  
 

Dodatno strokovno pomoč na tej stopnji izvaja specialni pedagog ali učitelj predmetnega 

področja z ustreznim izpopolnjevanjem na področju posebnih potreb (Magajna idr., 2008).  

 

Starši se velikokrat težko odločijo za usmerjanje otroka, zato moramo strokovni delavci s 

svojimi pristopi in učinkovitostjo predhodne pomoči pridobiti zaupanje staršev in jih povabiti k 

sodelovanju v procesu pomoči njihovemu otroku.  
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2.2 SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

Po slovenski zakonodaji med učence s posebnimi potrebami uvrščamo tudi tiste z učnimi 

težavami (Zakon o osnovni šoli, 2006, 11. člen) in primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, 2. člen).  

Učne težave delimo na splošne in specifične. Oboje se razprostirajo na kontinuumu, od lažjih 

preko zmernih pa do težjih. Težje in del zmernih učnih težav imenujemo primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja. Učne težave so lahko vezane samo na šolsko obdobje ali pa 
na vse življenje (Magajna idr., 2008).  

Za specifične učne težave je značilen zaostanek v zgodnjem razvoju in/ali težave na 

področju pomnjenja, pozornosti, koordinacije, mišljenja, računanja, branja, pisanja, 

pravopisa, komunikacije, socialnih sposobnosti ali emocionalnega dozorevanja (prav tam). 

Specifične učne težave se lahko pojavljajo skupaj z drugimi motnjami (vedenjske, čustvene, 

nevrološke, motnje v duševnem razvoju), z neustreznim načinom poučevanja in drugimi 
okoljskimi vplivi, s čutnimi okvarami, a primarno z njimi niso pogojene (Magajna idr., 2015).  

Delimo jih na dve skupini (Magajna idr., 2008):  
- specifični primanjkljaji na ravni slušno-vizualnih procesov, kamor sodijo disleksija 

disortografija, torej motnje branja, pravopisa in drugih področij jezika;  
- specifični primanjkljaji na ravni vizualno-motoričnih procesov, kamor sodijo 

diskalkulija, disgrafija, dispraksija.  
-  

2.2.1 Kriteriji za opredelitev specifičnih učnih težav 

L. Magajna, M. Kavkler, M. Košak Babuder, A. Zupančič Danko, A. Seršen Fras in A. Rošter 

Obretan (2015) so opredelile pet kriterijev, s katerimi ugotavljamo, ali gre pri otroku za 

primanjkljaje na posameznih področjih učenja:  

 

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

globalnih intelektualnih sposobnosti ter dejansko uspešnostjo na področju branja, 

pisanja, pravopisa in računanja.  

 

2. kriterij: obsežne in na enega ali več področij (branje, pisanje, pravopis in računanje) 

razširjene težave, ki otroku onemogočajo napredek v procesu učenja.  
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3. kriterij: slabša učna učinkovitost zaradi motenih in/ali pomanjkljivih kognitivnih ter 

metakognitivnih strategij in/ali motenega tempa učenja.  

 

4. kriterij: dokazana motenost enega (ali več) psiholoških procesov – pozornost, 

pomnjenje, zaznavanje, časovna in prostorska orientacija, jezikovno procesiranje, 

socialna kognicija itd. 

 

5. kriterij: izključenost okvar čutil, čustvenih in vedenjskih motenj, motenj v duševnem 

razvoju, neugodne okoljske razmere, neustrezen način poučevanja.  
 

O primanjkljajih na posameznih področjih učenja govorimo, kadar so zgoraj navedene težave 

prisotne vsaj šest mesecev kljub nudenju pomoči na prvih treh stopnjah petstopenjskega 

modela (prav tam).  
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2.3 DISLEKSIJA 

Najpogostejša specifična učna težava, ki jo povezujemo s težavami pri branju in pisanju, je 
disleksija (Magajna idr., 2008).  

Beseda disleksija je sestavljena iz dveh delov, in sicer predpone dis- (dys), ki pomeni težava, 

in -leksija (lexia), kar pomeni beseda (Riddick, 2002). Izraz disleksija torej označuje težave z 
besedami, kar zajema področje branja, pisanja in pravopisa.  

2.3.1 Opredelitev disleksije 

Disleksijo so zadnjih nekaj let preučevali strokovnjaki različnih področij – psihologi, nevrologi, 

pediatri, pedagogi in drugi (Rayner, 1989), zato obstaja več definicij. Večina si jih je 
podobnih, a med njimi obstajajo tudi razlike.  

Ena izmed najstarejših in za tiste čase najpomembnejših definicij izhaja iz leta 1968. 

Svetovno nevrološko združenje je disleksijo opredelilo tako: »Disleksija je motnja, ki se kaže 

kot težava pri branju kljub običajnim načinom poučevanja, ustrezni inteligentnosti in 

spodbudnemu socialno-kulturnemu okolju. Pogojena je z osnovnimi kognitivnimi 
nezmožnostmi, ki so pogosto prirojene« (Riddick, 2002, str. 3).  

Disleksija je opredeljena tudi na lestvici Svetovne zdravstvene organizacije (MKB – 

mednarodna klasifikacija bolezni, 1992), kjer je opredeljena kot motnja pri branju. 

»Sposobnost branja je pomembno slabša kot bi pričakovali glede na starost, inteligentnost in 

izobrazbo. Primanjkljaj znižuje tudi izobraževalne dosežke in vsakodnevno življenje« 

(Bogdanowicz in Sayles, str. 6). 

 

Britansko združenje za disleksijo (British Dyslexia Association – BDA) jo definira kot 

»kombinacijo zmožnosti in težav, ki vplivajo na učni proces branja in/ali pravopisa ter pisanja. 

Spremljajoče motnje se lahko kažejo na področju predelovanja informacij, na področju 

kratkoročnega spomina, pravilnega zaporedja, slušne in/ali vidne zaznave, govorjenega 

jezika in motoričnih spretnosti. Disleksija je povezana zlasti z obvladovanjem in uporabo 

pisnega jezika, ki vključuje abecedni, številčni in glasbeni sistem simbolov« (Reid, 2002, str. 

11). Ta definicija je obsežna, a kot ključne izpostavi razlike v načinu predelovanja informacij 

ter upoštevanja okolja in zavedanja individualnih razlik med posamezniki.  

Opredelitev Mednarodnega združenja za disleksijo (International Dyslexia Association – IDA) 

se glasi: »Disleksija je prirojena specifična učna težava nevrološkega izvora.. Kažejo se 

težave pri natančni in/ali tekoči prepoznavi besed in s slabšimi sposobnostmi črkovanja ter 

dekodiranja. Te težave izhajajo iz primanjkljaja fonološke ravni jezika, ki pa ni pričakovan 
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zaradi dobrih kognitivnih sposobnosti in učinkovitega poučevanja. Sekundarne težave se 

lahko kažejo kot težave bralnega razumevanja in zmanjšanih bralnih izkušenj, ki ovirajo 

širjenje besednjaka in splošnega znanja« (Allen, 2010, str. 20). 

Organizacija za disleksijo odraslih jo opredeli sledeče: »Disleksijo povzroča kombinacija 

primanjkljajev v glasovnem, vizualnem in služnem predelovanju informacij. Prisotne so tudi 

težave v priklicu besed in hitrosti predelovanja informacij. Omenjenim kognitivnim 

primanjkljajem botruje vrsta bioloških vzrokov in verjetno jih je v vsakem posamezniku 

prisotnih več« (Reid, 2007, str. 11). 

 

Ugotovimo, da so bile zgodnje definicije disleksije usmerjene predvsem na branje, ki je bilo 

prvi očitni znak težav. Predvidevale so tudi prirojenost, izključevale pa neustrezno 

poučevanje, socialno-kulturne okoliščine ter znižane intelektualne sposobnosti.  

Novejše definicije poudarjajo večplastnost težave in upoštevajo več področij, ki jih disleksija 

prizadene zaradi težav v predelovanju informacij – npr. področje motorike, matematike in 

koordinacije (Riddick, 2002).  

 

Lerner (1997) določi štiri vidike disleksije ne glede na posamezne definicije:  

- disleksija je posledica prirojenega nevrološkega stanja; 

- težave vztrajajo skozi vsa življenjska obdobja; 

- ima zaznavne, kognitivne in jezikovne dimenzije; 

- tekom odraščanja se kažejo različne težave na več področjih življenja.  

 

Disleksija je individualna težava, kar pomeni, da niti dve osebi nimata enakih značilnosti in 

težav, zato jo težko opredelimo tako, da velja za vse. Miles in Miles (1999) problem 

enoznačne opredelitev pripisujeta njeni kompleksnosti in raznolikosti značilnosti (v Riddick, 

2002).  

 

Tunmer in Greaney (2010) pravita, da je definicija disleksije odvisna od sprejetega modela 

branja, iz katerega izhajamo. Podobno kot Lerner navajata zgolj štiri komponente definicije, 

ki veljajo za vse osebe z disleksijo, in sicer:  

- vztrajne težave na področju pismenosti; 

- pravilen razvoj otroka; 

- prisotnost težav kljub kakovostnemu poučevanju in nudenju pomoči; 

- okvare fonoloških sposobnosti, ki so potrebne za učenje branja in pisanja.  

Slovenske avtorice disleksijo opredelijo kot (Magajna idr., 2008, str. 41) »notranje 

(nevrofiziološko) pogojeno motnjo, ki jo spremljajo motnje ali posebnosti v nekaterih procesih 

spoznavanja (kognitivni primanjkljaji). Pri posamezniku z disleksijo so moteni procesi 
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predelovanja jezikovnih informacij, kar povzroča težave pri prepoznavanju posameznih 

glasov (fonemov) in težave s sintetiziranjem, analiziranjem ter odstranjevanjem glasov in 

drugih enot govornega toka.« 

2.3.2 Vzroki disleksije 

Točen vzrok disleksije ni znan, saj avtorji definicij pripisujejo vzročnost različnim dejavnikom, 

ki pa so vsi nevrološke osnove. Splošno veljavno je, da je disleksija posledica razlik v načinu 

razvoja in delovanja možganov. V zadnjih letih je bilo opravljenih več raziskav, ki so dokazale 
dednost disleksije. 

Obstaja več teorij nastanka disleksije, ki v ospredje postavljajo različne vzroke. Kot navaja S. 

Soršak (1995) je disleksija lahko posledica disfunkcije osrednjega živčnega sistema, 

fonološkega primanjkljaja, slabšega vidnega zaznavanja, lateralizacije možganskih polobel 
ali kombinacija več dejavnikov (teorija interaktivnosti).  

Disfunkcija osrednjega živčnega sistema se lahko pokaže kot zavrt razvoj ali celo izguba 
določene sposobnosti ali ovirano povezovanje posameznih psihičnih procesov (prav tam).  

Teorija fonološkega primanjkljaja je pogostejša v državah, kjer je jezik manj transparenten 

oz. fonetičen. Eden takih jezikov je angleški, saj zapisana beseda ni enaka slišani besedi. 

(Košak Babuder, 2014). Fonološko zaznavanje terja več različnih sposobnosti, še zlasti so 

za branje in pisanje najpomembnejši (Soršak, 1995):  

- prepoznavanje glasov; 

- slušna diskriminacija (razlikovanje); 

- zapomnitev števila in vrstnega reda glasov; 

- razstavljanje kompleksnih glasovnih tvorb na posamezne glasove; 

- sestavljanje posameznih glasov v nove celote; 

- povezovanje glasov s pisnim znamenjem (gre za fonološko kodiranje, to je 

korespondenca grafem – fonem, ki je ključna pri procesu branja).  

Vidni primanjkljaj 

Za proces branja so pomembne tudi slušne in vidne sposobnosti. Osebe z disleksijo imajo 

okrnjene vidne funkcije višjega reda, med katere sodijo (prav tam):  

- znižana občutljivost za kontrast; 

- slab občutek za smer; 

- slabša vizualna diskriminacija; 

- slabša sposobnost razlikovanja figure od ozadja; 

- okrnjena vizualno-spacialna sposobnost; 
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- nestabilni binokularni nadzor. 

Večji pomen se pripisuje slušni okrnjenosti kot pa vizualnemu deficitu.  

 

Teorija lateralizacije možganskih polobel vzrok disleksije navaja v nezadostni prevladi leve 

možganske hemisfere (prav tam). 

 

Teorija interaktivnosti zagovarja predpostavko, da so SUT posledica medsebojnih odnosov 

med posamezniki, situacijami in inštitucijami. Gre za medsebojno vplivanje socialnih, 

ekonomskih, kulturnih in političnih pogojev, ki niso takoj zaznani, a dolgoročno povzročajo 

SUT (prav tam).  

 

Zanimivo teorijo o vzroku disleksije pa podaja Davis (2008, str. 21). Pravi, da disleksija nima 

organskega vzroka (kot npr. poškodba možganov, živcev, disfunkcija očesa, disfunkcija 

notranjega ušesa), temveč je »produkt mišljenja in posebnega reagiranja na občutek 

zmedenosti.«  
 

2.3.3 Pogostost disleksije 

Razumevanje disleksije se je od konca 19. stoletja precej izboljševalo, saj je bila predmet 

vse pogostejših raziskav. Pojavlja se povsod, ne glede na spol, kulturo ali družbeni status 
(Pavey, 2007).  

V literaturi najdemo različne podatke o pogostosti disleksije. Prevladuje podatek, da ima 

tovrstne težave od 10 do 15 odstotkov ljudi. Pri 4 do 10 odstotkih otrok so značilnosti 

izražene tako, da so moteče pri učenju in šolskem delu (prav tam).  

T. Žerdin (v Križaj Ortar, 2004) pravi, da je na slovenskem okoli 10 odstotkov otrok s 

težavami branja in pisanja, večje težave pa imajo okrog 3 odstotki otrok. Podobno meni tudi 

Magajna (2004), ki navaja pogostost bralno-napisovalnih težav od 2 do 10 odstotkov.  

 

Vedno več raziskav je usmerjenih v preučevanje razlik med posameznimi jezikovnimi in 

grafičnimi sistemi (Pavey, 2007), saj se razlike v pojavnosti disleksije pojavljajo tudi zaradi 

strukture posameznega jezika, sistema črkovanja in povezave med črkami in glasovi. Na 

pogostost disleksije vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so zakonodaja posamezne države, 

metode poučevanja, definicije disleksije, šolski sistem in socialno-kulturni pogoji 
(Bogdanowicz, Sayles, 2004).  
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Nekateri jeziki imajo slabo skladnost med povezavo črka – glas, zato imajo otroci večje 

primanjkljaje na fonološkem področju, kar zlasti velja za angleško govoreča območja, pa tudi 
za Finsko in Rusijo (prav tam). 

Zdi se, da je disleksija pogostejša pri dečkih, čeprav niso našli neposredne povezave s 

spolom. Stein kot razlog navaja dejstvo, da je disleksija pri dekletih pogosto spregledana, saj 

se težave zamaskirajo. Deklice tudi vedenjsko ne izstopajo tako kot dečki, odrasli pa imamo 

do njih tudi drugačna pričakovanja (Riddick, 2002; Pavey, 2007). 
 

2.3.4 Napovedniki disleksije 

Nekatere znake disleksije je moč prepoznati že v predšolskem obdobju, čeprav se 

najpogosteje opazijo nekje v 2. ali 3. razredu osnovne šole (Riddick, 2002), ko je proces 
opismenjevanja najintenzivnejši.  

Kazalci pred vstopom v šolo so (prav tam):  

- družinska zgodovina bralno-napisovalnih težav; 

- zakasnjen govor in intervencija jezika; 

- težave pri učenju rim; 

- težave pri zaporedjih: abeceda, dnevi v tednu, meseci v letu ...; 

- slabša groba motorika – počasnejše učenje plavanja, vožnje kolesa; 

- slabša fina motorika – težave pri prerisovanju oblik, črk; 

- manjši interes za prepoznavanje črk, besed (v smislu igre); 

- slabi delovni spomin – zapomnitev imen, navodil.  

 

Zgodnjemu prepoznavanju težav, ki bi utegnile pokazati na morebitne SUT, je namenjena 

lestvica Mardell-Czudnowski (v Kavkler, 2010):  

- težave na področju fonološkega zavedanja; 

- težave pri hitrem poimenovanju znanih predmetov; 

- slabši izgovor glasov pri starosti 2,5 let; 

- težave pri učenje abecede in števil v predšolskem obdobju; 

- slabša pozornost, nemirnost, impulzivnost; 

- slabše razvite receptivne jezikovne sposobnosti pri starosti štirih let; 

- zakasnel govorni razvoj (slabše razvite tako receptivne kot ekspresivne jezikovne 

sposobnosti); 

- težave pri stikih z vrstniki; 

- nespretnost; 
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- težave s sledenjem navodilom in urniku.   

 

Lestvica tveganja za disleksijo po M. Bogdanowicz (v Kavkler, 2010) vsebuje podteste, ki 

nakazujejo na težave na sledečih področjih:  

- finomotorične spretnosti – težave pri rezanju s škarjami, težave pri zavezovanju 

vezalk in/ali zapenjanju gumbov;  

- grobomotorične spretnosti – otrok je okoren pri teku, skakanju; ne sodeluje rad pri 

gibalnih igrah; gibalne vaje izvaja slabše; 

- vidno zaznavanje – težje si zapomni redkeje uporabljene črke F, G, Ž; črke, številke 

piše zrcalno ali od desne proti levi; nerad sestavlja (kocke, sestavljanke); ne more 

prerisati določenega vzorca; težje razločuje in pomni podobne črke, ki pa so drugače 

obrnjene (m-n, b-d-p-g, l-t, a-o); nerad riše; slabše prerisuje vzorce ali geometrijske 

oblike;  

- jezikovno procesiranje – ne razlikuje med podobnimi glasovi, težje pomni zaporedja, 

težave ima pri analizi in sintezi besed;  

- jezikovno procesiranje in izražanje – težave na področju govora; popači besede; 

slabše besedno izražanje;  

- pozornost – težje usmeri pozornost in jo zadrži.  

 

2.3.5 Značilnosti disleksije 

Disleksija predstavlja skupek težav, ki se kažejo na različnih področjih. Več avtorjev (Reid, 

2002; Riddick, 2002; Snowling, 2002) se strinja, da so težave različno izražene in variirajo 
med posamezniki. Tako niti dve osebi z disleksijo nista enaki in imata različne simptome.  

Raziskave so pokazale, da pri osebah z disleksijo učinkoviteje deluje desna hemisfera, leva 

pa slabše. Slednja je med drugim odgovorna za analitične naloge, kamor sodijo branje, 

pisanje, urejanje zaporedij. Omogoča natančno branje, razlikovanje in analiziranje glasov v 

besedi, fonološke spretnosti. Reid (2002) pravi, da je desna hemisfera naravnana bolj 
celostno, kar pomeni, da vključuje posredovanje po vidni poti prejetih informacij.  

Disleksija velja za motnjo v predelovanju informacij na kateri koli izmed teh stopenj (Reid, 

2002, Riddick, 2002): sprejemanje (input), obdelovanje (spomin, razumevanje, organizacija), 
rezultat (output).  

 



22 
 

 Primanjkljaji oseb z disleksijo 2.3.5.1

Najpogosteje otroka z disleksijo opazimo zaradi težav na področju branja, do katerega imajo 

odpor. Berejo počasi, brez intonacije in ne upoštevajo ločil. Težje prepoznavajo in določajo 

glasove ter njihovo zaporedje v besedi. Zaradi slabše orientacije na ploskvi se izgubljajo v 

vrsticah, jih izpuščajo ali podvajajo. Zlasti daljše besede ugibajo s pomočjo konteksta. Črke v 

besedi spuščajo, obračajo, dodajajo ali zamenjujejo z vizualno podobnimi. Težje preberejo 

soglasniške zloge, ne prepoznajo pravkar prebrane besede. Slabše prepoznavajo in tvorijo 

rime. Kljub naštetim težavam je razumevanje prebranega boljše kot bi pričakovali glede na 
tehniko branja (Reid, 2002; Riddick, 2002).  

Na gibalnem področju so možne težave pri koordinaciji ter sestavljenih spretnostih. Pogosta 

je kombinacija z dispraksijo – otrok je neroden, se zaletava, ne zna oceniti prostora, ki ga 

ima na voljo. Težave se lahko pojavljajo tudi pri vsakodnevnih opravilih – zavezovanje 

vezalk, poskakovanje, plezanje, lovljenje žoge (Riddick, 2002).  

Majhen delež otrok z disleksijo ima težave z vidnim zaznavanjem in procesiranjem. Pravijo, 
da črke na papirju zaznavajo kot da plavajo, se premikajo, skačejo (prav tam).  

Težave pri matematiki se izražajo pri učenju poštevanke, pri učenju pomena znakov 

računskih operacij in učenju aritmetičnih dejstev. Obračajo posamezne desetiške enote, 
mešajo smer računanja, slabše rešujejo besedilne naloge (prav tam).  

Otroci z disleksijo pri pisanju nekonsistentno uporabljajo črke, ki predstavljajo podobne 

glasove (sičniki/šumniki). Zapis je pogosto fonetičen, zaporedje črk nepravilno, črke in 

besede obračajo, zamenjujejo. Nekaj časa pišejo z malimi tiskanimi, nato pa s pisanimi 

črkami. Nekateri črke zapisujejo zrcalno. Nedosledna je tudi uporaba ločil in velikih začetnic 

zaradi slabšega pomnjenja pravopisnih pravil. Črke so lahko slabše oblikovane, zapis 

neurejen, besede prečrtane. Drža telesa je slabša, pisalo držijo na nenavadne načine, zato 

jih boli roka. Pri pisanju so počasni. Napačne besede popravijo, a zopet napačno. S težavo 

se spravijo k pisanju daljših besedil (Reid, 2002; Riddick, 2002). 

 
Slabši kratkoročni spomin onemogoča pomnjenje navodil, tudi med računanjem si ne 

zapomnijo vmesnega rezultata. Slabše pomnijo imena novih predmetov, sezname itd. Zaradi 

neučinkovitih strategij učenja in pomanjkljivih organizacijskih navad imajo slabši dolgoročni 

spomin.  

 
Osebe z disleksijo lahko razvijejo tudi sekundarne težave, ki se odražajo na osebnostnem, 

vedenjskem in čustvenem področju. Pojavi se lahko slabša samopodoba, zapiranje vase, 
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tesnobnost ob zahtevnejših nalogah, izogibanje nalogam, manjša motivacija in tudi pojav 

psihosomatskih obolenj (Riddick, 2002).  
 

 Močna področja oseb z disleksijo 2.3.5.2

Davis (2008) pravi, da imajo vse osebe z disleksijo nekaj skupnih osnovnih značilnosti, ki jih 

lahko razumemo kot močna področja. Uporabljajo prirojeno sposobnost možganov, ki 

spreminja in ustvarja zaznave, močno se zavedajo okolja in so nadpovprečno radovedni. 

Večinoma razmišljajo v slikah in ne v besedah, zelo so intuitivni, razmišljajo in opazujejo 

večdimenzionalno ter pri tem uporabijo vse čute. Misli doživljajo kot resničnost in imajo bujno 

domišljijo.  

Dodaja še (prav tam), da lahko ob ustrezni spodbudi osebe z disleksijo razvijejo izjemne 
sposobnosti.  

B. Riddick (2002) navaja naslednja močna področja oseb z disleksijo:  

- reševanje problemov; 

- poizvedovalni um; 

- razumevanje novih idej; 

- analitično mišljenje; 

- ustvarjalno mišljenje; 

- celostno videnje problema; 

- mišljenje z vpogledom. 

 

L. Magajna (2010) pravi, da imajo osebe z disleksijo pogosto dobre sposobnosti reševanja 

problemov, dobro razvito domišljijo in intuicijo. Njihovo mišljenje je ustvarjalno, izvirno in 

divergentno. Imajo dobro razvite sposobnosti vidnega predstavljanja (vizualizacije) in 

globalnega razumevanja. So umetniške narave. 

Zavedanje, da je kar nekaj uspešnih oseb imelo oz. ima disleksijo, nam da misliti, da so 

močna področja zelo raznolika, od športa in umetnosti do politike. Davis (2008) celo pravi, da 
so osebe z disleksijo uspele ravno zaradi disleksije, ne kljub njej. 
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2.3.6 Pomoč učencu z disleksijo 

Učne težave (in s tem tudi disleksija) se nahajajo na kontinuumu, raztezajo se od lažjih prek 

zmernih pa do težjih. Slednje imenujemo primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

(PPPU). Otrok z lažjimi in zmernimi težavami se ne usmerja, deležni so pomoči in 

prilagoditev v okviru pouka. Otroke s težjimi PPPU se usmeri v ustrezen izobraževalni 
program (Magajna idr., 2008).  

Sayles (v Bogdanowitz in Sayles, 2004, str. 16). meni, da se »disleksija kaže na kontinuumu 
zmožnosti in težav, zato mora biti na kontinuumu tudi pomoč.«  

Zakon o osnovni šoli (1996) natančneje določa, kaj se lahko prilagaja eni in drugi skupini 

otrok s PPPU (Magajna idr., 2008). Učencem z učnimi težavami se prilagaja metode in oblike 

dela ter omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči 
(Zakon o osnovni šoli, 1996; 12. člen). 

Pomembno pri disleksiji in tudi drugih učnih težavah je zgodnje odkrivanje. Tako lahko s 

pomočjo ustreznih treningov preprečimo, da bi bile otrokove težave prepozno opažene ter 

zagotovimo čimprejšnjo pomoč (Kavkler, 2010). Disleksija je odporna na tradicionalne načine 

poučevanja, a njeni učinki se lahko omilijo z ustreznimi specifičnimi načini poučevanja in 
dobrim podpornim načrtom. 

Reid (2005) še navaja, da bi pri ocenjevanju sposobnosti otroka z disleksijo morali upoštevati 

več vidikov:  

- prepoznati otrokova močna in šibka področja; 

- poiskati vzroke za otrokove šibke dosežke; 

- pregledati tipe napak, ki jih otrok dela; 

- poiskati in razumeti otrokov učni stil; 

- poiskati področja v učnem načrtu, ki otroka zanimajo.  

 

Do podobnih ugotovitev vodi tudi T. Černe (2002), ki kot ključne, a bolj splošne točke pomoči 

navaja:  

- razvijanje močnih področij; 

- razvijanje kompenzacijskih strategij in funkcij, ki pomagajo odpraviti težave; 

- razvijanje besednjaka, jezikovnih spretnosti ter uporaba besednih iger; 

- pomoč pri učenju ustreznejših strategij učenja in reševanja nalog; 

- prilagajanje okolja (gradiva, pripomočkov); 

- prilagoditev vzgojno-izobraževalnega procesa (individualizacija, diferenciacija).  
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Pomembno je ravnotežje med urjenjem specifičnih sposobnosti ter razvijanjem strategij, s 

katerimi otrok prepreči ali omili svoje težave (Riddick, 2002). Vse bolj se uveljavljajo 

strategije, ki vključujejo otrokova močna področja (Kavkler, 2010) in se odmikajo od 

osredotočenosti na otrokov primanjkljaj k ustvarjanju pogojev za učenje. Vsi vpleteni pa 

morajo vedeti, da naj bo pristop individualističen ob hkratnem upoštevanju učnega stila in 

posameznikovih zmožnosti (Pavey, 2007).  

 

Novejše strategije pomoči učencem s SUT se nagibajo k pomoči znotraj razreda, torej s 

strani učitelja. Toda Moss in Reason (1998, v Riddick, 2002) sta mnenja, da so otroci tako 

prikrajšani za specifičen bralno-napisovalni trening, ki ga nujno potrebujejo.  

 
Sayles (v Bogdanowicz in Sayles, 2004) glavne ovire oseb z disleksijo vidi v okolju, zlasti v 

nedosegljivi komunikaciji in pisnem jeziku, v odnosu, ki se kaže kot stereotipi, diskriminacija 

in predsodki, ter v organizaciji, ki vključuje nefleksibilne postopke. Če otroka z disleksijo 

dovolj zgodaj prepoznamo, mu nudimo ustrezno pomoč in podporo, se te ovire lahko 

odstranijo ter jim omogočijo aktivno udejstvovanje v družbi. V nasprotnem primeru pa so 

ovirane tako v izobraževanju kot kasneje pri zaposlitvi.  
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2.4 FONOLOŠKO ZAVEDANJE 

Fonološko zavedanje je tudi eden izmed kognitivnih dejavnikov branja in ima pomembno 
vlogo v procesu opismenjevanja (Pečjak, 1999). 

Fonološko zavedanje ima velik pomen pri preučevanju disleksije. Hulme in M. Snowling 

(2012) navajata, da temeljni vzrok za disleksijo predstavlja ravno fonološki primanjkljaj (v 

Košak Babuder, 2014). Težave s fonološkim zavedanjem namreč napovedujejo disleksijo že 
v zgodnjem obdobju (prav tam). 

Fonološko procesiranje pomeni uporabo glasov (fonemov) pri predelovanju pisnih ali ustnih 

verbalnih informacij v kratkoročnem in dolgoročnem spominu. Označuje kognitivne procese, 

ki se pojavijo ob dekodiranju pisnega jezika (Rupar, 2006), to pa je odvisno od prepoznave 
črk ter fonoloških sposobnosti.  

2.4.1 Opredelitev fonološkega zavedanja 

V literaturi lahko zasledimo več podobnih izrazov – fonološko zavedanje, glasovno 

zavedanje,  fonemsko zavedanje. Slednji termin je ožji pojem širšega fonološkega (ali 
glasovnega) zavedanja, ki zajema manipulacijo z najmanjšimi glasovnimi enotami, tj. fonemi.  

Smith in Simmens (1995, v Marjanovič, 2006, str. 114) fonološko zavedanje opredelita kot 

»občutljivost za glasovno strukturo jezika in zmožnost zavednega razločevanja, združevanja 
in upravljanja glasovnih enot različnih velikosti ne glede na pomen.«  

J. Lerner (1997) pravi, da je fonološko zavedanje »spoznanje, da so besede sestavljene iz 
glasovnih elementov, ki so glasovi govora« (v Jelenc, 1997, str. 228).  

Yoop in Yoop (2006, v Bayetto, 2014a, str. 1) fonološko zavedanje opredelita kot 

»... občutljivost za glasovno strukturo jezika«, ki se osredotoča samo na sposobnost slišati, 

ne pa tudi razumeti pomen. Otrok se zaveda, da je govor sestavljen iz besed, besede 
sestavljajo zlogi, zloge pa glasovi.   

Zarillo (2007) loči dva pojma – fonološko zavedanje in fonemsko zavedanje. Prvi izraz opiše 

kot »sposobnost slišati in manipulirati z besedami« (str. 18), kamor spadajo rime, aliteracije 

in zlogi. Lahko ga preučujemo brez uporabe črk. Fonemsko zavedanje vključuje znanje o 

glasovih kot samostojnih enotah in glasovih znotraj večjih enot (zlogov in besed). Predstavlja 
najvišjo in najzahtevnejšo raven glasovnega zavedanja. 

Natančnejšo opredelitev poda S. Pečjak (1999a), ki fonološko zavedanje označi za eno od 

ravni jezikovnega zavedanja in predstavlja zavedanje odnosa med tiskano besedo in njeno 
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slušno podobo. Otrok spozna, da so besede sestavljene iz zvočnih elementov oziroma 

fonemov, ki so najmanjše glasovne enote besede in tudi nosilci pomenskega razlikovanja. 

Otrok poleg vsega tega razvije sposobnost, da slišano besedo razdeli na foneme. Fonološko 

zavedanje predstavlja ključno sposobnost, ki otroku omogoča opismenjevanje. Je 

sposobnost sledenja najmanjšim govornim enotam, tj. glasovom, ti pa sestavljajo besede v 
določenem zaporedju (prav tam).  

Glasovno zavedanje se deli na dve komponenti (prav tam):  

a) Glasovno razločevanje (glasovna diskriminacija) pomeni sposobnost ločevanja 

posameznih glasov med seboj.  

b) Glasovno razčlenjevanje (glasovna analiza) je sposobnost razčlenitve izgovorjene 

besede na posamezne glasove. Ta proces je ključni pri procesu dekodiranja in 

poteka v dveh fazah: razčlenjevanje besede na zloge in razčlenjevanje besede na 

posamezne glasove. Pokaže nam razliko med dobrimi in slabimi bralci ter je v večji 
meri pridobljeno kot podedovano. 

Podobno tudi D. Jelenc (1997) določi dva bistvena elementa fonološkega zavedanja:  
a)  Akustično-fonemska sposobnost diferenciranja omogoča natančno razlikovanje 

akustično podobnih glasov (t-d, b-p) med seboj in v besednih parih. Ta sposobnost se 

razvija do osmega leta. Težave se opazijo, ko je otrok soočen s pisano besedo.  

b) Sposobnost fonemske segmentacije pomeni razčleniti slišano besedo na foneme. 

Razvije se šele po petem letu starosti (prej so otroci sposobni zlogovne segmentacije 
besed) in je povezana s težavami začetnega branja.  

Poleg teh dveh prvin po mnenju D. Jelenc (1997) fonološko zavedanje vključuje še:  
c) Sposobnost kinestetično-artikulatornega zaznavanja otroku omogoča prepoznavo 

glasov skozi zavedanje položaja govornih organov. 

d) Sposobnost melodičnega in ritmičnega razlikovanja se nanaša na poudarke stavkov 

ali besed, s katerimi sklepamo in dojemamo jezik kot obliko izražanja z vsemi komaj 

opaznimi razlikami v njegovem pomenu. Način komunikacije nam nakaže 

pomembnost in vrednost slišane informacije.  
e) Optično-grafomotorno sposobnost razlikovanja zajema zaznavanje ter s tem 

povezano razumevanje pisnega jezika – pisni znaki se razlikujejo glede smeri, 
velikosti in odnosov pri legi v prostoru.  

Moteno delovanje katere koli od zgornjih petih sposobnosti fonološkega zavedanja pomeni 
težave pri branju in pisanju.  
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Iz zgoraj navedenih definicij ugotovimo, da je sam proces fonološkega zavedanja 
kompleksen, z razvojem pa se veča abstraktnost fonoloških sposobnosti.  

2.4.2 Razvoj fonološkega zavedanja 

Fonološko zavedanje se razvija postopoma (Pečjak, 1999a; Magajna, 2000). Najprej se 

mora otrok zavedati besede, kar pomeni prepoznati besede v povedi kot samostojne enote, 

določiti dolžino in jih znati razdeliti na sestavne dele, zloge. Temu sledi ponavljanje, 

prepoznavanje, predvidevanje in tvorjenje rime. Naslednja stopnja je zlogovanje – otrok 

spaja in odstranjuje zloge. Kot zadnje sledi zavedanje glasov, pri čemer se težavnost 

stopnjuje od izolacije posameznih fonemov do združevanja, odstranitve in razdruževanja 
fonemov.  

Tudi Chard in Dickson (1999) navajata, da se fonološke spretnosti nahajajo na kontinuumu 

od manj kompleksnih do bolj kompleksnih, in sicer v sledečem zaporedju: rime à členitev 

povedi na besede à členitev besede na zloge in spajanje zlogov à členitev in spajanje 

začetkov in koncev besed à členitev in spajanje posameznih glasov. Slednje predstavlja 

zadnjo in najzahtevnejšo stopnjo v fonološkem zavedanju, ki omogoča manipulacijo z glasovi 
(dodajanje, odvzemanje).  

N. Zrimšek (2003) podobno kot ostali opredeli razvojno zaporedje fonoloških sposobnosti 

takole:  

-  sposobnost pomnjenja rim, ki je osnovana na posluhu za zvočne segmente 

besede; 

- zmožnost identifikacije in razvrščanja vzorcev rim in aliteracij; 

- zavedanje, da zloge sestavljajo posamezni glasovi in zavedanje posameznih 

glasov; 

- glasovna analiza – členitev besede na glasove; 

- sposobnost manipuliranja z glasovi – odstranjevanje, dodajanje, zamenjava 

glasov.  

 

Razvoj jezikovnega ter s tem tudi fonološkega zavedanja poteka v skladu z razvojem 
mišljenja – od konkretnih operacij pa do abstraktnejših.  

Tabela prikazuje stopnje jezikovnega razvoja, ki se skladno z miselnim razvojem stopnjujejo 
po abstraktnosti.  
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Tabela 1: Stopnje jezikovnega razvoja (Rupar, 2006) 

Predlingvistična faza 0–12 mesecev Pojav artikuliranih glasov 

Bebljanje 

Prva beseda 

Predreprezentativna 

faza 

12–18 mesecev Pojav večjih enot (zlogov, besed) 

Reprezentativna 

fonologija 

 

18 mesecev–3 let Natančnejša artikulacija 

Obvladovanje vedno večjega števila 

glasov 

Fonološko 

izpopolnjevanje 

 

3–7 let Obvladovanje artikulacije vseh glasov 

Proizvajanje večzložnih besed 

Štetje delov besed 

Sposobnost rime 

Besedne igre 

Napredna fonologija 7–12 let Krepitev odnosa med glasovi in pomenom  

 

Težave v fonološkem procesiranju so bolj prisotne v angleško govorečih državah. Angleški 

jezik je netransparenten, zapis v slovenskem jeziku je bolj fonetičen od zapisa v angleščini.  

Tri- in štiriletni otroci so sposobni združevanja in razdruževanja zlogov ter rime (otroške 

pesmice). Sposobnost zavedanja glasov se ne pojavi, dokler otrok ne pride v stik s tiskanim 

materialom in vidno podobo glasov – črkami (Snowling, 2006), a S. Pečjak (2012) pravi, da 
lahko razvoj fonološkega zavedanja poteka brez uporabe črk.  

Jerman (2000) pravi, da razvoj fonološkega zavedanja poteka od zaznavanja ter proizvajanja 

glasov (fonemov) vse do zavesti o posameznih glasovih, zavesti o besedah in zavesti o 

množici besed znotraj povedi. Razvoj poteka najintenzivneje med 5. in 7. letom starosti. 

Ugotovil je, da na razvoj fonološkega zavedanja najbolj vplivajo otrokova inteligentnost, 

slušna pozornost in koncentracija.  

Libermann in sodelavci (1982, v Jerman, 2000) so proces segmentacije označili za 
težavnega, saj nanj vplivajo akustične značilnosti vseh glasov v besedi.  

V raziskavi, ki jo je predstavil Jerman (prav tam), je ugotavljal stopnje fonološkega 

zavedanja. Zaključil je:  

- da je med 3. in 4. letom najprimernejši čas za urjenje rim s pomočjo izštevank, pesmic ipd. 

Otroke je potrebno spodbujati k pripovedovanju zgodb ob slikah ter širiti besedni zaklad; 

- med 4. in 5. letom se otrok uri v prepoznavanju začetnega, vmesnega in končnega glasu. 

Sposoben je tudi že zlogovne analize; 
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- med 5. in 6. letom otroka navajamo na glasovno analizo in prepoznavanje določenega 

glasu v besedi; 

- med 6. in 7. letom vadimo odstranjevanje glasu pri izgovorjeni besedi in spajamo glasove v 

nesmiselne besede; 

- od 7. leta dalje je otrok sposoben miselnega manipuliranja z glasovi, tudi v nesmiselnih 

besedah. Ta sposobnost vključuje visok nivo abstrakcije.  

 

Najintenzivnejši razvoj fonološkega zavedanja poteka v predšolskem obdobju. Ker so 

fonološke sposobnosti ključne pri procesu opismenjevanja, je sistematično urjenje teh veščin 
zajeto tudi v učne načrte za slovenščino v prvem triletju.  

S. Pečjak (1999) pravi, da mora sistematičnost pri razvijanju veščin fonološkega zavedanja 

slediti posameznim razvojnim stopnjam. Najprej mora otrok razločiti posamezne glasove, saj 

je to predpogoj za sposobnost razčlenjevanja (analize).   

A. Bayetto  (2014a) pravi naj bodo učitelji pri urjenju fonološkega zavedanja pozorni, da 

jasno, a ne pretirano, artikulirajo glasove. Zavedati se morajo, da se fonološke sposobnosti 

lahko razvijejo tudi kasneje. Fonoloških sposobnost tudi ne moremo uriti z individualnim 

delom, zato je potrebna prisotnost še nekoga (učitelja). Vsaka dejavnost naj bo le 

nekajminutna, navodila pa morajo biti jasna in otroku razumljiva. Vedno uporabljamo enako 

formulacijo vprašanj in zahtev.   

 

Doda še (prav tam), da razvoj fonološkega zavedanja ne poteka premočrtno, zato lahko 

hkrati urijo katero koli od fonoloških sposobnosti, saj obvladovanje ene ni nujno predpogoj za 

obvladovanje druge. Obenem pa še opozarja, da znotraj posamezne učne ure ne urimo 

preveč sposobnosti naenkrat, saj se učenec lahko zmede.  

 

2.4.3 Povezanost fonološkega zavedanja z branjem in pisanjem  

Slovenski pravopis je transparenten, kar pomeni, da se zapisane besede ujemajo z njihovim 

izgovorom. M. Košak Babuder (2014) pravi, da je od pravopisnih pravil jezika odvisno, kako 

hitro se otrok nauči brati. Bolj kot je jezik transparenten (zapisane besede se ujemajo z 
njihovim izgovorom), hitreje in z manj težavami poteka proces opismenjevanja.   

Največ raziskav povezanosti fonološkega zavedanja in branja je bilo opravljenih v angleško 

govorečih državah, saj je ta jezik netransparenten pri zapisu in branju besed, hkrati pa je tudi 

najbolj razširjen drugi tuji jezik. Slovenski jezik sestavlja 29 glasov (21 soglasnikov in 8 
samoglasnikov), angleškega pa kar 44. 
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Sousa (2005) meni, da so fonološki primanjkljaji eden izmed pogostih vzrokov za težave pri 

branju. Branja se hitreje naučijo tisti otroci, ki so uspešnejši pri prepoznavanju delov rim, 

zlogov in fonemov. Sposobnosti fonološkega procesiranja so ključne pri pridobivanju bralnih 
spretnosti (Rupar, 2010).  

Branje postane sredstvo učenja, ko otrok doseže avtomatizacijo, pridobi na hitrosti branja in 
razume, kar prebere (Reid, 2003).  

Rezultati raziskav fonološkega zavedanja nas seznanjajo s sledečimi informacijami (Rack, 

1997, v Jurišić, 2001):  

- fonološke sposobnosti lahko merimo že v predšolskem obdobju; 

- fonološke sposobnosti so boljši napovedovalec kasnejših težav pri branju kot druge 

kognitivne sposobnosti (inteligentnost); 

- fonološke sposobnosti najbolje ločujejo otroke s težavami pri branju od otrok brez 

težav pri branju; 

- uspešnejši programi pomoči so tisti, ki zajemajo razvijanje fonoloških sposobnosti in 

ne zgolj urjenje bralne tehnike.  

 

Wagner in Torgesen (povzeto po Pečjak, 2010) delita sposobnosti fonološkega procesiranja 

na fonološko občutljivost (manipuliranje z glasovi), fonološki spomin in fonološko 

poimenovanje. Fonološka občutljivost se nanaša na sposobnost odkrivanja in manipulacije 

glasov. Urimo jo lahko brez uporabe črk. Ta sposobnost otroku omogoča, da poišče dve 

besedi, ki se rimata, iz dveh zlogov sestavi besedo, iz besede odstrani zlog in pove preostali 

del besede ter prešteje število fonemov v besedi (Pečjak, 2010). 

 

Opravljenih je bilo več raziskav, ki so ugotavljale povezavo med fonološkim zavedanjem in 

bralnimi sposobnostmi. Fonološki primanjkljaji so bili opredeljeni kot največja ovira pri učenju 

branja. Bradley in Bryant (1990) sta potrdila, da z dovolj zgodnjim urjenjem fonološkega 
zavedanja spodbudno vplivamo na kasnejši bralni uspeh. 

Fonološko zavedanje in branje sta v recipročnem odnosu (Jurišič, 2001) – z urjenjem 

fonološkega zavedanja vplivamo na hitrejše učenje branja, s spodbujanjem začetnega branja 
pa vplivamo na razvoj fonološkega zavedanja.  

Vodilni tuji raziskovalci na področju disleksije (Snowling, Lundberg, Høien, 1999, v Riddick, 

2002) so ugotovili, da so težave v fonološkem procesiranju skupne vsem ljudem z disleksijo, 

le da so pri nekaterih bolj, pri drugih pa manj izražene. Težave se kažejo kot:  

- težave pri delitvi besed na manjše enote (foneme); 

- težave pri ohranjanju niza glasov, črk v kratkoročnem spominu; 
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- težave pri ponavljanju, pisanju ali branju nesmiselnih besed; 

- počasno poimenovanje barv, številk, črk, predmetov na slikah; 

- počasnejši govor, lahko tudi nerazločna artikulacija; 

- težave pri igrah, ki vključujejo manipulacijo fonemov.  

 

N. Mather in B. J. Wendling (2012) dodata še težave kot:  

- napačna izgovarjava;  

- napačno poimenovanje večzložnih besed; 

- slabša asociativna povezava glas–črka; 

- težave pri izgovarjavi in črkovanju nesmiselnih besed; 

- težave pri določanju zaporedja glasov v besedi; 

- težave pri ločevanju podobnih glasov; 

- slabša tekočnost branja; 

- ugibanje besed glede na kontekst besedila.  
 

Otroci s težavami pri jeziku, še posebej pri fonoloških sposobnostih, imajo težave pri 
pravopisu in branju (Riddick, 2002; Snowling, 2006).  

 

2.4.4 Vaje za urjenje fonološkega zavedanja 

Fonološko zavedanje lahko poučujemo neposredno (direktno) ali posredno (prikrito). 
Neposredni način pomeni golo treniranje fonoloških spretnosti (Zarillo, 2007) 

L. Magajna (2000, v Križaj Ortar idr., 2000) pravi, da za ugotavljanje stopnje in urjenje 

fonološkega zavedanja uporabimo naslednje naloge: štetje besed, štetje zlogov, določanje 

števila glasov v besedi, prepoznavanje začetnega/vmesnega/končnega glasu v besedi, 
rimanje besed, ploski za zloge/črke, miselno manipuliranje z glasovi.  

L. Magajna (prav tam) navaja zmožnosti zavedanja glasov ter nalog, s katerimi jih 
preverjamo. Sledijo si glede na stopnjo abstraktnosti in težavnosti:  

- Slušno razlikovanje je zavedanje glasovne podobnosti in razlike, razlikovanje med 

slušno podobnimi besedami 

Otroka vprašamo: Katera beseda se začenja enako kot Tina, Jure ...? Ali se beseda Tone 

začenja enako kot balon? 
- Izoliranje glasu 
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Kateri je prvi glas, ki ga slišiš v besedi? Kateri je srednji glas? Kateri glas je končni? 
- Razvrščanje glasov 

Katera beseda se začne/konča z različnim glasom? Katere slike se začnejo z istim glasom? 
- Določanje mesta glasu v besedi pomeni slišati, kje se nahaja določen glas 

Kje slišiš glas /a/? Ponovi besede, ki imajo na začetku/koncu glas /a/.  
- združevanje glasov pomeni spajanje glasov v besedi 

Katero besedo dobimo iz glasov /s/ /o/ /b/ /a/? 

- manipuliranje z glasovi vključuje več sposobnosti  

• brisanje glasov: Odstrani začetni/končni glas besede avto.  

• dodajanje glasov: Dodaj glas, ki ga slišiš na začetku besede mačka, besedi reža.  

• nadomestitev glasov. Reci besedo trava. Nadomesti začetni glas z glasom, ki ga 

slišiš na začetku besede kost.  
- analiza glasov pomeni razdeliti besedo v zaporedje glasov. 

Učenec med izgovarjanjem besed postavlja ploščice za vsak slišan glas. Na koncu prešteje 

število glasov.  

 

Učenec ima razvito sposobnost zavedanja besed, ko med več slišanimi besedami ponovi 

eno samo (Lane, Eisel, Jordan in Pullen, 2002, v Bayetto, 2014a).  

- Poslušaj, ko bom povedala stavek. Povej, koliko besed slišiš?  

- Poslušaj, ko bom povedala stavek. Ploskni tolikokrat, kolikor besed slišiš.  

- Poslušaj, ko bom povedala stavek. Nastavi toliko žetonov, kolikor besed slišiš.  

- Povej mi stavek. Povem ti, koliko besed sem slišala. Sem povedala pravilno? 

 
A. E. Bayetto (2014a) navaja nekaj primerov nalog za zavedanje zlogov. Zlog je del besede, 

ki vsebuje en samoglasnik ali polglasnik. Urjenje začnemo z daljšimi besedami, uporabimo 

otroku znane besede. Zloge izgovarjamo poudarjeno.   

- Otrok položi prst na brado in izgovori določeno besedo. Opozorimo ga, naj bo 

pozoren na premikanje brade. Vprašamo, koliko premikov brade (zlogov) je čutil 

(slišal).  

- Povemo besedo. Otrok ploskne (ali naredi kakšen drug zvok) za vsak slišani zlog.   

- Počasi povemo zloge (npr. če-la-da). Otrok združi zloge in pove celo besedo 

(čelada).  

- Povemo besedo (npr. nogomet). Povej besedo brez zloga -met. Kaj dobiš?  

- Povej besedo kot robot.  

- Iz vrečke potegni sličico in povej, koliko zlogov ima beseda.  

 



34 
 

Tudi Zarillo (2007) opozori na pravilen vrstni red neposrednega poučevanja fonološkega 

zavedanja, ki prehaja od večjih enot k manjšim in upošteva postopnost: izolacija glasu, 

prepoznavanje glasu, iskanje vsiljivca, spajanje glasov, zamenjava glasov, brisanje glasov, 
dodajanje glasov, razdruževanje glasov. 

Posredni način poučevanja fonološkega zavedanja vključuje uporabo pesmi, iger, rim, 
aliteracij, izštevank (Zarillo, 2007) 

Možnosti nekaterih iger (Jelenc, 1997; Riddick, 2002; Domitar, 2013):  

- onomatopoija – posnemanje živali, šumov, zvokov iz narave; 

- štetje zlogov ali besed v povedi s kockami, prsti in drugim materialom;   

- iskanje glasov v besedah s pomočjo vlečenja;  

- sestavljanje besed s pomočjo danih glasov;  

- aliteracija (ujemanje besed);  

- ugotavljanje manjkajočega dela besede ob slikovnem gradivu; 

- ugotavljanje rim: sprva tvorimo nesmiselne rime, kasneje pa pomenske besede; 

- pisanje črk po hrbtu; 

- premetanke – sestavi besedo iz danih zlogov;  

- glasovna veriga (avto–oblak–klop–pismo ...);  

- igra »vislice«;  

- oblikovanje črk iz različnih materialov.  

A. Bayetto (2014b) predlaga naslednje igre:  

- igra bingo (črka–slika–glas); 

- igra spomin; 

- peščena ura – učenci v določenem času poimenujejo kar največ besed na določen glas; 

- iskanje skupnega konca besede s pomočjo Vennovega diagrama;  

- domine – učenec sestavlja začetke in konce v smiselne besede; 

- pisanje črk s čopičem.  
Učenje fonoloških sposobnosti lahko podkrepimo s slikovno oporo (npr. besedo kolo 

razdelimo na dva zloga, vsakega zapišemo znotraj vsakega »kroga«), z gibanjem (npr. ska-

ka-ti – za vsak zlog poskočimo), z opazovanjem samega sebe pri izgovarjavi glasov 

ogledalu. Učinkovita je tudi strategija delitve besede na manjše dele in snemanje izgovarjave 

težjih besed (Phonological dyslexia).  

 

Zarillo (2007) priporoča uporabo črk ter krepitev povezave glas – črka. Priporoča, naj ura ne 
bo daljša od 30 minut. Učitelj mora vedno navesti primer naloge.  
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2.5 UČNI STILI  

Pomembnost upoštevanja učenčevega učnega stila pri poučevanju učencev z disleksijo 

poudari Reid (2007, str. 11), ki pravi: »Pomembno je, da prepoznamo individualne razlike in 

učne stile, saj bodo ti vplivali na rezultate učenja in ocenjevanja. Upoštevati moramo tudi 

učni in delovni kontekst, saj je lahko narava težav, povezanih z disleksijo, v nekaterih učnih 

situacijah bolj poudarjena.«  

 

Pristop k učenju, ki je značilen za posameznika, imenujemo učni stil (Woolfolk, 2002). Širši 

pojem je učna preferenca, saj vključuje tudi ustrezne učne oblike in učno okolje. Učitelj se ne 

sme osredotočiti na uporabo zgolj enega učnega stila, temveč naj bo način poučevanja kar 

se da raznolik, da zadosti učnim stilom vseh učencev.  

 

Upoštevanje učnega stila v smislu predstavitve materialov pripomore k učinkovitejšemu 

učenju. Dovolj je, da učitelj učenca skrbno opazuje med poukom in pri reševanju nalog – 

tako kar najbolje opazi prevladujoč učni stil učenca. O tem se pogovori tudi z učencem, da ta 

svoj učni stil ozavesti, in mu prilagodi učenje, da to poteka hitreje in učinkoviteje (Reid, 

2005).  

 

Enega izmed najuporabnejših modelov učnih stilov so razvili Dunn, Dunn in Price (1997, v 

Reid, 2005). Model predstavlja 21 različnih elementov, ki pripadajo posameznim (petim) 

področjem:  

1. okolje: zvok, svetloba, temperatura, oblika;  

2. čustva: motivacija, vztrajnost, odgovornost, struktura;  

3. sociološko področje: samostojno učenje, učenje v paru, učenje v skupini, učenje z 

odraslim;  

4. fizično področje: čas dneva, zaznavni tip – vid, sluh, tip, vonj, vnos hrane in pijače;  

5. psihološko področje: prevladujoč globalni/analitični in impulzivni/refleksivni tip 
zaznavanja   

V tabeli spodaj so opredeljeni učni stili glede na prevladujoč način sprejemanja informacij 
(http://www.learning-styles-online.com):   

Tabela 2: Značilnosti posameznega učnega stila 

Vidno-prostorski 

 

Osebe pri učenju najraje uporabljajo slike, zemljevide, barve in 

podobe. Imajo dober občutek za smer ter se dobro znajdejo v 

prostoru. Sposobnost predstavljivosti jim olajša učenje. Misli naj 

organizirajo tudi z uporabo miselnih vzorcev in barvnih 
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svinčnikov.  

Slušno-glasbeni 

 

Imajo posluh in občutek za ritem, glasbo ter navadno igrajo 

instrument. Pogosto si mrmrajo kakšen napev. Pri učenju naj 

uporabljajo rime, glasbeno podlago pa za lažjo predstavljivost in 

spremembo razpoloženja. 

Kinestetično-fizični 

 

Telo jim služi za spoznavanje okolja. Radi se ukvarjajo s 

športom, med vadbo rešujejo probleme, dobivajo nove ideje. 

Med predavanji težko sedijo pri miru. Pri učenju naj uporabljajo 

roke, telo, gibanje in naj bodo pozorni na dihanje ter sprostitev 

napetosti. 

Verbalno-jezikovni 

 

Radi berejo in pišejo, pri tem so tudi uspešni. Raje se izražajo 

tako pisno kot ustno. Pri pogovoru radi uporabljajo novo naučene 

besede. Pri učenju naj uporabljajo rime, ritem in samogovor, v 

učenje naj vključijo zanimiv način branja. 

Logično-matematični Imajo dobre sposobnost sklepanja in reševanja matematičnih 

problemov. Ne učijo se mehanično, temveč podatke organizirajo, 

jih uredijo v mreže in jim pripišejo povezave.  

Socialno-interpersonalni 

 

Učinkoviteje se učijo v paru ali s skupino ljudi. Obvladajo tako 

verbalno kot neverbalno komunikacijo. Drugi se radi obračajo 

nanje, ko imajo težave ali potrebujejo nasvet. Znajo prisluhniti in 

so empatični. Raje se udejstvujejo v ekipnih športih in družabnih 

igrah kot da bi bili sami.  

Samotarski-

intrapersonalni 

Ti ljudje se držijo bolj zase. So samotarski, umaknjeni vase. Radi 

si izdelajo načrt in si postavijo cilje. Včasih se s problemom 

ukvarjajo tako dolgo, dokler ne najdejo ustrezne rešitve.  

Tabela 2 prikazuje različne učne stile in opisuje značilnosti oseb s prevladujočim 
posameznim učnim stilom.  

 

Reid (2005) izpostavlja učitelja kot ključnega pri prepoznavanju učnega stila, tega pa naj 

upošteva tudi na posamezni stopnji obdelovanja informacij (zaznava dražljajev, obdelava 

informacij, izkazovanje znanja). Učilnico naj uredi tako, da ustreza različnim učnim stilom. Pri 

učencih z disleksijo naj se osredotoči predvsem na proces učenja in ne zgolj na končni 
izdelek.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Vsak učenec z učnimi težavami je upravičen do ustrezne oblike pomoči. To zagotavljajo 

Zakon o osnovni šoli (1996), Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 82013) in 

Koncept dela z otroki z učnimi težavami, ki je bil sprejet leta 2007 (Magajna idr., 2008). Ta 

tudi otrokom z učnimi ter lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi težavami zagotavlja različne 

oblike pomoči v okviru petstopenjskega modela pomoči – dobra poučevalna praksa s strani 

učitelja na prvi stopnji, pomoč šolske svetovalne službe na drugi stopnji, individualne in/ali 

skupinske oblike pomoči na tretji stopnji, pridobivanje strokovnega mnenja zunanje ustanove 

ter za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja – usmeritev v ustrezen 
izobraževalni program na peti stopnji.  

Disleksija je ena izmed najpogostejših specifičnih učnih težav (SUT), ki jo povezujemo s 

težavami pri branju in pisanju (Magajna idr., 2008). Zaradi svojih značilnosti pomembno 

vpliva na področje jezika in proces opismenjevanja. Po mnenju nekaterih raziskovalcev 

(Snowling, 1995; Hoien in Lundberg, 2001, v Riddick, 2002) so težave v fonološkem 
zavedanju ključni element disleksije. 

Fonološko zavedanje ima pomemben vpliv na učenje branja in pisanja. Branja se hitreje 

naučijo tisti učenci, ki so uspešnejši pri prepoznavanju delov rim, zlogov in fonemov. 

Sposobnosti fonološkega procesiranja so ključne pri pridobivanju bralnih spretnosti (Rupar, 

2006). Pri večini učencev se fonološke sposobnosti razvijejo avtomatsko, pri učencih z 
disleksijo pa ne.  

Razvoj fonološkega zavedanja poteka po določenih zakonitostih, odvisen je tudi od 

spoznavnega razvoja in starosti otroka (Jerman, 2000). Težave se lahko pojavijo na različnih 

stopnjah razvoja. Pravočasno urjenje teh sposobnosti pomembno vpliva na kasnejši uspeh 

pri branju (Bradley in Bryant, 1990). Jerman (2000) še pravi, da z urjenjem fonoloških 

sposobnosti dosežemo napredek pri črkovanju; branje in fonološko zavedanje sta v 

recipročnem odnosu.  

 

Fonološko zavedanje pa ne vpliva zgolj na procese branja, temveč tudi na procese pisanja 

(Rupar, 2006). Učenci z dobro razvitimi fonološkimi sposobnostmi se hitreje naučijo brati. Za 

uspešno učenje pisanja se mora otrok zavedati, da so besede sestavljene in fonemov ter 
med njimi tudi razlikovati (prav tam).  



38 
 

Pred sestavo treninga za urjenje fonoloških sposobnosti se moramo zavedati, da razvoj 

fonološkega zavedanja poteka po določenih zakonitostih, odvisen je tudi od spoznavnega 

razvoja in starosti učenca (Jerman, 2000). Pri sestavljanju nalog moramo upoštevati tudi učni 
stil učenca, saj pripomore k učinkovitejšemu učenju (Reid, 2005).  

V diplomskem delu želim na tretji stopnji petstopenjskega modela pomoči s treningom doseči 

napredek pri fonoloških sposobnostih učenca z disleksijo. Zanima me, ali bo po izvedenem 

treningu učenec izboljšal branje s poudarkom na fonoloških sposobnostih in pisanje. 

Učenčeve fonološke sposobnosti bom preverila tudi ob zaključku osnovnošolskega 
izobraževanja.  
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3.1.1 Cilji 

Osrednji cilji diplomskega dela so:  

 

• Oceniti učenčeva močna področja, posebne potrebe in primanjkljaje na področju 

branja, s poudarkom na fonoloških sposobnostih. 

• Sestaviti in izpeljati trening (ki vključuje vaje fonološkega zavedanja), ki bo učencu z 

disleksijo pomagal premagovati bralno-napisovalne težave. 

• Preveriti učinkovitost treninga takoj po zaključku izvedenega treninga ter po daljšem 

časovnem obdobju (ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja). 

 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 

Na podlagi zastavljenih ciljev sem opredelila naslednja raziskovalna vprašanja:  

 

1. Katere so učenčeve značilnosti in posebne potrebe na področju branja pred 

začetkom treninga? 

2. Kako učinkovit je bil trening, ki zajema urjenje fonološkega zavedanja pri učencu z 

disleksijo? 

3. Kakšne so učenčeve fonološke sposobnosti po daljšem časovnem obdobju (ob 

zaključku osnovnošolskega izobraževanja)?  
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3.2 METODE DELA 

 

3.2.1 Opis vzorca 

V študijo primera je vključen učenec, ki je bil v šolskem letu 2008/09 star 8,5 let in je 

obiskoval 3. razred osnovne šole. Prihaja iz štiričlanske družine, ima starejšega brata. Oba 

starša sta zaposlena. Oče je povedal, da je imel v mladosti tudi sam podobne težave. Starša 

zaradi službenih popoldanskih obveznosti učencu nista mogla nuditi pomoči doma. 

Govorilnih ur sta se udeleževala zgolj na pobudo razredničarke.  

Učenec v 3. razredu ni imel odločbe o usmeritvi, deležen je bil pomoči na 1. in 2. koraku 

petstopenjskega modela pomoči. Pomoč sta mu nudili razredničarka (1. korak) in šolska 

specialna pedagoginja (2. korak).  

V času obiskovanja 3. razreda je razredničarka navajala, da so se izrazitejše težave na 

področju branja in pisanja pri učencu v tistem šolskem letu pojavile zaradi intenzivnejšega 

procesa opismenjevanja. Do obeh dejavnosti je imel odpor. Glasnemu branju se je skušal 

izogniti. Pri dejavnostih, ki niso bile povezane z branjem ali pisanjem, je rad sodeloval. Pri 

ustnem izražanju je bil uspešnejši kot pri pisnem.  

Imel je bogato domišljijo. Zelo rad je risal in bil gibalno spreten. Uspešen je bil pri 

dejavnostih, povezanih z ročnimi spretnostmi. V razredu je bil dobro sprejet in imel je več 

prijateljev.  

V 4. razredu (šolsko leto 2009/10) je bil usmerjen kot otrok s težjimi bralno-napisovalnimi 

motnjami in dolgotrajno bolan otrok v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo v obsegu 5 ur tedensko. V 7. razredu (šolsko leto 2012/13) se je po 

preverjanju odločbe število ur dodatne strokovne pomoči porazdelilo na 2 uri dodatne 

strokovne pomoči in 2 uri učne pomoči.  

Ponovno testiranje smo izvedli po šestih letih od začetka raziskave, v šolskem letu 2014/15, 

ko je bil učenec star 14,5 let in je obiskoval 9. razred osnovne šole. Pri testiranju sem 

uporabila že omenjeni instrumentarij.   

 



41 
 

3.2.2 Opis instrumentarija 

Začetno oceno funkcioniranja učenca v 3. razredu sem sestavila na podlagi informacij, ki 

sem jih pridobila z razgovorom z razredničarko, specialno pedagoginjo, in učencem. Učenca 

sem opazovala pri pouku in reševanju nalog s poudarkom na koncentraciji, strategijah 

reševanja ter slušni pozornosti. Pregledala sem njegove zvezke in pisne izdelke.  

 

Pred začetkom treninga v 3. razredu sem učenca preizkusila s spodaj navedenimi 

instrumenti, ki so mi služili tudi za začetno oceno njegovih težav in posebnih potreb na 

področju branja, s poudarkom na fonološkem zavedanju:  

- Test motenj branja in pisanja (Šali, 1971); 

- Podtest Ne-besede, del diagnostičnega preizkusa iz programa SNAP (Weedon in 

Reid, 2009); 

- Test glasovnega zavedanja, podtest Odstranitev glasu (Magajna, 2004); 

- Enominutni test branja (Gradišar in Pečjak, 1991); 

- Vprašalnik o učnih stilih (Memletics learning style questionnare, 2008). 

 

a) Test motenj branja in pisanja (Šali, 1971) 

Je standardiziran test, namenjen individualni diagnostični oceni učencev 3. razreda 

devetletne osnovne šole. Vsebuje 11 nalog, ki zajemajo področja: orientacijo v prostoru, 

lateralnost, črke, glasove in glasovne zveze, slušno razločevanje, slušno razčlenjevanje, 

slušno pomnjenje, branje kratkih besed, branje daljših besed, branje števil, branje besedila in 

narek.  

Uporabljeni so bili vsi preizkusi. Tistih nalog, ki so bile že v začetnem testiranju opravljene 

brez napake ali pa so služile zgolj za informacijo o funkcioniranju otroka, po zaključenem 

treningu nismo ponovno preverjali. 

b) Podtest Ne-besede, del diagnostičnega preizkusa iz programa (SNAP (Weedon in 

Reid, 2009) 

Je pripomoček za ocenjevanje specifičnih učnih težav pri otrocih med petim in štirinajstim 

letom. Za slovenski jezik so ga priredile L. Magajna in sodelavke (2008). Z njegovo pomočjo 

pridobimo veliko informacij o otrokovem funkcioniranju s strani učitelja, staršev, otroka in 

drugih.  
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Sestavljen je iz vprašalnikov, ki pokrivajo različna področja, ki nam nakažejo profil težav pri 

otroku, ter drugih diagnostičnih preizkusov. Pri podtestu branja ne-besed mora otrok v eni 

minuti prebrati čim več ne-besed (nesmiselnih besed), ki se po zahtevnosti stopnjujejo.  

 

c)  Test glasovnega zavedanja, podtest Odstranitev glasu (Magajna, 2004) 

Test vsebuje 21 nalog, ki se stopnjujejo od lažje proti težji. Odgovor je vedno nesmiselna 

beseda. Otroku povemo besedo in glas/zlog, ki ga mora odstraniti. Pri lažjih nalogah mora 

odstraniti prvi ali srednji glas (soglasnik), pri čemer se v besedi izmenjujejo samoglasniki in 

soglasniki (npr. beseda žoga, odstrani glas ž). Pri težjih nalogah mora učenec odstraniti 

soglasnik, ki je del soglasniškega sklopa na začetku ali sredini besede (npr. zebra, odstrani 

r).  

Zabeležimo tudi število poskusov, preden razume, kaj naloga od njega zahteva. Možnih je 21 

točk.  

 

d) Enominutni test branja (Gradišar in Pečjak, 1991, v Magajna, 2000) 

Enominutni test branja je namenjen preverjanju hitrosti branja. Merimo (štejemo), koliko 

besed otrok prebere v eni minuti. Poleg hitrosti ocenjujemo tudi druge elemente branja 

(tekočnost, upoštevanje ločil, intonacijo). Izberemo besedilo, primerno otrokovi starosti. Ob 

koncu s tremi vprašanji preverimo tudi razumevanje prebranega besedila.  

 

e) Vprašalnik za ugotavljanje učnih stilov (Memletics learning style questionnare, 2008) 

Vprašalnik vsebuje 70 trditev. Obsega sedem učnih stilov, in sicer: vidni, kinestetični, slušni, 

govorni, logični, socialni in individualni. Vsako trditev ocenimo s številom, pri čemer pomeni:  

0   – ne velja zame; 

1 – delno velja zame; 

2 – vedno velja zame.  

 

Največje število točk pri posameznem učnem stilu je 20. Učenčev prevladujoči učni stil je 

razviden iz grafičnega prikaza in skupnega seštevka točk.   
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3.3 POTEK RAZISKAVE IN OBDELAVA PODATKOV 

Raziskava je potekala v dveh delih. Prvi del raziskave je potekal od marca do sredine junija 

2009, ko je učenec obiskoval 3. razred. Najprej sem zbrala podatke o učencu – pogovori z 

razredničarko, specialno pedagoginjo, pregled njegovih pisnih izdelkov, opazovanje 
funkcioniranja v razredu in začetno testiranje (1. testiranje).  

Na podlagi globalne ocene, močnih področij učenca in primanjkljajev sem sestavila trening, 

ki sem ga izvedla v šestnajstih srečanjih v mesecu aprilu, maju in juniju. Po končanem 

treningu sem učenca ponovno preizkusila z opisanim instrumentarijem (testiranje 3. razred).  

 

Drugi del raziskave je potekal šest let kasneje, v šolskem letu 2014/15, ko je učenec 

obiskoval 9. razred. Učenca sem ponovno preizkusila z omenjenim instrumentarijem 

(testiranje 9. razred), opravila sem razgovor z izvajalko dodatne strokovne pomoči, učiteljem 

slovenščine in učencem.  

 

Podatke izvedenih testiranj sem kvalitativno in kvantitativno obdelala. Rezultati testiranj so 

predstavljeni grafično, tabelarično in/ali opisno. Podatki, pridobljeni s strani učenca, učitelja in 
izvajalke dodatne strokovne pomoči so predstavljeni opisno. 
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3.4 POVZETEK ZAČETNE OCENE FUNKCIONIRANJA UČENCA Z DISLEKSIJO 

Začetno oceno funkcioniranja sem oblikovala na podlagi informacij, prejetih s strani 

razredničarke in specialne pedagoginje, na podlagi opravljenih diagnostičnih preizkusov ter 

pregleda učenčevih pisnih izdelkov v 3. razredu.  

 

Branje: ko bere, si tiho glaskuje. Enozložne besede prebere globalno. Menja vidno podobne 

črke (b–d), redkeje tudi o–a. Daljše besede ugiba na osnovi prebranih začetnih črk. Bere z 

naporom in odporom. Tempo branja je neenakomeren, krajše besede prebere zaletavo, za 

daljše potrebuje več časa. Težave ima pri spajanju glasov v besedo. Kadar bere nesmiselne 

besede, zamenjuje zloge. Prvega in zadnjega glasu ne določi vedno pravilno. Bere brez 

intonacije, ne upošteva ločil. Prebrano slabo razume. Če mu bere kdo drug, je razumevanje 

ustrezno.  

 

Pisanje: drža pisala in telesa je ustrezna. Nedosledno uporablja velike začetnice. Pogosto 

spusti prvo črko besede. Kadar ni pod časovnim pritiskom, piše počasi in čitljivo. Črke so 

pravilno oblikovane. Težave ima pri sledenju nareku. Če so besede predolge, se izgubi, 

krajše si zapomni. Pri pisanju je zaradi časovnega pritiska hiter, zato dela več napak. Njegovi 

prepisi so neustrezni – izpušča vrstice, cele besede, povedi so nedokončane, pogoste so 

specifične napake (izpušča črke ali dele besed, menja vizualno podobne črke b–d). 

Samostojni zapisi so skromni, struktura povedi manj ustrezna. Pri zapisu v zvezek pogosto 

spusti desni list papirja. Pri prepisu se izgubi, spusti vrstico ali jo podvoji, izpušča besede ali 

jih podvaja. Slušni spomin je dober, težave ima pri pretvarjanju glasov v črke. Loči velike in 

male tiskane in pisane črke. Spušča desno stran v zvezku. Tempo pisanja je neenakomeren.  

 

 
Slika1: Narek (T-MBP) pred izvedenem treningu 
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Slika 1 prikazuje zapis učenca po nareku T-MBP. Opazimo izpuščanje črk (bogo, goboki, 

mjhi), neupoštevanje velike začetnice, nedosledno uporabo strešic. Nekatere besede zapiše 

skupaj (budnoin, kosomsena), kar pomeni, da se slabše zaveda besed kot samostojnih 

delov. Nekatere črke zapisuje fonetično (čes, opčutnim).  

 

 

Težave ima pri zaporedjih – ne zna našteti dni v tednu, mesecev v letu ipd.  

Učenec ima prednostno desno roko, desno nogo in desno oko.  

 

Učenec rad sodeluje pri dejavnostih, ki jih zmore. Če je naloga zanj pretežka, hitro obupa. 

Kadar je zbran, naloge reši bolje, naredi tudi manj napak. Rad pripoveduje.  
 

 
Graf 1: Prevladujoči učni stili učenca 

Graf 1 prikazuje učenčev profil učnih stilov. Prevladuje vidni učni stil (15 točk), sledita mu 

fizični in logični (vsak po 12 točk). Po 8 točk je dosegel pri socialnem in slušnem stilu. 
Najmanj točk je dosegel pri individualnem učnem stilu (6 točk).  
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3.5 Trening za razvijanje fonoloških sposobnosti 

 

3.5.1 Cilji treninga 

Trening sem pripravila z namenom, da bi učenec pri branju in pisanju delal manj napak. 

Izveden je bil kot pomoč na tretji stopnji petstopenjskega modela pomoči.  

Zastavljeni cilji:  

- Učenec določi število besed v povedi. 

- Učenec loči besede glede na dolžino na kratke in dolge. 

- Učenec razdeli besedo na zloge. 

- Učenec prepozna rimane besede. 

- Učenec tvori rimo dani besedi. 

- Učenec določi prvi, vmesni in končni glas v besedi. 

- Učenec črkuje besedo. 

- Učenec poveže glasove v besedo. 
 

3.5.2 Potek treninga 

Trening je obsegal 16 srečanj. Izvajala sem ga dvakrat tedensko po eno šolsko uro v času 

podaljšanega bivanja v mirnem kotičku knjižnice.  
 

3.5.3 Vsebina treninga 

Naloge so bile zastavljene upoštevaje pričakovane cilje, učni stil učenca in njegove interese. 

Vključevale so več gibanja in oblike dela, ki niso tipa papir-svinčnik. Učenec je izrazil željo, 

da bi aktivnosti potekale na tleh in čim manj na mizi.  

 

Vsako dejavnost sem mu prikazala z enim primerom, nato sva en primer naredila skupaj, 

poskusil je nadaljevati sam. Ob njegovem izvajanju naloge sem ga usmerjala, spodbujala, 

dajala dodatna navodila.   

 

Pri vajah fonološkega zavedanja sem upoštevala razvojno sosledje posameznih 

sposobnosti. Vaje so si sledile v naslednjem vrstnem redu:   

- Vaje za zavedanje besed 
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Zapisanim povedim na tabli (ali listu papirja) določi število besed tako, da na posamezno 

besedo postaviš magnet (na tabli) ali rumen kvadratek (na papirju).  

Za vsako slišano besedo, ploskni. 

 

- Vaje za zavedanje dolžine besed  

Poslušaj besedo in povej, ali je dolga ali kratka.  

Poimenuj predmet na sličici in jo daj k dolgim ali kratkim besedam.  

 

- Vaje za zavedanje rime 

Odstrani besedo, ki se ne rima z ostalimi.  

Povej besedo, ki se rima na ________.  

 

- Vaje za zavedanje zlogov 

Slišano besedo razdeli na zloge. Za vsak zlog ploskni.  

Poimenuj predmet na sličici in ga razdeli na zloge.  

Iz zapisanih zlogov sestavi besede.  

Iz danega zloga tvori besedo.  

Poimenuj predmet na sličici brez prvega zloga.  

 

- Vaje za zavedanje glasov 

Poimenuj predmet na sliki in povej, kateri glasovi jo sestavljajo.  

Določi prvi/končni glas v slišani besedi.  

Določi prvi/končni glas predmetu na sličici.  

Poišči sličice, ki se začnejo/končajo na isti glas.  

Med slišanimi besedami določi tisto, ki se začne/konča na drugačen glas kot ostale.  

Poimenuj predmet na sličici brez prvega glasu. 

Poveži glasove v besedo. 

 

Vsaka ura je bila razdeljena na tri dele:  
- Začetna dejavnost: gibalne vaje, povezane s slušnim razločevanjem.  

- Osrednje dejavnosti: namenjene urjenju posamezne fonološke sposobnosti. 

- Zaključna dejavnost: risanje ob poslušanje uganke ali ljudske izštevanke. 

 

Gradivo, ki sem ga uporabila:  

- kartončki s sličicami; 

- figurice iz kinder jajčk; 

- lesene ploščice za določanje števila zlogov/glasov; 
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- penaste črke; 

- knjiga avtorice Anje Štefan: Sto ugank; 

- knjiga z ljudskimi izštevankami: Enci benci na kamenci. 

 

Evalvacija učenčevega dela:  

 

Učenec je užival v začetnih dejavnostih, saj ima rad gibanje.  

Osrednje dejavnosti so bile zanj zahtevne, zlasti urjenje zahtevnejših fonoloških sposobnosti 

(analiza, sinteza, manipulacija glasov).  

Posebno rad je rokoval z majhnimi predmeti, ogledoval si je tudi sličice. Pri zavedanju besed, 

zlogov ni imel posebnih težav, razen pri odstranjevanju srednjega zloga. Enake težave so se 

pokazale pri zamenjavi prvega, srednjega ali končnega glasu ter pri odstranjevanju srednjih 

glasov. 

Zaključne dejavnosti so mu bile všeč, saj so bile izštevanke hudomušne in smešne. Obenem 

sva urila zavedanje rime. Rad je narisal »zgodbo«, ki si jo je predstavljal po slišani 

izštevanki. Z iskanjem odgovora na zastavljeno uganko ni imel težav. Povedal je, da je 

vedno komaj čakal konec ure, da je lahko risal, saj to rad počne.  
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3.6 KONTINUUM POMOČI UČENCU Z DISLEKSIJO 

 

Pomoč na 1. stopnji 

Učiteljica je na prvi stopnji petstopenjskega modela učencu omogočila določene prilagoditve, 

ki so del dobre poučevalne prakse. Daljše naloge je razdelila na manjše enote, večkrat je 

preverila učenčevo razumevanje, pri obravnavi in utrjevanju učne snovi je pripravila 

multisenzorne dejavnosti. Učencu je nudila takojšnjo povratno informacijo, spodbujala ga je 

pri zanj zahtevnejših nalogah. Zadolžila ga je za risanje na tablo in na plakate. Vsak, tudi 

najmanjši, napredek je nagradila s pohvalo. Besede je izgovarjala jasno in razločno, težje 

besede je tudi večkrat ponovila in zapisala na tablo. Vedno je opozorila na težje zapisljive 

besede. Učenca ni silila h glasnemu branju pred razredom. Učenec je obiskoval dopolnilni 

pouk, kjer je z individualnim pristopom učiteljice utrjeval šolsko znanje.  

 

Pomoč na 2. stopnji  

Pomoč v okviru rednega pouka učencu ni zadostovala, zato mu je občasno pomoč nudila 

šolska specialna pedagoginja. Z učencem je vadila branje, pri tem je uporabila vedenjsko-

kognitivno metodo. Zaradi slabše odzivnosti staršev je metodo izvajala specialna 

pedagoginja sama. Metoda ni bistveno pripomoglak izboljšanju branja.  

 

Pomoč na 3. stopnji 

V okviru individualne oblike pomoči je bil izveden trening fonološkega zavedanja, ki je opisan 

na prejšnjih straneh. Po izvedenem treningu je bil opazen napredek pri vseh ponovno 

testiranih preizkusih.  

 

Pomoč na 4. stopnji 

Šola je učenčeve starše usmerila na Svetovalni center.  

 

Pomoč na 5. stopnji 

Učenec je bil v šolskem letu 2009/10 (4. razred) usmerjen v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v obsegu pet ur tedensko. Iz 

strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje je razvidno, da je učenec bister fant s težjo 

motnjo branja in pisanja. Ima dober besedni zaklad, samostojno izražanje je ustrezno. Bere 

slabše, tehnika še ni avtomatizirana. Izpušča in maliči črke, spušča vrstice. Obnova je sicer 

ustrezna. Težave ima pri branju angleških besedil. Tempo pisanja je upočasnjen. 

Pripoveduje zanimivo, povezano, smiselno. V razredu ne sledi pouku zaradi upočasnjenega 

tempa. Ima slabe delovne navade ter šibko pozornost in koncentracijo. V skupini je dobro 
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sprejet, ima veliko prijateljev. Ocene v 3. in 4. razredu so bile db (3) – SLJ, TJA in pdb (4) – 

MAT, SPO, NAR, DRU.  

Navedbe v strokovnem mnenju se skladajo z mojimi ugotovitvami – slaba tehnika branja, 

izpuščanje črk, upočasnjen tempo pisanja.  

Dodatna strokovna pomoč (DSP) je bila izvajana med poukom slovenščine (2 uri), 

matematike (1 ura) in angleščine (2 uri). Dodatno strokovno pomoč mu je nudila specialna 

pedagoginja. Namenjena je bila premagovanju primanjkljajev na področju branja, pisanja, 

matematike. Pri pregledu individualiziranih programov ni moč zaslediti specifičnih treningov 

branja. Omogočene so mu bile naslednje prilagoditve: javno branje le znanih in krajših 

besedil; sprotno preverjanje razumevanja navodil, besedil; poenostavljenje kompleksnih 

vsebin; delitev kompleksnih vsebin na posamezne dele; načrtno razvijanje učnih strategij; 

poenostavljanje zapiskov učne snovi; osredotočanje na bistvene podatke; preverjanje 

ustreznosti zapisa; stalno spremljanje in nadzor odrasle osebe; poudarek na ustnem 

ocenjevanju; kratka in enoznačna navodila; podaljšan čas pisanja preizkusov znanja; 

kompleksni preizkusi, razdeljeni na dele; po potrebi vsebinsko in količinsko prilagojeni testi; 

po potrebi individualno ocenjevanje znanja; neupoštevanje napak, ki izhajajo iz motnje; 

toleranca pri zapisu in branju angleških besed; več nalog izbirnega tipa in dopolnjevanja; 

besedilne naloge naj se mu prebere.  

Pripomočki, s katerimi bo lažje dosegal cilje: fotokopije; kartončki, tabele za priklic podatkov; 
možnost uporabe žepnega računala; ravnilo za branje; tabela angleških časov.  

Po preverjanju odločbe ob koncu 7. razreda (šolsko leto 2012/2013) je bila pomoč v 8. 

razredu porazdeljena na premagovanje primanjkljajev v obsegu dveh ur (slovenščina, 
angleščina) tedensko ter učno pomoč (kemija, matematika) v obsegu dveh ur tedensko.  

V šolskem letu 2014/15 (starost 14,5 let) sem z učencem, izvajalko DSP in učiteljem 

slovenščine opravila krajše razgovore, da bi pridobila nekaj informacij o učenčevem 
funkcioniranju.  

Iz dokumentacije in pogovorov z izvajalko DSP ter razrednikom je bilo razvidno, da so 

učenčeve ocene slabe. Pri matematiki in angleščini je moral popraviti negativno oceno, v 

nasprotnem primeru bi imel popravni izpit. Učitelji in izvajalke DSP so navajale slabe delovne 

navade učenca in nizko motivacijo za šolsko delo. Pogosto se je izgovarjal za neopravljene 
obveznosti. Dopolnilnega pouka pa ni obiskoval. 

Učenec pravi, da ne bere rad, najljubša knjiga je Harry Potter, vendar si je najprej ogledal 

film. Ko ga vprašam, če se mu pomoč (DSP) zdi učinkovita, pove, da bi bil rajši pri pouku, saj 

mu tam ni treba toliko delati. Ni zadovoljen s svojimi ocenami, zaveda se, da bi lahko bile 
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boljše. Pove, da je imel pri kemiji negativno oceno, po dveh dneh učenja je dobil pdb (4). 
Pove, da ima rad šport in likovno umetnost. Rad sestavlja in zanimajo ga tehnične stvari.  

Učitelj slovenščine pove, da učenca ne izpostavlja z glasnim branjem, razen, če se javi sam, 

navadno se to zgodi pri branju pesmi (učenec pove, da jo je prebral že doma). Pri ustnem 

ocenjevanju je uspešnejši kot pri pisnem. Njegovi sestavki so domišljijsko bogati, vendar 
pravopisno manj ustrezni.  
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3.7 PRIMERJAVA REZULTATOV ZAČETNEGA TESTIRANJA IN TESTIRANJA PO 
IZVEDENEM TRENINGU  

V nadaljevanju so podani rezultati začetnega testiranja (1. testiranje) in testiranja takoj po 
izvedenem treningu fonološkega zavedanja v 3. razredu (2. testiranje). 

 
a) Test motenj branja in pisanja T-MBP 

Tabela 3: Primerjava rezultatov pred in po izvedenem treningu pri preizkusih T-MBP 

 Število 

možnih 

napak 

Število napak 

 

1. testiranje 

 

2. testiranje 

Črke – glasovi in glasovne zveze 48 3 1 

Slušno razločevanje 18 1 0 

Slušno razločevanje in pomnjenje 20 7 4 

Slušno razčlenjevanje 24 5 2 

Slušno razčlenjevanje – glaskovanje 12 5 2 

Besede I 45 16 5 

Besede II 45 20 11 

Števila  35 6 5 

 

Iz tabele 3 je razvidno, da se je število napak pri vseh preizkusih zmanjšalo. Pri podtestu 
Črke – glasovi in glasovne zveze je učenec namesto male tiskane črke »b« prebral »d«, 

vendar se je takoj popravil. Napačno je prebral tudi lj in nj, pri obeh je zamenjal vrstni red. Na 

testiranju po treningu je naredil eno napako, ponovno je črko b prebral »d«, a napake ni 

prepoznal. Število napak se je po izvedenem treningu zmanjšalo iz 3 na 1 od 48 možnih.  

 
Pri preizkusu Slušno razločevanje je učenec pri začetnem testiranju en par slušno podobnih 

besed prepoznal za enakega. Po izvedenem treningu ni naredil nobene napake, dobro je 

ločil med slušno podobnimi pari.   
Število napak pri Slušnem razločevanju in pomnjenju se je zmanjšalo iz 7 na 4. Napake so 

se pojavile pri zapomnitvi daljših besed.  

Pri preizkusu Slušno razčlenjevanje je učenec naredil 3 napake manj kot pri začetnem 

testiranju. Napake so se pojavile pri določanju zadnjega glasu v besedi.  

Slušno razčlenjevanje – glaskovanje: po izvedenem treningu se je število napak zmanjšalo iz 

5 na 2 od 12 možnih. Napačno je glaskoval besedo urnik, kjer je vrinil črko e, in mivka, kjer je 
namesto črke v povedal črko u.  
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Napake pri branju krajših besed so se pojavile pri besedah s črkama b in d (borba, pogled, 
odbor, boder) in besedi pikser. 

Pri preizkusu Števila je bilo izboljšanje najmanjše, število napak se je zmanjšalo za 1, kar 

pomeni izboljšanje za slabe 3 odstotke. Vrsta napak je bila zamenjava enic in desetic, zlasti 
pri številih, ki so zaporedne v številski vrsti (npr. 34 je prebral 43).  

Učenec je pri branju daljših besed naredil 8 napak od 45 možnih, kar je 12 napak manj kot 

pri začetnem testiranju. Napačno je prebral besede grdoba, podoba, vdolbina, najdba, 

Martinca, glasbenik, razdalja in parabola. Največkrat je zamenjal črki b in d, vrinil črko i 
(Martinica), zamenjal a in e (razdelja, parebola).  

 
Graf 2: Primerjava uspešnosti pri 1. in 2. testiranju pri preizkusih T-MBP 

 

Iz grafa 2 lahko razberemo uspešnost pri začetnem in končnem testiranju učenca pri 

posameznem preizkusu T-MBP. Vse preizkuse je pri testiranju po izvedenem treningu opravil 

bolje. Največji napredek je pri preizkusu Besede II. Naloga, ki jo po izvedenem treningu 

opravil brez napake, je slušno razločevanje. Ta sposobnost je med fonološkimi 

sposobnostmi ena izmed enostavnejših. Pri tej nalogi je naredil najmanj napak že pred 

izvedbo treninga. Največ napak je naredil pri preizkusih Slušno pomnjenje ter Branje besed II 
(daljše besede).  
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Tabela 4: Čas branja in število napak pri preizkusu Besedilo 
 

 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da se je čas branja besedila po izvedenem treningu podaljšal za 5 

sekund, število napak pa se je zmanjšalo iz 15 na 9. Učenec je tempo branja pri daljših 

besedah upočasnil, saj si je besede tiho zlogoval.  

Tabela 5: Čas pisanja in število napak pri preizkusu Narek  
 

 

 

Tabela 5 prikazuje čas pisanja nareka in število narejenih napak. Čas pisanja nareka se je 

skrajšal za 19 sekund, število napak se je zmanjšalo s 15 na 4. Napake so bile fonetični 

zapis določenih črk (npr. skrbeu, prebivau, snek), vezano pisanje predloga z besedo 

(Spolnim, zopčutnim) in manjkajoče strešice.  

 
Slika 2: Narek (T-MBP) po izvedenem treningu 

 

b) Podtest Ne-besede, del diagnostičnega preizkusa iz programa SNAP – največje 

število možnih točk: 40 

Tabela 6: Število doseženih točk pri testu Ne-besede 

 1. testiranje 2. testiranje 

Število točk 9 15 

% uspešnosti 22,5  37,5 

 

 

 1. testiranje 2. testiranje 

Čas 3 min 3 min 5 s 

Število napak 15 9 

% uspešnosti 76,2 85,71 

 1. testiranje 2. testiranje 

Čas 2 min 36 s 2 min 17 s 

Število napak 15 11 
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Tabela 6 prikazuje število doseženih točk pri preizkuse Ne-besede. Število pravilno prebranih 

besed se je po izvedenem treningu povečalo, učenec je bil 37,5-odstotno uspešen. Pravilno 

je prebral začetne besede, ki so enostavnejše. Pri besedah z več soglasniškimi sklopi se mu 

je zatikalo 

 
 

c) Test – Odstranitev glasu – največje možno število točk: 30 

Tabela 7: Število napak in uspešnost pri testu Odstranitev glasu 
 

 

 

Tabela 7 prikazuje število točk in uspešnost pri Odstranitvi glasu. Učenec je po izvedenem 

treningu na testiranju dosegel več točk. Največ težav je imel pri odstranjevanju srednjega 

glasu. Odstotek uspešnosti je pri testiranju po izvedenem treningu večji, toda še vseeno 

nezadovoljiv. Naloge manipulacije z glasovi (fonemsko zavedanje) so najtežje. Učenec mora 

v mislih operirati z glasovi, brez da bi si lahko ustvaril neko miselno sliko za novo nastalo 
besedo.  

 

d) Enominutni test branja (Morski pes išče prijatelja) 

Tabela 8: Število prebranih besed pri Enominutnem testu branja  
 

 

Iz tabele 8 je razvidno, da se je število prebranih besed v besedilu Morski pes išče prijatelja 

povečalo. Tehnika branja se je izboljšala, manj je bilo zatikanja (boljša tekočnost branja), 

manj je bilo napačno prebranih besed. Učenec je tudi smiselno odgovoril na zastavljena 
vprašanja o vsebini. 

 

  

 1. testiranje 2. testiranje 

Število točk  13 17 

% uspešnosti 43,33 56,67 

 1. testiranje 2. testiranje 

Število prebranih besed  51 62 
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3.8 PRIMERJAVA REZULTATOV TESTIRANJA PO IZVEDENEM TRENINGU IN OB 
ZAKLJUČKU 9. RAZREDA 

V nadaljevanju so prikazani rezultati testiranja takoj po izvedenem treningu v 3. razredu (2. 
testiranje) in testiranja ob koncu 9. razreda (3. testiranje) 

Tabela 9: Število napak pri preizkusih T-MBP – primerjava testiranja po izvedenem treningu 

in ob koncu 9. razreda 

 število 

možnih 

napak 

Število napak 

 

2. testiranje 

 

3. testiranje 

Črke – glasovi in glasovne 

zveze 

48 1 0 

Slušno razločevanje 18 0 0 

Slušno razločevanje in 

pomnjenje 

20 4 0 

Slušno razčlenjevanje 24 2 0 

Slušno razčlenjevanje – 

glaskovanje 

12 2 2 

Besede I 45 5 3 

Besede II 45 11 6 

Števila  35 5 1 

Tabela 9 prikazuje število napak pri posameznih preizkusih T-MBP na testiranju takoj po 

izvedenem treningu in ob koncu 9. razreda. Učenec je ob koncu 9. razreda brez napake 

opravil naslednje preizkuse: Črke – glasovi in glasovne zveze, Slušno razločevanje, Slušno 

razločevanje in pomnjenje in Slušno razčlenjevanje. Pri preizkusih Besede I in Besede II je 

napačno prebral nekaj besed, ki vsebujejo črki b oz. d. Pri preizkusu Slušno razčlenjevanje – 

glaskovanje je izpustil nekatere črke. Pri preizkusu Števila je pri enem primeru zamenjal 

desetice in enice. Rezultati kažejo, da je sposobnost glasovne analize in sinteze še vedno 
slabo razvita, saj gre za zahtevnejše fonološke sposobnosti. 

Tabela 10: Čas branja in število napak pri preizkusu Besedilo – primerjava testiranja po 

izvedenem treningu in ob koncu 9. razreda 
 

 

 

 2. testiranje 3. testiranje 

Čas 3 min 5 s 2 min 10 s 

Število napak 9 5 

% uspešnosti 85,71 91,2 
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Iz tabele 4 je razvidno, da se je čas branja besedila pri testiranju v 9. razredu skrajšal za 55 

sekund, število napak pa se je zmanjšalo z 9 na 5. Branje v 9. razredu je bolj tekoče, pri 
daljših besedah in besedah s črkama b in d se je učenec ustavil in besedo tiho zlogoval.  

Tabela 11: Čas pisanja in število napak pri preizkusu Narek  

 

 

 

 

Tabela 11 prikazuje čas pisanja nareka in število narejenih napak. Čas pisanja nareka se je 

skrajšal za 36 sekund, število napak se je zmanjšalo z 11 na 7. Napake so bile podobne kot 

po 2. testiranju – fonetični zapis določenih črk, vezano pisanje predloga z besedo.  

 
Slika 3: Narek (T-MBP) v 9. Razredu 

 

Tabela 12: Število doseženih točk in odstotkov pri testu Ne-besede  

 2. testiranje 3. testiranje 

Število točk 15 27 

% uspešnosti 37,5 67,5 

 

Tabela 12 prikazuje število doseženih točk pri preizkusu Ne-besede. Število pravilno 

prebranih besed se je pri testiranju ob koncu 9. razreda povečalo, učenec je bil 67,5-

odstotno uspešen. Največ napak je naredil pri branju daljših besed, potreboval je tudi več 

časa, saj si jih je najprej potihoma zlogoval.  

 

Tabela 13: Število napak in uspešnost pri testu Odstranitev glasu  
 

 

 2. testiranje 3. testiranje 

Čas 2 min 17 s 1 min 41 s 

Število napak 11 7 

 2. testiranje 3. testiranje 

Število napak  17 7 

% uspešnosti 56,67 76,7 
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Tabela 13 prikazuje število točk in uspešnost pri preizkusu Odstranitev glasu. Učenec je po 

izvedenem treningu na testiranju dosegel 17 točk. Največ težav je imel pri odstranjevanju 

srednjega glasu. 76,7-odstotna uspešnost ob koncu 9. razreda nakazuje na vztrajanje 
fonoloških težav pri učencu z disleksijo.   

 

Tabela 14: Število prebranih besed pri Enominutnem testu branja 
 

 

Tabela 14 prikazuje, da se je število prebranih besed ob koncu 9. razreda povečalo. Učenec 

je 4 besede napačno prebral, 2 izpustil in 1 dodal. Razumevanje prebranega je bilo dobro.  

 

Primerjava rezultatov kaže, da je učenec ob koncu 9. razreda bolje opravil vse preizkuse. Pri 

preizkusih, ki zahtevajo uporabo zahtevnejših fonoloških sposobnosti, ni bil uspešen. 

Značilnost fonološkega primanjkljaja je, da slabše sposobnosti analize, sinteze, 

odstranjevanja glasu, zamenjevanja glasu vztrajajo kljub  
  

 2. testiranje 3. testiranje 

Število prebranih besed  62 103 
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3.9 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Katere so učenčeve značilnosti in posebne potrebe na področju branja pred 

začetkom treninga?  

 

Učenčeve značilnosti in posebne potrebe sem ugotavljala na več načinov – s pomočjo 

preizkusov, opazovanjem in informacijami, posredovanimi s strani učiteljice in specialne 

pedagoginje.  

Izkazalo se je, da učenec kaže značilnosti disleksije, kot so opredeljene s strani različnih 

avtorjev (Reid, 2002, 2003, 2007; Riddick, 2002; Magajna idr., 2008). Njegovo branje ni 

tekoče, krajše besede zloguje, daljše si tiho glaskuje. Črke izpušča, podvaja. Zamenjuje b-d 

in o-a. Če gre za daljšo besedo, jo poskuša uganiti glede na kontekst povedi oz. besedila. 

Tempo branja je neenakomeren, krajše besede prebere zaletavo, za daljše potrebuje več 

časa. Težave ima pri spajanju glasov v besedo. Kadar bere nesmiselne besede, zamenjuje 

zloge. Prvega in zadnjega glasu ne določi vedno pravilno. Bere brez intonacije, ne upošteva 

ločil. Bralno razumevanje je slabše zaradi osredotočenosti na tehniko branja. Pisno izražanje 

je manj učinkovito, ne upošteva pravopisnih pravil. Predloge piše skupaj z besedami, pogost 

je fonetični zapis konca besede. Povedi so okorne, ločila postavlja neustrezno, saj ne 

obvlada osnovne strukture povedi.   

Pri prvem testiranju se je izkazalo, da je največ napak naredil pri slušnem razločevanju in 

pomnjenju, branju krajših in daljših besed ter pri glaskovanju. Sposobnost slušnega 

razločevanja je pri učencu sicer dobro razvita, vendar mu zgolj miselno operiranje z zlogi 

predstavlja težavo, saj nima vizualne opore pri opravljanju naloge (Mather in Wendling, 

2012).  

Zaradi postopnosti razvoja in večanja abstraktnosti posameznih fonoloških sposobnosti je 

torej imel učenec največ težav na področju glasovne analize in sinteze ter pri miselnem 

manipuliranju zlogov in v večji meri tudi fonemov (Zrimšek, 2003; Riddick, 2002).  

 

 

2. Kako učinkovit je bil trening, ki zajema urjenje fonološkega zavedanja pri učencu z 

disleksijo? 

 

Trening fonoloških sposobnosti je bil učinkovit, saj je učenec pri vseh preizkusih ponovnega 

testiranja pokazal izboljšanje. Več avtorjev opisuje pozitiven vpliv treningov fonoloških 

sposobnosti na veščine branja in pisanja (Bradley in Bryant, 1990; Gabron, 1997, Jerman, 

2000; Zarillo, 2007, Mather in Wendling, 2012).  
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Učenec je za reševanje nalog porabil manj časa, razen pri preizkusu Besede I, kjer je po 

ponovnem testiranju za branje porabil pet sekund več. Pri vseh preizkusih je po izvedenem 

treningu naredil tudi manj napak. 

Največje izboljšanje je opaziti pri preizkusu Besede II (izboljšanje za 26,66 odstotkov), 

Slušno razčlenjevanje – glaskovanje (izboljšanje za 25 odstotkov) in Besede I (izboljšanje za 

24,45 odstotkov).  

Branje je po izvedenem treningu postalo bolj tekoče, pri branju daljših besed si je razdelil 

besedo na zloge in jo zlogoval, krajše besede je prebral vezano.  

 

 

3. Kakšne so učenčeve fonološke sposobnosti po daljšem časovnem obdobju (ob 

zaključku osnovnošolskega izobraževanja?  

 

Ponovno testiranje v 9. razredu je pokazalo, da težave pri fonološkem zavedanju ostajajo.  

Razvoj jezikovnih sposobnosti se zaključi okrog 12. leta starosti (Rupar, 2006), otroci pa so 

okrog 7. leta že zmožni manipulacije s fonemi (Jerman, 2000). Preizkus Odstranitev glasu je 

opravil z 76,66-odstotno uspešnostjo, naredil je 7 napak od 30. Ta podatek pove, da so 

najzahtevnejše fonološke sposobnosti (odstranjevanje sredinskega zloga/glasu) slabo 

razvite, kar je značilno za osebe z disleksijo (Shaywitz, 2003).  

Preizkus Ne-besede je opravil najslabše izmed vseh preizkusov, dosegel je 23 točk od 40 

možnih, kar pomeni, da je bil 57,5-odstotno uspešen. Davis (2008) pojasnjuje, da si osebe z 

disleksijo za vsako besedo ustvarijo sliko. Kadar slišijo ne-besedo (nesmiselno besedo), si 

slike ne morejo ustvariti. Zato je preizkus ne-besed pogostokrat uporabljen pri preverjanju 

fonoloških sposobnosti (Riddick, 2002). Fonološke sposobnosti so v zgodnjem obdobju 

pomembne za branje in pisanje, vendar kasneje nimajo toliko vpliva na oba procesa. 
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Disleksijo najpogosteje prepoznamo po težavah pri branju in pisanju. Izrazitejše težave se 

pojavijo ob stiku s pisano besedo, zato je pomembno zagotoviti pomoč čim prej, da se 

preprečijo morebitne sekundarne težave. V praksi se prilagoditvam namenja vedno več 

pozornosti, saj je čas, ki ga učenec preživi v razredu, mnogo daljši od ur dodatne strokovne 

pomoči. Ključno je, da specialni pedagogi učenca naučimo strategij za lažje spoprijemanje s 

težavami že znotraj rednega pouka, učitelju pa nudimo strokovne nasvete glede prilagoditev 

in možnosti izvajanja delov specifičnih treningov, tako fonoloških sposobnosti kot tudi bralnih 
strategij.  

Učenec z disleksijo potrebuje intenziven bralno-napisovalni trening, saj je v višjih razredih 

branje sredstvo za učenje, zato mora biti tehnika čim bolj avtomatizirana, da se otrok lahko 
osredotoči na razumevanje prebranega. 

Fonološko zavedanje kot eden glavnih napovednikov bralne uspešnosti je zajeto v učnem 

načrtu za slovenščino, zato bi mu bilo potrebno nameniti več pozornosti, saj so dobri temelji 

branja ključni za bralno pismenost. Učenec s slabšimi fonološkimi sposobnostmi mora, da bi 

dosegel enako raven fonološkega zavedanja kot ostali učenci, vložiti mnogo več časa v 

urjenje teh sposobnosti, ki so večini učencev prirojene (Phonemic awareness affects speech 

and literacy). 

 

Odnos do disleksije se spreminja na boljše; društvo BRAVO je dvakrat organiziralo akcijo 

»Bravo učitelj«, kjer so izbirali učitelja z največ posluha za tovrstne težave, za študente pa je 

bil izveden projekt »iSheds«, ki jim nudi konkretne napotke za učenje ter tako omogoča 
uspešnejši študij.  

Izvedeni trening je učencu omogočil trenuten napredek na področju branja in pisanja, ki sta 

ključna elementa opismenjevanja. Učenec je bil uspešnejši pri vseh preizkusih. Pri nalogah s 

časovno komponento napredek ni bil zelo očiten, a napak je bilo manj. Pomembneje je delati 

počasi, a natančno. Najmanjši napredek je bil pri testu Odstranitev glasu.  

Trening dolgoročno gledano ni pripomogel k omilitvi fonoloških težav, saj v 9. razredu še 

vedno vztrajajo, a učenca kljub temu ne ovirajo pri branju, pisanju in posledično - učenju. 

Najmanjši napredek je bil tudi na preizkusu Ne-besed, kar je pričakovano, saj je za osebe z 

disleksijo značilno, da si ne morejo ustvariti slike za nebesedo (Davis, 2008).   

 

Glede na učenčev učni (ne)uspeh kasnejša pomoč na peti stopnji petstopenjskega modela ni 

bila dovolj učinkovita. Morda bi bilo v nižjih razredih smiselno izvesti tudi intenziven bralno-

napisovalni trening, s katerim bi učenec še izboljšal branje in pisanje. Slabe fonološke 
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sposobnost ob koncu 9. razreda bi lahko bile posledica premalo intenzivnega fonološkega 

treninga oz. bi bilo potrebno vaje delati dalj časa, večkrat tedensko po nekaj minut (Bayetto, 

2014b). Smiselno bi bilo poiskati tudi vzrok za nizko učenčevo motivacijo za šolsko delo – 

vzrok bi lahko bil v slabi komunikaciji med starši in šolo, slabo kompatibilnostjo učiteljev in 

učenca, neustreznem načinu poučevanja itd. Prepozno odkrite težave in neustrezna pomoč 

povzročajo učno neuspešnost, ta pa vpliva na kasnejšo konkurenčnost na trgu dela in  

posledično slabšo kakovost življenja (Magajna idr., 2008). 

Morda bo učenec učno uspešnejši v srednji šoli, saj ga izbrano področje zanima.  
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