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POVZETEK 
 
Pomemben vidik inkluzivne vzgoje in izobraževanja učencev s specifičnimi učnimi 
težavami (v nadaljevanju učenci s SUT) so njihovi vrstniki brez specifičnih učnih težav (v 
nadaljevanju vrstniki brez SUT). Učenci s SUT, ki se učijo skupaj z vrstnikom brez SUT, 
dosegajo boljše rezultate in razvijajo svoje socialno-emocionalne spretnosti. Praksa in 
teorija opozarjata, da imajo vrstniki brez SUT premalo znanja o specifičnih učnih težavah, 
kar vodi do negativnih stališč do učencev s SUT. Zato je pomembno ozaveščanje vrstnikov 
o posebnih potrebah (v nadaljevanju PP), prilagoditvah in močnih področjih učencev s 
SUT. Odnos vrstnikov brez UT do učencev s SUT je odvisen od stališč, ki se oblikujejo in 
spreminjajo pod vplivom različnih dejavnikov (šolsko okolje, domače okolje, širše okolje, 
starost, izkušnje, ipd.).  
 
V raziskovalnem delu magistrskega dela sem proučila, kakšna stališča imajo učenci brez 
SUT do prilagoditev, ki jih prejemajo učenci s SUT. Poleg tega sem želela ugotoviti, kakšen 
je odnos vrstnikov brez SUT do učencev s SUT in skupinskega dela oziroma sodelovanja 
vrstnikov brez SUT v skupini z učencem s SUT. Zanimalo me je tudi, ali obstajajo med 
njimi razlike glede na povprečje zaključnih ocen ključnih izobraževalnih predmetov 
(slovenščina in matematika). Prav tako me je zanimal sociometričen status učencev s SUT 
v razredu. V vzorec sem zajela 124 učencev od šestega do devetega razreda. Med njimi je 
bilo tudi 8 učencev z izrazitimi SUT. V raziskavi sem uporabila avtorski anketni vprašalnik 
za ocenjevanje odnosa do učencev s SUT in stališč do prilagoditev, ki jih prejemajo učenci 
s SUT ter sociometrični vprašalnik.  
 
Z raziskavo sem preverjala prepoznavanje učenca s SUT in ugotovila, da učenci brez SUT 
prepoznajo učenca s SUT. Rezultati raziskave so pokazali, da večina anketiranih učencev 
do učencev s SUT izraža pozitiven odnos. Učenci vključeni v raziskavo učence s SUT 
opisujejo kot prijazne, poštene, ustvarjalne, hkrati pa tudi kot počasne, drugačne, 
osamljene, boječe, žalostne in nespretne. Pri tem lahko opazimo, da jih ne označujejo kot 
agresivne, lene in neumne, kar kaže na to, da učenci brez SUT prepoznajo učenca s SUT 
in se zavedajo, da imajo učenci s SUT določene primanjkljaje. Ugotovila sem, da na odnos 
do učencev s SUT učni uspeh ne vpliva. Ugotovila sem, da večina učencev brez SUT rada 
sodeluje pri skupinskem delu z učenci s SUT. Predvsem pa učenci, ki so učno manj 
uspešni radi sodelujejo v skupini, v katero je vključen učenec s SUT. Učenci vključeni v 
raziskavo, so izkazovali razumevanje dejstva, da učenci s SUT potrebujejo podaljšan čas 
pisanja preverjanja in ocenjevanja znanj, prilagojen odlomek za branje in da odhajajo iz 
razreda zato, da jim specialna pedagoginja prilagodi delo, aktivnosti, razloži snov in 
navodila. Prav tako se jim zdi prav, da dobijo več pomoči učitelja. Učenci vključeni v 
raziskavo imajo pozitivna stališča do prilagoditev ne glede na učni uspeh (učno bolj/manj 
uspešni učenci). Raziskava je pokazala, da imajo učenci z izrazitimi SUT v primerjavi z 
vrstniki brez SUT nižji sociometričen status, česar pa zaradi majhnega vzorca ne moremo 
posplošiti na celotno populacijo učencev z izrazitimi SUT. 
 
KLJUČNE BESEDE: učenci s specifičnimi učnimi težavami, vrstniki brez specifičnih učnih 
težav, odnos, stališča, ozaveščanje o specifičnih učnih težavah 
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ABSTRACT 
 
An important aspect of inclusive education and educating pupils with specific learning 
difficulties (pupils with SpLDs) is found in the peers that they have without specific learning 
difficulties (peers without SpLDs). Pupils with SpLDs who learn together with a peer 
without SpLDs achieve better results and develop their social-emotional skills. Practice 
and theory indicate that peers without SpLDs have insufficient knowledge about specific 
learning difficulties, which can lead to negative points of view towards those pupils with 
SpLDs. It is accordingly important to raise awareness among peers about special needs 
(SN), adjustments, and strong suits of pupils with SpLDs. The attitude of those peers 
without SpLDs depends on the standpoints that are shaped and change under the 
influence of diverse factors (educational environment, domestic environment, broader 
environment, age, experience, etc.). 
 
The research in my Master's thesis examines which standpoints pupils without SpLDs 
have towards adjustments received by pupils with SpLDs. Additionally, I wanted to 
determine the attitudes of pupils without SpLDs towards pupils’ with SpLDs and teamwork, 
or towards the cooperation of peers without SpLDs in a group with a pupil that has SpLDs. 
I was also interested in whether there are differences amongst them according to the 
grade average in core educational subjects (Slovene and Math). Further, I was interested 
in the sociometric status of pupils with SpLDs within the class. The sample consists of 124 
pupils from sixth to ninth grades. Amongst them were eight pupils with distinct SpLDs. A 
questionnaire was used to evaluate the attitude towards pupils with SpLDs and 
standpoints towards the adjustments that pupils with SpLDs get, alongside with a 
sociometric questionnaire. 
 
The research tested the identification of a pupil with SpLDs. It was discovered that pupils 
without SpLDs could recognize a pupil with SpLDs. The results have shown that the 
majority of questioned pupils express a positive attitude towards pupils with SpLDs. Pupils 
included in the study describe pupils with SpLDs as nice, honest, creative, and at the 
same time also as slow, different, lonely, fearful, sad, and awkward. It can be observed 
that they are not described as aggressive, lazy, or dumb, which shows that pupils without 
SpLDs recognize a pupil with SpLDs and are aware that such pupils have certain deficits. I 
also determined that academic performance has no influence on attitudes towards pupils 
with SpLDs. It was established that the majority of pupils without SpLDs gladly participate 
in group activities with pupils that have SpLDs. Mostly students with lower grade averages 
like to work in groups that include a pupil with SpLDs. Pupils included in the study showed 
an understanding of the fact that pupils with SpLDs need additional time when taking 
exams and in evaluations, as well as an adjusted reading segment. It is also understood 
that they leave class so that the special education teacher can adjust their work and 
activities, and explain the topic and instructions to them. They also think it is right that 
these pupils receive more help from the teacher. Pupils included in the study have positive 
standpoints towards such adjustments made regardless of their academic performance 
(more/less successful pupils). The study showed that pupils with distinct SpLDs have a 
lower sociometric status in comparison to their peers without SpLDs, whereas the pattern 
cannot be generalized for the entire population of pupils with SpLDs, because of the small 
sample group. 
 
KEY WORDS: pupils with specific learning difficulties, peers without specific learning 
difficulties, attitude, standpoints, raising awareness about specific learning disabilities 
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1 UVOD 
 
Inkluzija je proces, ki terja odkrivanje in odstranjevanje ovir, prisotnost, participacijo in 
dobre dosežke vseh učencev ter posebno pozornost namenja rizičnim skupinam učencev. 
Osnove za inkluzivno vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami (v nadaljevanju 
OPP), med katere spadajo tudi učenci z izrazitimi SUT, so v Sloveniji uzakonjene v Zakonu 
o osnovni šoli (2006) in Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011). 
Pomemben vidik inkluzivne vzgoje in izobraževanja je upoštevanje posebnih vzgojno-
izobraževalnih potreb učencev z izrazitimi SUT in upoštevanje prilagoditev na področju 
organizacije pouka, področju izvajanja pouka ter področju preverjanja in ocenjevanja 
znanja. 
 
Učne težave so dandanes pomembna tematika, ki vse, ki so vključeni v proces 
poučevanja in učenja, spremlja vsak dan. Pozornost je potrebno nameniti vsem učencem, 
ki se soočajo s problemom učnih težav, še posebej pozorni pa moramo biti na učence s 
SUT in na učence z izrazitimi SUT, saj gre za heterogeno skupino primanjkljajev na 
področjih, ki učenca s SUT spremljajo v različnih socialnih okoljih, s katerimi se sošolec 
srečuje. Učence z izrazitimi SUT poimenujemo tudi kot učence s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja (učenci s PPPU), vendar bom v nadaljevanju magistrskega 
dela uporabljala izraz učenci z izrazitimi SUT za celoten kontinuum primanjkljajev. 
Razredno okolje, ki se deli na fizično, didaktično, kurikularno in socialno okolje, je 
pomembno za uspeh učencev s SUT. Koncept inkluzivne šole zahteva od učiteljev, da 
oblikujejo pozitivna pričakovanja in ustvari tako razredno klimo, v kateri so sprejete in 
upoštevane različnosti. Vloga socialnega okolja pa je, da nudi možnost za celovit socialni 
in moralni razvoj učenca (Pevec Semec, 2009).  
 
Učna pomoč, ki jo prejemajo učenci s SUT, poteka na različnih ravneh s strani različnih 
oseb. V Sloveniji v šolah izvajamo petstopenjski model dela z učenci s SUT, ki se 
razprostira od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči. Petstopenjski model dela z učenci s 
SUT vključuje pomoč učitelja, pomoč šolske svetovalne službe, skupinsko ali individualno 
učno pomoč, pomoč različnih zunanjih ustanov in šele nato vključitev v prilagojen 
izobraževalni program z dodatno strokovno pomočjo (Magajna, Kavkler in Košir, 2011; 
Kavkler, 2009). V sklopu učne pomoči je tudi vrstniška in medvrstniška pomoč, ki je ena 
najbolj učinkovitih pri sprejemanju učenca s SUT med vrstniki, hkrati pa gre za vzajemen 
proces, ki vpliva tudi na razvoj socialnih spretnosti, razvoj empatije, razumevanja in 
sprejemanja posebnih potreb učencev s SUT ipd. (Peer Tutor Program, b. d.). 
 
Med učenci vsakega oddelka so prisotne pestre individualne razlike. Učenci se razlikujejo 
po višini, teži, barvi in dolžini las, spolu, interesih, uspehu, ipd. Nekateri so v razred dobro 
socialno vključeni, obstajajo pa tudi učenci, ki so v razredu osamljeni in med njimi so 
pogosto učenci s SUT. Učenci s SUT so opredeljeni kot heterogena skupina učencev s 
primanjkljaji na različnih področjih in eno izmed teh področij je tudi socialna 
kompetentnost. Učenci s SUT imajo velikokrat težave pri vključevanju med vrstnike, zaradi 
primanjkljajev na področju socialnih spretnosti. Učenci s SUT so pogosto izključeni iz 
skupine vrstnikov, kar je posledica preslabega poznavanja specifičnih učnih težav, 
negativnega odnosa do učencev s SUT in negativnih stališč do prilagoditev ter 
pomanjkljivega zavedanja o tem, da ima učenec s SUT kljub določenemu primanjkljaju tudi 
svoja močna področja. Zato je pomembno, da učitelji, strokovni delavci in vsi, ki kakorkoli 
delujejo v korist učencev s SUT, ozaveščajo učence o specifičnih učnih težavah, a pri tem 
morajo biti posebej pozorni, da učencev s SUT ne izpostavljajo preveč. Učence brez SUT 
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lahko o specifičnih učnih težavah ozaveščamo prek aktivnosti, ki jih vključimo v vzgojno-
izobraževalni proces, pri čemer hkrati razvijamo znanje o SUT in krepimo dobre 
medvrstniške odnose.  
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2 UČNE TEŽAVE 
 
2.1 Opredelitev učnih težav 
  
Med strokovnjaki, ki se ukvarjajo z definiranjem učnih težav, se pogosto pojavljajo dileme. 
Problematika učnih težav je zelo kompleksna in raznolika, saj na njen nastanek vplivajo 
različni in številni dejavniki, ki prispevajo h kompleksnosti v procesu oblikovanja enotne 
definicije. 
 
Lerner (2003, v Magajna, idr., 2011)  definira otroke in mladostnike z učnimi težavami kot 
raznoliko skupino otrok in mladostnikov z različnimi kognitivnimi, socialnimi, čustvenimi in 
drugimi značilnostmi, ki imajo pri učnem procesu pomembno večje težave kot vrstniki brez 
učnih težav. Učne težave so največkrat posledica učinkovanja različnih dejavnikov, ki se 
medsebojno prepletajo. Učnih težav se zato ne razume in v zvezi z njimi ukrepa samo z 
vidika posameznika, ki ima težave, temveč tudi z vidika okolja, v katerem se posameznik 
uči. Pomembno je zavedanje, da učne težave niso vezane zgolj na posameznika, temveč 
tudi na njegovo širše okolje (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar 
Golobič, 2008). 
 
Splošne in specifične učne težave 
»Učne težave delimo na splošne in specifične. Oboje se razprostirajo na kontinuumu od 
lažjih do težjih, od enostavnih do zapletenih in po trajanju od težav, ki so vezana na krajša 
oziroma daljša obdobja šolanja, do težav, ki trajajo vse življenje.« (Magajna, idr., 2011, str. 
9) 
 
• Splošne učne težave 
O splošnih učnih težavah govorimo takrat, ko je usvajanje in izkazovanje znanja pri 
učencu ovirano zaradi najrazličnejših neugodnih vplivov okolja, notranjih dejavnikov ali 
neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij med učencem in okoljem. Splošne učne 
težave, ki so posledica zunanjih dejavnikov oziroma vplivov okolja, zasledimo pri učencih, 
katerih učne težave so pogojene z večjezičnostjo in multi-kulturalnostjo; učencih, ki 
izhajajo iz manj spodbudnega okolja (kulturna in ekonomska prikrajšanost); učencih, ki so 
deležni pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja. Vpliv notranjih dejavnikov se kaže pri 
učencih, ki se počasneje učijo; učencih s čustveno pogojenimi težavami; učencih, katerih 
učne težave so posledica pomanjkljive motivacije in samoregulacije. Kombinacija 
neugodnih vplivov zunanjih in notranjih dejavnikov pa je značilna za nastanek splošnih 
učnih težav pri učencih, katerih težave so posledica neustreznih vzgojno-izobraževalnih 
interakcij med učencem in okoljem (Magajna, idr., 2011). 
Splošne učne težave so značilne za zelo heterogeno skupino učencev, ki imajo 
pomembno večje težave kot vrstniki in so pri enem ali več učnih procesih manj uspešni ali 
celo neuspešni (Magajna, idr., 2008). 
 
• Specifične učne težave 
O specifičnih učnih težavah govorimo takrat, ko so razlogi za slabše napredovanje na 
določenih področjih učenja notranje, nevrofiziološke narave. Gre za heterogeno skupino 
primanjkljajev, ki se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih do izrazitih, od 
kratkotrajnih do tistih, ki trajajo vse življenje. Za težjo oziroma izrazito obliko specifičnih 
učnih težav uporabljamo izraz primanjkljaji na posameznih področjih učenja ali izrazite 
specifične učne težave. Izraz specifične učne težave je splošen izraz, ki označuje 
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heterogeno skupino primanjkljajev, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali 
težavah na kateremkoli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, 
koordinacija, komunikacija, šolske veščine, socialna kompetentnost in čustveno 
dozorevanje. So notranje narave, vendar primarno niso posledica vidnih, slušnih ali 
motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in tudi ne neustreznih 
okolijskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi. Primanjkljaji vplivajo na 
zmožnost razlaganja zaznanih informacij in/ali povezovanja informacij ter tako ovirajo 
učenje šolskih veščin branja, pisanja in računanja (Magajna, 2002; Magajna, idr., 2008, 
Magajna, idr., 2011). 
 
„Specifične učne težave lahko delimo v dve glavni skupini, ki vključujeta: 

• specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki povzročajo motnje 
branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, 
povezane s področjem jezika (npr. nekatere oblike specifičnih motenj pri aritmetiki 
itd.); 

• specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave 
pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju 
praktičnih dejavnosti (dispraksija) pa tudi na področju socialnih veščin.“ (Magajna, 
idr., 2008, str. 11) 

 
2.2 Vzroki učnih težav 
 

Magajna, idr. (2008) učne težave razdelijo v tri osnovne tipe glede na vzrok za njihov 
nastanek: 
 
• TIP 1 
Pri prvem tipu učnih težav so vzroki za njihov nastanek primarno v posameznikovem 
okolju. Gre za učne težave, ki so posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti, 
pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja in prikritega kurikuluma, težav, povezanih z 
večjezičnostjo in večkulturnostjo ali s trajnejšimi stresnimi dražljaji v otrokovem okolju. V 
skupino prvega tipa učnih težav večinoma spadajo učenci, ki slabo obvladajo jezik, v 
katerem poteka poučevanje oziroma izhajajo iz multikulturnih območij; učenci, ki pogosto 
izostajajo od pouka, menjajo učitelje ali šole; učenci, ki doživljajo stalni stres v družinskem 
okolju ali v razredu oziroma šoli. 
 
• TIP 2 
Vzroki težav pri drugem tipu so v kombinaciji dejavnikov med posameznikom in njegovim 
okoljem. V posamezniku so določeni notranji dejavniki, ki pomenijo večjo ranljivost, 
nagnjenost k razvoju določenih splošnih ali specifičnih učnih težav. Te težave pa se bodo 
odkrito pojavile le, če okolje ni načrtovano, strukturirano in usposobljeno za ustrezno 
reševanje teh ranljivosti, posebnosti ali nagnjenosti. Skupino drugega tipa učnih težav 
predstavljajo učenci z blažjimi specifičnimi učnimi težavami; učenci, ki imajo zraven 
splošnih učnih težav še kronično obolenje (npr. epilepsijo). 
 
• TIP 3 
Pri tretjem tipu učnih težav se vzroki nahajajo primarno v posamezniku kot nevrološka 
motnja, razvojne ali motivacijske posebnosti, itd. Gre za tip težav, ki je najbolj resen, 
kroničen in vključuje več področij. Posamezniki s tem tipom težav bodo potrebovali večje 
prilagoditve s strani okolja. Tretji tip učnih težav predstavlja največjo skupino težav pri 
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učenju, v katero spadajo učenci z zmerno in hujšo obliko specifičnih učnih težav. 
 
2.3 Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje SUT 
 

V zadnjih desetletjih je prišlo do pomembnega napredka v identifikaciji in diagnostičnem 
ocenjevanju specifičnih motenj učenja. S problemi prepoznavanja se vsakodnevno 
srečujemo učitelji, svetovalni delavci in drugi strokovnjaki na šolskem in medicinskem 
področju, prav tako pa tudi otroci in mladostniki s starši (Magajna, 2009). Ugotavljanje tipa 
motnje in izraženosti primanjkljajev zahteva uporabo specialnih postopkov in 
specialističnih pregledov. Diagnoza, ki je temelj za ugotavljanje primanjkljajev, zahteva 
interdisciplinarni pristop, sodelovanje šolske svetovane službe, učitelja, staršev in učenca. 
Pri težjih oblikah SUT pa tudi specialista klinične psihologije, pedopsihiatrije in 
strokovnjake na drugih področjih (Magajna, 2002). 
 
L. Magajna (2009) v prispevku Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje učnih težav – 
problemi, modeli in nove usmeritve, opisuje, da so bili za identifikacijo učencev s 
specifičnimi motnjami učenja predlagani štirje glavni modeli: model razhajanja med 
sposobnostmi in dosežki; model nizkih dosežkov; model intra-individualnih razlik in model 
odzivanja na intervencijo. Kavale in Forness (2000, v Magajna, 2009) sta predlagala 
petstopenjsko hierarhično metodo identifikacije. Pri nas so bili kriteriji leta 2002 predlagani 
in čez nekaj let potrjeni. Gre za hibridni model.  
 
„Za identifikacijo učenca z izrazitimi SUT je potrebno izpolnjevanje petih kriterijev.  
 

1. kriterij pomeni dokazano neskladje med strokovno določenimi in utemeljenimi 
pokazatelji globalnih intelektualnih sposobnosti in dejansko uspešnostjo na 
naslednjih področjih učenja, in sicer branja, pisanja, računanja in pravopisa; 

2. kriterij so obsežne, izrazite težave na enem ali več izmed štirih področij šolskih 
veščin (branje, pisanje, pravopis, računanje), ki vztrajajo in so izražene do te mere, 
da otroku otežujejo napredovanje v procesu učenja. 

3. kriterij vključuje slabšo učinkovitost učenja zaradi pomanjkljivih in/ali motenih 
kognitivnih in metakognitivnih strategij (sposobnosti organiziranja in strukturiranja 
učnih zahtev) in/ali motenega tempa učenja (hitrosti predelovanja informacij); 

4. kriterij je dokazana motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, 
spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, 
časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij itd. 

5. kriterij izključuje senzorne okvare, motnje v duševnem razvoju, druge duševne in 
nevrološke motnje, čustvene in vedenjske motnje, kulturno in jezikovno različnost 
ter psihosocialno neugodne okoliščine in neustrezno poučevanje kot glavne 
povzročitelje primanjkljajev na posameznih področjih učenja, čeprav se lahko 
pojavljajo tudi skupaj z njimi“ (Magajna idr., 2015, str. 23–31). 

 
Izobraževanje učencev, ki imajo lažje deloma tudi zmerne specifične učne težave, se po 
Zakonu o osnovni šoli (2006), v katerega so vključeni omenjeni učenci, izvaja tako, da jim 
šola prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dopolnilni pouk in druge 
oblike individualne ali skupinske pomoči (Zakon o osnovni šoli, 2006, 12. člen). 
 
Učence s težjimi oziroma izrazitimi SUT opredeljuje Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami (2011). Ti učenci so vključeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo ter se jim prilagodi organizacija, način preverjanja in 
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ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna 
strokovna pomoč (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, 7. člen). 
 
2.4 Učenci z izrazitimi SUT 
 

Izrazite SUT oziroma PPPU nastanejo zaradi različnih vzrokov. Vzrok lahko pripišemo 
dednim dejavnikom in/ali zunanjim dejavnikom, med katere sodijo različni nevrološki vplivi. 
Spremembe v razvoju možganov lahko nastanejo med nosečnostjo kot posledica različnih 
vplivov infekcij, prepovedanih substanc (droge, alkohol), nepravilne prehrane matere, 
nizke porodne teže, pomanjkanje kisika med porodom ter morebitnih drugih zapletov med 
porodom. Izrazite SUT pa se lahko pojavijo tudi po porodu, in sicer kot posledica preveliki 
izpostavljenosti toksičnim substancam (Cortiella in Horowitz, 2014). 
 
Učenci z izrazitimi SUT in primanjkljaji na socialno-emocionalnem področju 
Med učnim uspehom in čustvenim doživljanjem neuspehov učencev z izrazitimi SUT 
obstaja medsebojna povezanost. Za učence z izrazitimi SUT so značilni zaostanki v 
razvoju, motenost kognitivnega in metakognitivnega delovanja, pojavljajo se težave na 
področju psiholoških procesov (spomin, jezikovno procesiranje, pozornost, orientacija in 
organizacija), vključujejo pa tudi težave na področju socialne kognicije in socialnih 
spretnosti. Nekateri učenci z izrazitimi SUT imajo izrazite težave na področju 
prepoznavanja in rabe ustreznih socialnih spretnosti (Magajna idr., 2015). 
 
Med učenci z izrazitimi SUT je kar 75 % takšnih, ki imajo težave na socialno-
emocionalnem področju in imajo slabše razvite socialne spretnosti, predvsem tiste, ki 
vplivajo na stike z vrstniki (Kavale in Mostert, 2004; Mostert, 2013).  
 
Učenci z izrazitimi SUT in šibko razvitimi socialnimi spretnostmi so pogosto osamljeni, 
imajo manj prijateljev ter so lahko socialno izključeni iz okolja (Csoti, 2001). »Otroci s SUT 
so še posebej ranljivi na socialnem področju, a največkrat te težave niso ustrezno 
prepoznavne. Učitelji in starši jih vidijo izolirano kot moteče in pogosto nerazumljivo 
vedenje. Deloma izhajajo iz njihovih primarnih specifičnih deficitov, ki ovirajo socialno 
komunikacijo in neugodno vplivajo na celoten socialni razvoj; deloma so že posledica učne 
neuspešnosti, ki se prenaša na druga pomembna življenjska področja: družino (ne 
izpopolnjujejo pričakovanja staršev, posledice so skrb, pritiski staršev, moteni medsebojni 
odnosi ipd.) in prosti čas (omejevanje in prepovedi igre, športa, sprostitve, zabave). 
Neuspešnih otrok tudi vrstniki pogosto ne sprejemajo« (Božič, 2002, str. 60).  
 
Učenci, ki so dalj časa učno neuspešni, postanejo manj motivirani za učenje, manj vztrajni, 
v učenje ne vlagajo ustreznega napora, doživljajo strah pred neuspehom, kar se lahko 
odrazi v izogibanju aktivnostim ali nalogam ali celo odporu do šole (Božič, 2002; Hoy, 
2002). 
 
Pri učencih z izrazitimi SUT se na socialnem področju pogosteje pojavljajo oziroma kažejo 
težave:  

• v doživljanju čustvenih stanj;  
• v zaznavanju sebe, v odnosih z vrstniki;  
• v socialnih veščinah in  
• v neprilagojenem vedenju (Božič, 2002).  

 
Strah, anksioznost, depresivnost in jeza so tista negativna čustvena stanja, ki znižujejo 
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učno učinkovitost in socialno sprejetost učencev z izrazitimi SUT (Božič, 2002). Nelson in 
Harwood (2011, v Hribar in Magajna, 2011) sta izvedla raziskavo o pojavljanju simptomov 
anksioznosti med učenci  s SUT in učenci brez SUT. Rezultati raziskave so pokazali, da se 
pri učencih s SUT pogosteje pojavlja anksioznost kot pri učencih brez SUT. Tuje raziskave 
(Rock, Fessler in Church, 1997, v Hribar in Magajna, 2011) so pokazale, da so čustvene 
potrebe učencev s SUT pogosto zanemarjene, ker se pomoč in podpora osredotočata 
predvsem na učno področje. 
 
J. Božič (2002. str. 63) pravi: »Otroci s SUT pogosteje sebe ocenjujejo negativno, so bolj 
nezadovoljni s seboj ter tudi pričakujejo nižje dosežke.« Učenci z izrazitimi SUT imajo 
pogosteje nižjo šolsko samopodobo, na katero vpliva tudi razredna klima, ki jo 
soustvarja učitelj s svojimi stališči. Stališča učiteljev do učencev z izrazitimi SUT vplivajo 
tudi na stališča vrstnikov (Božič, 2002). Zaradi številnih neuspehov se pri učencih z 
izrazitimi SUT pojavi nižja samoučinkovitost in negativna samopodoba (Hoy, 2002). 
 
Socialne težave učencev z izrazitimi SUT se pogosto kažejo v odklonilnem odnosu 
vrstnikov do njih. Učenci z izrazitimi SUT v razredu pogosto doživljajo osamljenost, kar je 
posledica slabših socialnih spretnosti na kognitivnem in vedenjskem področju (Božič, 
2002). Učenec z izrazitimi SUT ima težave na področju socialne vključenosti, zato lahko 
ravna socialno nesprejemljivo ali nezaželeno zaradi: slabše razvitih socialnih spretnosti; 
nerazvitih spretnosti za reševanje sporov se učenec odzove impulzivno; pomanjkanja 
občutkov varnosti in sprejetosti učenec socialno situacijo nepričakovano doživlja kot 
ogrožajočo (Magajna idr., 2008). »Za otrokov osebnostni, socialni in moralni razvoj so 
prijateljski odnosi z vrstniki po pomembnosti takoj za odnosi s starši. Na socialni status v 
skupini pomembno vplivajo: nizek šolski uspeh, vedenjski problemi, čas prisotnosti v 
razredu ter skladnost otrokovih individualnih značilnosti z značilnostmi razreda« (Božič, 
2002, str. 65).  
 
Kvaliteta vrstniških odnosov, in s tem posledično socialna sprejetost, je v veliki meri 
odvisna od tega, kako učinkovito učenci navezujejo stike s svojimi vrstniki (Pečjak in Košir, 
2002). Pomembno je, da učence spodbujamo k temu, da se naučijo raznih socialnih 
spretnosti, ki bodo izboljšale odnose v razredu in status posameznikov (Marentič Požarnik, 
2000). Ob tem je posebno pozornost potrebno nameniti rizičnim skupinam učencev, med 
katere spadajo tudi učenci z izrazitimi SUT. Učenci s primanjkljaji na področju socialnih 
spretnosti so manj sposobni predvideti posledice lastnega vedenja, ne vedo, v kakšni 
situaciji je posamezno vedenje primerno ipd. Navedene oblike vedenja pa se kažejo v tem, 
da jih sošolci zavračajo ali prezrejo (Pečjak in Košir, 2002). 
 
Vzroki težav z vrstniki najpogosteje izvirajo iz (Ryan, 1994, v Kavkler, 2005): 

• slabe samopodobe zaradi slabše sprejetosti pri vrstnikih; 
• slabše iznajdljivosti v socialnih situacijah; 
• slabšega prepoznavanja verbalnih in neverbalnih socialnih ključev; 
• slabše razvitosti sposobnosti učenja iz lastnih napak; 
• slabšega priklica ustrezne besede v pogovoru z vrstniki; 
• slabšega pomnjenja zaporedij – to se kaže tudi pri tem, da si v socialnih dogajanjih 

težko zapomnijo zaporedja, zato so pogosto obtoženi, da lažejo; 
• spremenljivosti učinkovitosti iz dneva v dan, kar zmede njih same in okolje, saj 

enkrat nekaj naredijo odlično, drugič so popolnoma neuspešni; 
• nekonsistentnih napak; 
• anksioznosti, ki je najpogostejši emocionalni simptom, saj so stalno frustrirani in 
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zmedeni zaradi svojih reakcij in reakcij, ki jih izzovejo v okolju. 
 
 
J. Božič (2002, str. 65) navaja: »Socialne veščine so specifična vedenja, ki so potrebne za 
ugodne, kvalitetne in uspešne odnose v komunikaciji z drugimi ljudmi ter so predpogoj za 
primerno socialno kompetentnost nasploh.« Učenci z izrazitimi SUT težje identificirajo 
čustva in potrebujejo več časa za interpretacijo strahu in jeze od vrstnikov. Prav tako 
imajo učenci z izrazitimi SUT težave pri razumevanju socialne perspektive (sposobnosti 
razumevanja, kako drugi vidijo in razlagajo socialne dogodke). Učenci brez SUT so 
sposobni poiskati več načinov vedenjskih reakcij v dani socialni situaciji, medtem ko imajo 
učenci z izrazitimi SUT težave pri oblikovanju alternativnih rešitev; so manj vešči v količini 
in kvaliteti strategij, ki so potrebne za razreševanje hipotetičnih socialnih situacij v odnosih 
z vrstniki in imajo težave pri razumevanju, zakaj so primerne določene reakcije (Božič, 
2002). 
  
Avtorica E. Singer (2005) je raziskovala odzivanje učencev z disleksijo na »zbadanje« 
vrstnikov. Glede na odzive je oblikovala štiri profile. 

• Profil 1 – Učenci z disleksijo so svoje težave skušali prikriti vrstnikom, saj bi se tako 
izognili morebitnemu »zbadanju«. Ob tem so se pri učencih pojavljala različna 
negativna čustva (žalost, jeza, sram), ki so jih učenci skrivali. 

• Profil 2 – Učenci z disleksijo so uporabljali tehniko povečanega truda pri šolskem 
delu, saj so želeli, »dohiteti« vrstnike brez SUT. Ker so energijo posvetili šolskemu 
delu, so ignorirali vrstnike brez SUT. 

• Profil 3 – Učenci z disleksijo so izkazovali nasilno vedenje, s katerim bi naj 
zaustavili »zbadanje« vrstnikov brez SUT. Učenci s težavami so odkrito izražali 
jezo. 

• Profil 4 – Učenci z disleksijo so vrstnikom brez SUT poskušali razložiti značilnosti 
disleksijo. Učenci, ki so razložili svoje težave vrstnikom, so poskušali prikriti svoja 
čustva in delovati močni. 
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Učitelji pri učencih z izrazitimi SUT pogosto prepoznavajo čustvene probleme, 
pomanjkanje socialne kompetentnosti in spretnosti ter vedenjske težave; zmanjšano 
usmerjenost na naloge; težave v odnosih z vrstniki; težave s sramežljivostjo in umikanjem 
(Božič, 2002). Učenci s SUT pogosteje občutijo vrstniško nasilje, kar predstavlja velik 
rizičen dejavnik za razvoj slabšega socialnega prilagajanja, anksioznosti, osamljenosti, 
nizke samopodobe, depresije, zavračanja in izogibanja šoli ter posledično slabših učnih 
dosežkov (Mishna, 2003, v Wiener, 2004). Večje socialno vključevanje učenca pripomore k 
boljšim medosebnim odnosom v šoli, k razvoju boljše učenčeve samopodobe, 
samospoštovanja, medsebojnega spoštovanja, hkrati pripomore tudi k izboljšanju učne 
uspešnosti (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc (2006). 
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3 INKLUZIJA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU OTROK S 
POSEBNIMI POTREBAMI 

 
3.1 Inkluzija – inkluzivno izobraževanje 
 
Po SSKJ je pojem inkluzija odnos med množicama, pri katerem je ena množica 
podmnožica druge. Gre za interdisciplinaren pojem, ki pripada različnim vejam znanosti, 
kot so sociologija, defektologija, ekonomija idr. (Šućur, 1997). Inkluzija pomeni 
prepletenost številnih miselnih smeri – socialnih in političnih kakor tudi vzgojno-
izobraževalnih (Thomas in Vaughan, 2005). 
 
Inkluzijo lahko opredelimo kot koncept zagotavljanja pravic in ustvarjanja čim boljših 
razmer za razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok s PP v družbi sovrstnikov. Inkluzija ne 
pomeni le prilagajanje otroka okolju, ampak prilagajanje okolja otroku, z namenom 
odstranjevanja ovir, ki mu onemogočajo optimalen razvoj potencialov (Kavkler, 2003). 
Inkluzija je sistem intervencij, s katerimi skušamo socialno izključene posameznike vključiti 
v socialno skupino oziroma širše socialno okolje (Frederickson in Cline, 2002, Sardoč, 
2006). Pomeni razvijanje inovativnih modelov inkluzivnega izobraževanja, saj socialna 
vključenost otrok s PP pomembno prispeva k razvijanju možnosti za njihov razvoj in 
učenje s sovrstniki (Sardoč, 2006).  
Inkluzivna vzgoja in izobraževanje omogoča uspešen razvoj celotnega vzgojno 
izobraževalnega sistema že od vrtca naprej ter ni povezana le z učenci s PP. Gre za 
pravico vseh učencev, na kar velikokrat pozabimo.  
 
Inkluzivno izobraževanje je: 

• nenehno razvijajoč se proces v vzgojno-izobraževalnem sistemu; 
• prestrukturiranje izobraževalne kulture, politike in prakse tako, da sprejme učence 

ne glede na spol, raso, kulturo, etično pripadnost, ipd.; 
• spreminjanje izobraževalnega sistema tako, da je dovolj »prožen« za vse učence; 
• nenehno prizadevanje za opredelitev in odstranitev ovir, ki izključujejo učence iz 

enakopravnega položaja; 
• prepoznavanje in odstranjevanje ovir učencem, katere onemogočajo oz. otežujejo 

dostop do osnovne šole, onemogočajo sodelovanje v učnem procesu ter jim 
omogočiti učni in socialni napredek; 

• usmerjeno na reševanje ovir v praksi, politiki in okolju; 
• proces, v katerem sodelujejo učitelji, učenci, starši, člani skupnosti, vladna politika, 

lokalni voditelji, nevladne organizacije idr. (Enabling Education Network, b. d.). 
 

Inkluzija je pedagoški, socialni in psihološki proces vključevanja otrok in OPP v vzgojno-
izobraževalno delo (Resman, 2002). Kot omenjeno je inkluzijo mogoče razumeti z dveh 
vidikov, in sicer z izobraževalnega in vzgojnega. Inkluzija OPP se nanaša na kognitivne 
(storilnost in učna uspešnost) in konativne (samodejavnost, vpletenost v socialne odnose) 
vidike (Kobal Grum idr., 2009). 
 
 
3.2 Sistemski model inkluzivnega šolanja 
 
Načrtovanje in izvajanje projekta inkluzivne šole je uspešno in učinkovito, če ga izvajamo s 
pomočjo sistemskega modela inkluzivne šole (Ferguson, Kozleski in Smith, 2001, v 
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Kavkler, 2009). »V sistemski model so vključeni štirje podsistemi: učenec, razred, šola in 
širše okolje, ki se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo« (Kavkler, 2009, str. 365).  
 
Učenec je ključen, vendar ni le on tisti, ki se mora prilagoditi, ampak se mora okolje 
prilagoditi njemu. Podsistem učenec zajema osebnostne značilnosti ter zmožnosti učenca, 
njegovo znanje in cilje, močna področja, odnos do učenja in motivacijo zanj ter njegove 
sposobnosti (Kavkler, 2002; Kavkler, 2008a; Kavkler, 2013). 
 
Vrstnik, razred je pomemben podsistem, saj lahko pomaga učencu s PP v procesu 
učenja, utrjevanju, ponavljanju – izobraževalni vidik ter lahko mu pomaga pri vključevanju 
v družbo – socialni vidik. V kolikor želimo, da je vrstniška pomoč učinkovita, je potrebna 
podpora učitelja, svetovalnega delavca in drugih strokovnjakov (Kavkler, 2002; Kavkler, 
2008a; Kavkler, 2013). 
 
Šola je ključna pri prilagoditvah okolja, ki so pomembne za učenca s PP. Velik vpliv na 
razvoj inkluzije v šoli ima ravnatelj, ki je pomembna figura, saj je on tisti, ki lahko zavira ali 
spodbuja inkluzijo (Kavkler, 2002; Kavkler, 2008a; Kavkler, 2013). 
 
Širše okolje v sistemskem pristopu zajema sodelovanje med specialnimi in rednimi 
šolami, v katere so vključeni učenci s SUT. Vključuje tudi sistematično izobraževanje 
učiteljev, strokovnih delavcev, prostovoljcev in inštruktorjev, ki so vključeni v obravnavo 
učencev s SUT in so jim pripravljeni pomagati. Prav tako zajema tudi društva, ki 
povezujejo starše učencev s SUT, jih informirajo o različnih oblikah sodelovanja in učnih 
strategij za odkrivanje učenčevih močnih področij (Kavkler, 2002; Kavkler, 2008a; Kavkler, 
2013). 
 
Inkluzivna vzgoja in izobraževanje poudarjata potrebo po preventivnem delovanju, 
strategijah učenja, ki bo zmanjšala socialne probleme učencev (Meaden in Monda-Amaya, 
2008). 
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3.3 Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe učencev s SUT 
 
Učenci s SUT so lahko enako uspešni kot vrstniki brez težav, če upoštevamo njihove 
biološke, socialno-emocionalne in vzgojno-izobraževalne potrebe. Dobro poznavanje 
posebnih potreb je tudi pogoj za pripravo učinkovitega projekta podpore in pomoči 
(Kavkler, 2009). Pomembno je, da smo usmerjeni v potrebe otrok in ne v njihove 
primanjkljaje, motnje.  
 
Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe učencev s SUT se razprostirajo na področju 
organizacije, motorike, socialne integracije in izobraževanja (Lewis in Doorlag, 1986, v 
Kavkler, 2011).  
 
Posebne potrebe na področju načrtovanja in organizacije dela ter časa vključujejo 
posebne potrebe povezane z urejanjem (lastna urejenost − zunanji videz), organizacijo 
okolja (urejenost torbe, šolskih potrebščin, mize, sobe) in organizacijo mentalnih misli 
(načrtovanje časa, strategij) (Lewis in Doorlag, 1986, v Kavkler, 2011; Kavkler, 2013).  
  
Posebne potrebe na področju fizičnih spretnosti – motorike zajema posebne potrebe 
na področju grobe in fine motorike. Posebne potrebe vplivajo na zmožnosti avtomatizacije 
pisave in rabe učnih pripomočkov, na zmožnost opravljanja koordiniranih gibov, na 
uspešnost pri športni vzgoji in igri z vrstniki izobraževanja (Lewis in Doorlag, 1986, v 
Kavkler, 2011). Pri učencih s SUT se lahko pojavijo težave s koordinacijo npr. problem 
prepisovanja s table (oko-roka). Če pisava ni avtomatizirana, imajo težave, saj se hitro 
utrudijo, potrebujejo več časa za pisanje. Učenec s SUT potrebuje prilagoditev prostora, 
več časa, nastavke za pisala, prilagoditve pri športu (Kavkler, 2013). 
 
Posebne potrebe na področju socialne integracije vključuje posebne potrebe na 
področjih socialnih spretnosti, socialne kompetentnosti, vključevanja v pogovor, igro z 
vrstniki, kar posledično vpliva na morebitno anksioznost, depresijo in socialno izključenost 
izobraževanja (Lewis in Doorlag, 1986, v Kavkler, 2011). Učenci s SUT imajo težave z 
vključevanjem okolje, saj je zaradi neuspeha njihova samopodoba nizka, zato potrebujejo 
sistematično učenje socialnih veščin (Kavkler, 2013). 
 
Posebne potrebe na področju izobraževanja izvirajo iz primanjkljajev učenca s SUT in 
otežujejo njegovo usvajanje in izkazovanje znanja. Zato učenci s SUT potrebujejo 
prilagoditve fizičnega, didaktičnega, socialnega in kurikularnega okolja. Na področju 
izobraževalnih dosežkov učenci s SUT potrebujejo številne pripomočke in prilagoditve 
(Lewis in Doorlag, 1986, v Kavkler, 2011). 
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3.4 Prilagoditve za učence s SUT 
 
Sedmi člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2011) navaja, da 
se OPP, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko 
prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna 
razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna strokovna pomoč. 
 
3.4.1 Prilagoditve na področju organizacije pouka (Kavkler idr., 2008d)  

 
Organizacija prostora 

• Sedežni red 
Zaradi poudarjene potrebe po pozornejšem stiku med učiteljem in učencem, naj učenec s 
SUT sedi čim bližje učitelju.  
Učenec s SUT naj sedi na prostoru, ki mu omogoča biti pazljiv in pomaga pri 
osredotočenosti na šolsko delo (npr. blizu table, proč od vrat, oken oziroma dejavnikov, ki 
ovirajo njegovo osredotočenost na pouk). Priporočljivo je, da učenec s SUT sedi v bližini 
učenca oziroma sošolca brez SUT, ki so mu pripravljeni pomagati med poukom. S tem 
krepimo tudi socialne spretnosti učencev. Nekateri učenci (predvsem tisti, ki potrebujejo 
več prostora, zaradi težav na področju organizacije) želijo sedeti sami, zato je pomembno, 
da jim učitelj to omogoča (prav tam). 
 

• Organizacija prostora v učilnici 
Zaradi primanjkljajev, ki jih imajo učenci s SUT, je potrebna dobra organizacija prostora v 
učilnici. Pomembno je, da organizacija omogoča čim več individualnosti in individualnih 
obravnav (npr. individualni kotički, tihi kotički) ter več dela v parih oziroma majhnih 
skupinah. V učilnici je potrebno urediti prostor za učne in tehnične pripomočke. Ob tem je 
potrebno opozoriti, da ti naj bodo vedno na stalnem mestu, zaradi slabše razvitih 
organizacijskih sposobnosti in spretnosti nekaterih učencev s SUT (prav tam). 
 

• Druge potrebne organizacijske prilagoditve 
Velikokrat pride do situacije, ko učencu najbolj pomagamo tako, da mu omogočimo umik iz 
učilnice v drug prostor, kjer se umiri in ponovno skoncentrira za nadaljevanje pouka. Na 
šoli je potrebno predvideti ustrezno velik in ustrezno opremljen prostor za individualno delo 
ter za delo v majhnih skupinah izven učilnice (prav tam). 
 

• Didaktični pripomočki in oprema 
Dandanes je opazen velik napredek na področju tehnologije, ki učencem z izrazitimi SUT 
omogoča povečanje izobraževalne uspešnosti. Tako lahko učencem s SUT pomagamo z 
računalnikom, kalkulatorjem, fotokopirnim strojem in kasetofonom (prav tam).  
 

• Strokovni delavci 
Inkluzija in vključevanje učencev s PP je odvisna tudi od timskega dela. Področje dela z 
učenci s SUT povezuje tim, v katerega so vključeni učitelji, svetovalni delavci (psihologi, 
pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi) ter mobilne specialne pedagoge.  
 
Največ časa v oddelku z učencem s SUT preživi učitelj. Učitelj za delo z učenci s SUT 
potrebuje osnovna splošna pedagoška znanja in strategije, ki spadajo v sklop »dobre 
poučevalne prakse« ter nekatera osnovna specifična znanja v zvezi z učenci s SUT, ki 



Odnos in stališča učencev brez specifičnih učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami 
Nina ORGOLIČ ŠTUHEC 

 

30 

 

omogočajo razumevanje specifičnih primanjkljajev in njihovih posledic na učenje. 
 
Tudi svetovalni delavci potrebujejo osnovna specifična znanja v zvezi z učenci s SUT. 
Poleg osnovnih znanj pa za neposredno izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem s 
SUT potrebujejo še dodatna specifična znanja. 
 
Ravnatelj poskrbi za organizacijski del, tj. odgovoren je za zagotavljanje materialnih in 
kadrovskih pogojev ter za poznavanje strokovnih izhodišč, zakonodaje, standardov in 
normativov za vključevanje učencev z izrazitimi SUT v šolo. Ravnatelj imenuje strokovno 
skupino za izdelavo in spremljanje individualiziranega programa za učenca s SUT (prav 
tam). 
 
Organizacija časa 
Časovne prilagoditve potrebujejo predvsem tisti učenci s SUT, ki imajo težave na področju 
slabše avtomatizirane tehnike branja, pisanja in računanja. Pomembne so predvsem zato, 
da učenec s SUT ne občuti časovnega pritiska. Količina dodatnega časa je odvisna od 
posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb posameznika, ki morajo biti točno opredeljene v 
individualiziranem programu učenca s SUT. Časovne prilagoditve učenci s SUT 
potrebujejo v procesu pridobivanja, utrjevanja in preverjanja znanja. Dodatna strokovna 
pomoč se praviloma izvaja v času pouka, sočasno s potekom predmeta v učilnici. Oblike 
dodatne pomoči, ki se izvajajo izven učilnice v času pouka, je potrebno dobro organizirati, 
kar terja dobro komunikacijo, usklajeno načrtovanje in preverjanje med učiteljem ter 
izvajalcem dodatne strokovne pomoči. Učenca s SUT specialni pedagog odpelje iz 
razreda pri tistem pouku, pri katerem ima največ težav. Posebno pomembno je, da je 
učenec s SUT skupaj z vrstniki takrat, ko so na urniku vzgojni predmeti (likovna, glasbena, 
športna vzgoja) (prav tam). 
 
3.4.2 Prilagojeno izvajanje pouka 

 
Poučevanje in učenje 

• Splošna didaktično-metodična načela poučevanja 
Za učence s SUT je nujno potrebno identificirati tiste metode in pristope, ki posamezniku 
olajšujejo učenje in tiste, ki ga pri učenju ovirajo. Ti učenci potrebujejo kombinacijo 
različnih metod in pristopov, ki omogočajo optimalne rezultate. Kombiniramo lahko 
direktno poučevanje (jasno določeni cilji, pravila, specifični koraki, ki se natančno razložijo, 
demonstracija korakov in povezav med pojmi) ter strateško poučevanje (učenje strategij 
reševanja naloge in uporabe znanj pri reševanju problemov) (prav tam). 
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• Učinkovite strategije poučevanja za učence s SUT 
Učenci s SUT potrebujejo učinkovite strategije poučevanja. V procesu poučevanja in 
učenja je potrebno upoštevanje posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb učenca s SUT, 
kar terja: 

• uvodne povezave vsake nove teme z že obravnavano temo, saj tako lahko otrok 
poveže informacije, snov bolje razume in lažje prikliče podatke; 

• povezave obravnavanih tem z življenjskimi, konkretnimi izkušnjami; 
• multisenzorno učenje; 
• kratka in jasna navodila, s sprotnim preverjanjem razumevanja navodil in 

kombiniranjem pisnih ter ustnih navodil; 
• pomoč pri organizaciji zapiskov, učnih pripomočkov, itd.; 
• odgovore večjega števila učencev na isto vprašanje, ki je pomembno za boljšo 

zapomnitev ključnih informacij; 
• razdelitev kompleksnih nalog, postopkov, navodil na krajše dele; 
• rabo vizualnih pripomočkov; 
• pogosto menjavo dejavnosti; 
• zanimivo predstavljanje snovi; 
• aktivno učenje; 
• sprotno dajanje povratnih informacij; 
• sporočanje ocene učencu s širšo razlago; 
• več odmorov med nalogami, itd. (prav tam). 

 
Razvoj učenčeve kompetentnosti na kognitivnem, emocionalno-motivacijskem in 
socialnem področju zagotavljamo: 

• z razvijanjem prilagojenih načinov pristopanja k učenju in reduciranjem obrambnih 
pristopov, katerih cilj je predvsem zmanjševanje občutkov negotovosti in 
ogroženost; 

• s spodbujanjem in opogumljanjem; 
• s tem, da se znamo otroku približati, mu prisluhniti, prepoznati njegove stiske in mu 

nuditi ustrezno oporo; 
• s pozornim spremljanjem otrokovega napredovanja; 
• s spodbujanjem in usmerjanjem k primerjanju s samim sabo; 
• z razporeditvijo v skupino otrok, ki ga sprejema in se z njimi dobro počuti; 
• z odkrivanjem, spodbujanjem in izpostavljanjem učenčevih močnih področij; 
• s strpnostjo, potrpežljivostjo in razumevanjem (prav tam). 

 
• Prilagoditve domačih nalog in domačega dela 

Za učence s SUT je pomembno, da so zahteve v zvezi z domačim delom dobro 
premišljene in strukturirane. Učitelj učencem s SUT da tako domačo nalogo, da jo le- ta 
zmore opraviti čim bolj samostojno in za opravljanje domače naloge ne bodo porabili 
bistveno več časa kot vrstniki. Domače delo naj temelji na načelu kakovosti in ne 
kvantitete. Učitelj preveri ali so učenci s SUT razumeli, kaj je potrebno narediti in če so si 
zapisali v beležko navodila v zvezi z domačo nalogo. Pri domačem delu pa je izrednega 
pomena tudi sprotno sodelovanje s starši. Pri domačem delu je pomembna kakovost in ne 
kvantiteta (prav tam).  
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3.4.3 Preverjanje in ocenjevanje znanja 

 
Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja morajo upoštevati učenčeva močna 
področja in njegove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe. V učenčevem 
individualiziranem programu mora biti jasno in konkretno opredeljeno, katere prilagoditve 
učenec zaradi svojega primanjkljaja potrebuje. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja lahko 
prilagajamo: 

- način posredovanja učiteljevih vprašanj (konkretna in enoznačna vprašanja; 
zahtevnejša vprašanja razdelimo na podvprašanja; sprotno preverjanje 
razumevanja navodil); 

- način posredovanja učenčevih odgovorov (ustno; grafično; praktično izdelki …); 
- čas ocenjevanja znanja (podaljšamo; upoštevanje učenčeve utrujenosti); 
- organizacijo preverjanja (preverjanje po delih); 
- obliko pisnih gradiv za preverjanje znanja (več grafičnih in barvnih opor; več odprtih 

vprašanj; več vprašanj izbirnega tipa; povečan tisk; večji razmiki med vrsticami; 
vsako vprašanje na svojem listu); 

- rabo tehničnih pripomočkov (računalnik, kasetofon, kalkulator, didaktični materiali in 
ponazorila); 

- prostorske pogoje (prav tam). 
 
K. Kesič Dimic (2008a) meni, da večina učencev s PP, ki so upravičeni do mnogih 
prilagoditev, pred sošolci ne želi izstopati. Ne želijo večjih listov, podaljšanega časa, 
individualnega preverjanja znanja in podobno. Učenci s PP so velikokrat osamljeni, 
socialno izolirani in žal stigmatizirani 
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4 SPODBUDNO UČNO OKOLJE 
 
Učenci, ki se šolajo z vrstniki z učnimi težavami, se naučijo spoštovati različnost drugih 
vrstnikov in so jim pripravljeni pomagati. Za učence s SUT in težavami na socialnem 
področju je pomembno dobro strukturirano in organizirano učno okolje inkluzivnega 
šolanja.  
 

4.1 Vrste učnega okolja 
 
Glede na kraj učenja se učno okolje deli na šolsko, razredno in domače (Ysseldyke in 
Christenson, 1987, v Jereb 2011a). Razredno okolje je opredeljeno kot skupek fizičnega, 
didaktičnega, socialnega in kurikuralnega okolja (Jereb, 2011a). 
 

• Fizično učno okolje 
A. Jereb (2011a) pravi: »Fizično učno okolje predstavlja opremljenost in urejenost šole in 
razreda« (str. 71). Značilnosti fizičnega učnega okolja so urejeni in funkcionalno opremljeni 
prostori, ki omogočajo dobro počutje učencev in jim zagotavljajo tudi občutek varnosti ter 
učence spodbujajo k učenju. Učenci s SUT imajo pogosto težave na področju 
koncentracije, zato je pomembno, »da fizično okolje nudi čim manj motečih dražljajev, ki bi 
poslabšali zbranost učencev« (Jereb, 2011a, str. 72). 
 

• Didaktično učno okolje 
Didaktično učno okolje vključuje učne pripomočke in materiale; učiteljev stil poučevanja; 
prilagoditve učencev s SUT pri vsebini snovi, pri posredovanju učne snovi in pri 
preverjanju in ocenjevanju znanja (Jereb, 2011a). 
 

• Kurikularno učno okolje 
»Kurikularno učno okolje predstavlja kakovost in ustreznost šolskega kurikula« (Jereb, 
2011a, str. 74). 
 

• Socialno učno okolje 
Socialno učno okolje je sestavljeno iz ključnih odnosov med učenci, učitelji, svetovalno 
službo, vodstvom šole in starši (Jereb, 2011a).  
 
Koncept inkluzivne šole zahteva od učiteljev, da oblikujejo pozitivna pričakovanja in 
ustvarijo tako razredno klimo, v kateri so sprejete in upoštevane različnosti. Vloga 
socialnega okolja je, da nudi možnost za celovit socialni in moralni razvoj vsakega učenca 
(Pevec Semec, 2009). Spodbudno socialno učno okolje pri učencih vpliva na občutke 
varnosti, socialne sprejetosti in uspešnosti (Jereb, 2011a). 
 
Za uspešno oblikovanje spodbudnega socialnega učnega okolja je pomembno, da večina 
osebja na šoli sprejme določena pravila in prepričanja (Grah, 2013). »Prilagoditve v okviru 
spodbudnega učnega okolja pomagajo k dobremu počutju učencev z učnimi težavami. V 
šoli so zato oblikovana pravila obnašanja, šolski red, razredna pravila« (Grah, 2013, str. 
82).  
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Pomemben element pri prilagoditvah spodbudnega učnega okolja je učitelj, katerega 
naloga je, da ustvari zaupno in spoštljivo vzdušje, prav tako pa naj učencem omogoči 
dejavnosti za druženje in izražanje čustev. Razredna klima naj bo odprta za različnost 
učencev z učnimi težavami (Best Practice Briefs, 2004 v Grah, 2013). Učitelj ima v 
obdobju šolanja velik vpliv na razvoj in uspešnost posameznika. Učiteljeva skrb in podpora 
vsakemu učencu, zaznavanje močnih področij in negovanje visokih pričakovanj, hkrati pa 
skrb za učenčevo udeleženost pri učenju in delu, predstavljajo varovalne dejavnike za 
uspešen napredek učenca (Benard, 1997, v Čačinovič Vogrinčič, 2013). Za učence z 
učnimi težavam je pomembno, da učitelj prilagaja dejavnosti tako, da se lahko izkažejo 
tudi učenci z učnimi težavami, saj jim s takim načinom dela dviguje motivacijo za učenje, 
gradi pozitiven odnos do šolanja in dviguje  samopodobo in preprečuje neprijetnosti, ki jih 
lahko učenci s SUT doživljajo v šoli (neuspeh, zasmehovanje s strani vrstnikov, ipd.) (Kalin 
idr., 2009). M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2009) opredeljujeta temeljne učiteljske 
kompetence, ki so: učinkovito poučevanje, vodenje in komunikacija, preverjanje in 
ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev, vseživljenjsko učenje, širše 
profesionalne spretnosti. Pozitivni odnosi med učiteljem in učencem so velik varovalni 
dejavnik za učence. 
 
Starši otroka poznajo izven šolskega okolja, zato je za kakovostno življenje učenca 
pomembno medsebojno sodelovanje učiteljev s starši. »Starši in učitelji morajo postati 
sodelavci pri uresničevanju skupne pomoči učencu z učnimi težavami« (Grah, 2013, str. 
84). Sodelovanje učitelja s starši je učiteljeva pomembna naloga. Učitelj mora vzpostaviti 
pozitiven odnos, pri čemer je pomembna učinkovita komunikacija, aktivno poslušanje in 
povzemanje. Starši in učitelji velikokrat dvomijo o kompetentnosti drug drugega, vendar 
oboji strmijo k enakemu cilju, in sicer zagotavljanju čim bolj optimalnih pogojev za 
izobraževanje otrok/učencev (Šteh in Kalin, 2011; Grah, 2013).  
 
Učinkovito socialno učno okolje predstavljajo tudi medvrstniški odnosi, ki so za učence s 
SUT pomembni. Vrstniki učencem s SUT lahko pomagajo na socialnem in izobraževalnem 
področju. Pojmovanje socialno učno okolje vključuje tudi socialni razvoj učencev, socialnih 
interakcij in socialnih veščin, kot so razvoj komunikacijskih spretnosti, razumevanja drugih 
in interakcije med vrstniki (Jereb, 2011a; Grah, 2013). »Oblike medvrstniškega 
sodelovanja izboljšujejo motivacijo za učenje, vztrajnost, sodelovanje in pomemben 
občutek lastnega prispevka pri skupinskem delu« (Grah, 2013, str. 83). Dolgotrajno 
zavračanje s strani vrstnikov vodi do slabših akademskih dosežkov zavrnjenih učencev 
(Hattie, 2009, v Arzenšek Krajačič, 2016). Dobri socialni odnosi in uspešni izobraževalni 
dosežki pa prispevajo k celovitemu razvoju učenca. 
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5 UČNA POMOČ 
 

5.1 Vrste pomoči učencem s SUT 
 

5.1.1 Petstopenjski model nudenja pomoči   
 

Strokovnjaki vse bolj opozarjajo na pomen zgodnje obravnave in stremijo k pravočasnemu 
odkrivanju specifičnih učnih težav in k nudenju pomoči učencem s SUT. V Sloveniji v 
osnovnih šolah izvajamo petstopenjski model dela z učenci, ki imajo učne težave. 
Petstopenjski model nudenja učne pomoči je zasnovan na kontinuumu učnih težav, ki se 
razprostirajo od lažjih do izrazitih, od splošnih do specifičnih, od enostavnih do 
kompleksnih in od kratkotrajnih do vseživljenjskih (Magajna idr., 2011). »Učna pomoč in 
podpora predvidena s petstopenjskim modelom se razprostira od manj do bolj intenzivnih 
oblik pomoči in podpore, in sicer od pomoči učitelja pri pouku; vključevanja šolske 
svetovalne službe ali mobilnih specialnih pedagogov; organizacije individualne ali 
skupinske učne pomoči; pomoči zunanje specializirane ustanove, šele potem je možno 
učence z izrazitimi SUT usmeriti v izobraževalni program prilagojeno izvajanje z dodatno 
strokovno pomočjo.« (Kavkler, 2009, str. 372) 
Za izvajanje petstopenjskega modela nudenja pomoči učencem s SUT je potrebno 
pripraviti naslednjo dokumentacijo: dnevnik dela z učencem s SUT, anamnezo, soglasje 
staršev, delne evalvacijske ocene in sklepno evalvacijsko poročilo (Kavkler, 2008c). 
 

• Prva stopnja – pomoč učitelja 
Prva stopnja je ena izmed najpomembnejših, pomembno vlogo pa ima tudi izvajalec 
pomoči (razrednik oziroma učitelj posameznega predmeta), saj je prvi, ki opazi težave pri 
učencu. Učiteljeva vloga je, da identificira učne težave učenca; skuša odkriti učenčeva 
močna področja, da le-ta lažje premaguje primanjkljaje; razvija dobro poučevalno prakso; 
dokumentira močna področja in primanjkljaje, oblike pomoči, ki jih je nudil učencu in 
napiše evalvacijsko oceno napredka (Kavkler, 2008c). Izrednega pomena, pa je tudi, da 
učitelj svoja opažanja prenese na ostale učitelje (učitelji posameznega predmeta, učitelji 
podaljšanega bivanja), saj lahko skupaj veliko prispevajo k učenčevi uspešnosti (Kesič 
Dimic, 2008b). V kolikor je tako organizirana učiteljeva pomoč dovolj, učenec z lažjimi 
specifičnimi težavami ostane na prvi stopnji, ki hkrati zajema tudi dopolnilni pouk. 
Dopolnilni pouk je namenjen učencem z učnimi težavami. Izvajalec dopolnilnega pouka je 
učitelj, ki učence poučuje pri pouku, ni pa nujno. Namen dopolnilnega pouka je, da se utrdi 
snov. Udeležba je prostovoljna, izvaja pa se jo enkrat na teden (Magajna idr., 2008). Pri 
urah dopolnilnega pouka prevladuje frontalna oblika pouka, ki pa ni najbolj učinkovita za 
večino učencev s SUT, hkrati pa se dopolnilni pouk organizira za prevelike skupine otrok 
(Kavkler, 1999). 
Če pa ima učenec izrazitejše SUT, pa se šolski strokovni delavci in starši dogovorijo, da 
proces nudenja pomoči preide na drugo stopnjo modela. 
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• Druga stopnja – pomoč šolske svetovalne službe 
Učencu s SUT na drugi stopnji modela pomoč nudi šolska svetovalna služba (psiholog, 
socialni pedagog, specialni pedagog), vendar je ob tem potrebno poudariti, da pomoč 
učitelja ostaja in se izvaja naprej. Vloga svetovalnega delavca je, da začne voditi 
individualni projekt pomoči; učencu svetuje, kako naj se uči, išče njegova močna področja; 
svetuje in opogumlja starše, učitelje; s svojimi znanji dopolni in poglobi učenčevo 
diagnostično oceno močnih področij in primanjkljajev. Pomoč na tej stopnji se ne izvaja 
redno, ampak le občasno (Kavkler, 2008c; Magajna idr., 2011). Če na drugi stopnji kljub 
pomoči še vedno ni opazen napredek učenca, svetovalni delavec pisno utemelji potrebo 
po individualni in skupinski učni pomoči.  
 

• Tretja stopnja – individualna ali skupinska pomoč 
Izvajalci individualne in/ali skupinske pomoči so učitelji, mobilni specialni pedagogi ali 
svetovalni delavci, ki imajo primerno znanje s področja učnih težav. Izbira pomoči, bodisi 
individualno delo z učencem bodisi skupinsko delo z več učenci je odločitev izvajalca. Pri 
tem je potrebno dobro presoditi, kaj kateremu učencu bolj ustreza. Vloga izvajalca je, da 
pomaga učencu z dodatno razlago snovi, prilagodi gradivo, fotokopira daljše zapiske; 
sodeluje z učitelji, ki učijo učenca; v dokumentaciji dopolni diagnostično oceno učenca; 
opredeli njegove vzgojno-izobraževalne potrebe, načine izvajanja prilagoditev in strategij 
pomoči ter evalvira napredek učenca. Individualna učna pomoč je namenjena učencem z 
zmernimi SUT. »Skupinska učna pomoč je namenjena učencem, ki ne potrebujejo zelo 
intenzivnih oblik pomoči. Vanjo se lahko vključi več učencev, hkrati pa se ob tem učijo 
sodelovalnega učenja« (Magajna idr., 2008, str. 35). Vloga šolskega tima pa je, da ugotovi 
učinkovitost pomoči na tretji stopnji (Magajna idr, 2008).  
 

• Četrta stopnja – mnenje in pomoč zunanje ustanove 
V kolikor se učne težave ne odpravijo, se starši oziroma šolski tim odloči za vključitev 
zunanje ustanove (svetovalni center, posvetovalnice). Vloga zunanje ustanove je, da 
naredi bolj kompleksno in kakovostnejšo diagnostično oceno učenčevih primanjkljajev; 
ugotovi bolj specifične posebne potrebe učenca in mu hkrati nudi specifično timsko 
obravnavo v sodelovanju s šolskim timom (Kavkler, 2008c). 
 

• Peta stopnja – program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 
Pri učencih, pri katerih so učne težave še vedno izrazite in vztrajajo, bo šolski tim na 
osnovi evalvacijskih ocen staršem svetoval, da začnejo s postopkom usmerjanja. Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo učencu izda odločbo o usmeritvi, kjer je določen program 
vzgoje in izobraževanja (za učence z izrazitimi SUT je to prilagojen program z dodatno 
strokovno pomočjo), vrsta in stopnja primanjkljaja, šola, v katero se otroka vključi, datum 
vključitve, trajanje usmeritve, število ur pomoči, prilagoditve in morebitni posebni 
pripomočki (Kavkler, 2008c; Kesič Dimic, 2008b). 
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5.1.2 Vrstniška in medvrstniška pomoč  
 

A. Jereb (2011b) meni, da je vrstniška pomoč ena od najbolj učinkovitih pomoči učencem s 
SUT, saj jim omogoča večjo sprejetost med vrstniki in omogoča doživljanje večje učne 
uspešnosti.  
 
»Vrstniška pomoč sodi v širši sklop sodelovalnega učenja« (Jereb, 2011b, str. 94). 
Sodelovalno učenje je strukturirana učna oblika dela v manjših skupinah, v katerih je delo 
zastavljeno tako, da je med člani skupine, ki skušajo doseči skupen cilj, pozitivna 
povezanost (Peklaj, 2001). Sodelovalno učenje omogoča, »da se učenci, ki se razlikujejo 
po učnih sposobnostih, aktivno vključijo v delo in po svojih močeh prispevajo k doseganju 
lastnega in skupinskega cilja« (Slavin, 1991, v Jereb, 2011b, str. 95). Sodelovalno učenje 
pa pozitivno vpliva tudi na socialne odnose v razredu (Slavin, 1991, v Jereb, 2011b).  
 
Številni avtorji navajajo prednosti sodelovalnega učenja (McMaster, Fuchs in Fuchs, 2002, 
v Jereb, 2011b; Mitchel, 2007, v Jereb, 2011b; Johnson in Johnson, 2009, v Jereb, 2011b).  
 
Sodelovalno učenje: 

• vpliva na povečanje motivacije za učenje; 
• spodbuja socialne odnose med učenci in hkrati spodbuja sprejemanje drugačnosti, 

različnosti med učenci; 
• pozitivno vpliva na učne dosežke. 

 
Metoda sodelovalnega učenja vključuje veliko oblik vrstniške in medvrstniške pomoči, zato 
so strokovnjaki v Sloveniji poenostavili poimenovanje in oblikovali dve skupini (Jereb, 
2011b):  

• vrstniško tutorstvo, kamor štejemo različne oblike sodelovalnega učenja v paru 
(medvrstniško tutorstvo pomeni tutorstvo med različno starima učencema, vrstniško 
tutorstvo pa med enako starima učencema) in 

• vrstniško pomoč, ki vključuje različne oblike učenja v skupini enako starih 
učencev. 
 

Vrstniško tutorstvo spodbuja doseganje boljših učnih ciljev (doseganje učnega 
napredka) in strmi k izboljšanju odnosov med učenci (spodbuja socialni razvoj) (Jereb, 
2011b; Reading Rockets, b. d.).  
 
Vrstniško tutorstvo sestavlja odnos med učencem, ki dosega visoke šolske ocene, z 
učencem, ki dosega nizke ocene, ali pa med učencema, ki imata primerljive šolske 
dosežke (Reading Rockets, b. d.) 
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O vrstniškem tutorstvu so bile izvedene številne raziskave. V nadaljevanju navajam 
pregled nekaterih ugotovitev: 

• Uporaba sodelovalnih oblik učenja poveča socialno motivacijo (Johnson, 
Maruyama, Nelson in Skon, 1981, Reading Rockets, b. d.; Wentzel, 1999, Reading 
Rockets, b. d.; Slavin, 1990, Reading Rockets, b. d.). 

• Vrstniško tutorstvo je ekonomično in izobraževalno učinkovita pomoč učencem z 
učnimi težavami, kjer tutor in učenec, ki se mu tutorstvo nudi, pridobita tako na 
socialnem kot izobraževalnem področju (Miller in Miller, 1995, Reading Rockets, b. 
d.). Vrstniško tutorstvo v inkluzivnih razredih omogoča učitelju, da upošteva 
individualne učne potrebe vseh učencev. Učitelj lahko izkoristi različne zmožnosti 
učencev v razredu in zagotavlja učinkovito učno okolje s spodbudnimi pozitivnimi 
odnosi med učenci (Cohen, Kulik in Kulik. 1982, Reading Rockets, b. d.;  Cook 
Scruggs, Mastropieri in Casto, 1985, Reading Rockets, b. d.; Johnson, Maruyama, 
Nelson in Skon, 1981, Reading Rockets, b.d.).  

 
Vrstniško tutorstvo spodbuja doseganje boljših učnih ciljev in stremi k izboljšanju socialnih 
odnosov med učenci ter se deli na (Reading Rockets, b. d.; Jereb, 2011b): 

• tutorstvo med različno starimi učenci, 
• pomoč vrstnika pri učnih strategijah in 
• vzajemno vrstniško tutorstvo. 

 
1. Tutorstvo med različno starimi učenci 

Tutorstvo med različno starimi učenci vključuje različne kombinacije učencev, in sicer: 
učenec višjega razreda in učenec nižjega razreda ali učenec višjega razreda in učenec z 
učnimi težavami. Medvrstniško tutorstvo vključuje dva učenca in pripomore k boljšim 
šolskim dosežkom in k izboljšanju samopodobe učencev, kar posledično vpliva tudi na 
boljše vrstniške odnose (Reading Rockets, b. d.). »Učenec z učnimi težavami dobi občutek 
kontrole nad svojimi učnimi dosežki, kar zviša njegovo motivacijo za učenje drugih šolskih 
predmetov in mu pomaga uriti različne socialne spretnosti« (Kalkowski, 2001, v Jereb, 
2011b, str. 98).  
 

2. Pomoč vrstnika pri učenju strategij 
Pomoč vrstnika pri učenju strategij vključuje par učenca, ki ima boljše ocene in učenca, ki 
ima v šoli slabše ocene (Reading Rockets, b. d.). Gre za strategijo izmenjave vlog učenca 
in učitelja med tutorskim srečanjem. Učenca preko urjenja izboljšujeta prakso učenja in se 
medsebojno spodbujata. Omenjena strategija izboljša učenčeve učne in socialne 
spretnosti (Fuchs in Fuchs, 2001, v Jereb, 2011b). 
 

3. Vzajemno vrstniško tutorstvo 
Glavni namen vzajemnega vrstniškega tutorstva je spodbujanje socialnih in učnih 
kompetenc. Gre za model, ki je izredno uspešen pri učencih z učnimi težavami, saj 
omogoča upoštevanje individualnih potreb teh učencev (Jereb, 2011b). Vzajemno 
vrstniško tutorstvo vključuje dva ali več učencev (Reading Rockets, b. d.). 
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Medvrstniška pomoč ima številne prednosti, ki vplivajo tako na učenca s SUT kot tudi na 
učenca brez težav. Torej gre za vzajemen proces, ki vpliva na: 

• razvoj socialnih spretnosti; 
• izboljšanje samopodobe; 
• razvoj empatije, razumevanja in sprejemanja posebnih potreb učencev s SUT; 
• razvoj samozavesti in odgovornosti; 
• utrjevanja in upravljanja lastnih strategij učenja; 
• komunikacijske sposobnosti (Peer Tutor Program, b. d.). 

 
V. Selinšek Jahić (2014) je v okviru svojega projekta, ki ga je izvedla na štirih šolah, 
ugotovila, da je večina prejemnikov učne pomoči izboljšalo svoj uspeh, povrnilo se jim je 
samozaupanje v lastne sposobnosti, prav tako pa so navezali socialne stike. M. Kavkler 
(2009) pravi, da je vrstniška pomoč v našem prostoru manj prisotna, čeprav imajo vrstniki 
pomembno vlogo pri razvoju inkluzivne prakse. Pri vrstniški pomoči ne gre zgolj za pomoč 
uspešnejšega učenca manj uspešnemu, temveč temelji na ideji, da se vrstniki učijo drug 
od drugega. Vrstniška pomoč ima številne pozitivne učinke, zato bi jo bilo potrebno v čim 
večji meri vključevati tudi v osnovne šole.  
 
Vrstniško tutorstvo je učinkovita izobraževalna strategija, saj izboljša izobraževalne 
dosežke in spodbuja socialni razvoj. Programi vrstniškega tutorstva se lahko uspešno 
izvajajo v razredu ali izven njega. Vrstniško tutorstvo je še posebej koristno v inkluzivnih 
razredih, saj omogoča učiteljem, da upošteva širok spekter učnih potreb vseh učencev 
(Reading Rockets, b. d.). 
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6 STALIŠČA 
 
6.1 Opredelitev stališč 
 
Stališča so nagnjenja posameznikov, da se pozitivno ali negativno odzivajo na neko 
socialno dogajanje, ljudi in razmere. Zaradi stališč, ki jih imamo do oseb, dogodkov in 
pojavov, smo pripravljeni v odnosu do njih reagirati pozitivno ali negativno (Musek in  
Pečjak, 2001).  
Stališča usmerjajo naše vedenje v svetu in obratno, spremembe v socialnem svetu se 
najprej odrazijo v naših stališčih, ta nato vplivajo na spreminjanje naših dejanj ali oblik 
vedenja. Zaradi tesne povezave stališč z obnašanjem so stališča ključna za izoblikovanje 
predstav o nas samih in o drugih osebah (Ule, 2004). 
Curk, Dogša, Kompare, Stražišar in Vec (2012) navajajo, da so stališča celote prepričanj, 
čustev in vrednostnih ocen v odnosu do socialnih situacij in objektov, ki delujejo kot 
pripravljenost za določen način vedenja. Gre za značilnost ljudi, ki je med najbolj odvisnimi 
od socialnih dejavnikov in ki hkrati najbolj vpliva na socialno dogajanje.  
Kot vidimo je stališče kompleksen pojem, zato ga je težko enoznačno definirati. McGuire 
(1985, v Ule, 2004) je našel preko petsto različnih definicij pojma stališč. 
 
6.2 Oblikovanje in spreminjanje stališ, komponente stališč 
 
Stališča se oblikujejo in spreminjajo pod vplivom različnih dejavnikov. Na oblikovanje in 
spreminjanje stališč vplivajo vsi dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje človeka kot socialnega 
bitja. Nekatera stališča se oblikujejo v procesu socializacije že v zgodnjem otroštvu, ko 
ponotranjimo stališča staršev in drugih pomembnih oseb, druga pa nekoliko pozneje na 
podlagi informacij, znanj in izkušenj. Stališča oblikujemo in spreminjamo celo življenje, 
predvsem znotraj skupin, ki jim pripadamo. Na oblikovanje in spreminjanje 
posameznikovih stališč lahko vpliva posameznikovo okolje, zlasti starši in drugi družinski 
člani, vzgojitelji in učitelji, vrstnik in sodelavci. Raziskave kažejo na veliko podobnost med 
stališči staršev in mladostnikov. Marsikatero stališče oblikujemo skozi interakcijo z vrstniki 
in v prijateljskih skupinah. Nova stališča pogosto oblikujemo in spreminjamo na podlagi 
lastnih izkušenj in razmišljanja. V današnjem času pa na naša stališča močno vplivajo 
množični mediji. Pomembne za oblikovanje stališč so tudi informacije in znanje. Kakšno bo 
stališče, je zelo odvisno od tega, ali imamo z objektom stališča pozitivne ali negativne 
izkušnje. Spreminjanje stališč je pomembno, ker pogosto prav s spremembo stališč 
spremenimo tudi svoje obnašanje. Tako lahko na primer na podlagi izkušenj spremenimo 
svoj odnos in s tem tudi obnašanje do določene skupine ljudi (Curk, Dogša, Kompare, 
Stražišar in Vec,  2007; Musek in Pečjak, 2001). 
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Musek in Pečjak (2001) navajata, da stališča vsebujejo tri komponente: spoznavno 
(kognitivno), čustveno (emocionalno) in vedenjsko (dinamično).  

� Kognitivna (spoznavna) komponenta stališč so védenja, znanja, izkušnje, 
informacije, sodbe in argumenti v zvezi z predmetom, dogodkom, osebo ali 
situacijo, o kateri oblikujemo stališče. Gre za vse podatke in razloge, ki pripomorejo 
k temu, da se določeno stališče sprejemamo ali odklanjamo 

� Čustvena (emocionalna) komponenta stališč so pozitivna ali negativna občutja in 
ocenjevanja predmetov stališč. Simpatija, obžalovanje, sovraštvo, jeza, privlačnost, 
zaničevanje so čustva, ki jih lahko vzbujajo določene osebe in socialne situacije. 
Večina čustev lahko razdelimo na pozitivna ali prijetna in negativna ali neprijetna, ki 
potem določajo smer stališča. 

� Vedenjska (dinamična) komponenta je težnja oziroma pripravljenost človeka po 
delovanju na določen način glede na predmet stališč (Ule, 2004). 

 
Med vsemi tremi komponentami obstaja tesna povezanost in usklajenost. 
 
6.3 Funkcije stališč 
 
Stališča so pomemben del osebnosti in vplivajo na različne duševne procese. Predvsem 
usmerjajo pozornost, saj smo veliko bolj pozorni na informacije, ki se ujemajo z našimi 
stališči. Stališča imajo velik vpliv tudi na pomnjenje, saj si lažje zapomnimo tisto, kar naša 
stališča potrjuje. Vplivajo pa tudi na naše mišljenje, presoje in ocene. Psihologi s področja 
pedagoške psihologije vse bolj poudarjajo tudi vpliv stališč na učinkovitost učenja (Curk 
idr., 2012). 
 
Stališča imajo za posameznika pomembne funkcije (Katz, 1967, v Ule, 2004): 

•••• Obrambna funkcija stališč pomeni, da nam stališča pomagajo, da ohranjamo 
stabilno samopodobo in hkrati služijo kot obrambni mehanizmi. Se pravi, da do 
oseb, ki nam dajejo pozitivne povratne informacije in do situacij oziroma dejavnosti, 
v katerih smo uspešni, izražamo pozitivna stališča. Negativna stališča pa imamo do 
oseb, ki nas kritizirajo in do dejavnosti, v katerih nismo uspeli. 

•••• Vrednostno-ekspresivna funkcija stališč pomeni, način oziroma potrebo po 
izražanju tistih stališč, ki nam omogoča posredovanje središčnih vrednotnih 
predstav ali pomembnih komponent njihovih predstav o sebi. Takšna stališča 
krepijo občutek samorealizacije in samoizražanja.  

•••• Instrumentalna oziroma prilagoditvena funkcija stališč nam pomaga, da se 
prilagodimo na stvarnost življenja, da razvijamo in uveljavljamo svoj življenjski slog, 
da dosežemo zaželen cilj ali se izognemo nezaželenim dogodkom.  

•••• Kognitivna funkcija stališč pomeni, da nam stališča pomagajo organizirati in 
strukturirati predstavo o svetu.  
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6.4 Stališča vrstnikov do učencev s SUT 
 
Stališča imajo močan vpliv na človekovo ravnanje, zato je pomembno, da se razvijajo v 
pozitivni smeri. Socialna sprejetost učencev s SUT v razredu je v veliki meri odvisna od 
stališč vrstnikov brez učnih težav do omenjene skupine učencev (Bouillet, 2010).  
Eden najpomembnejših faktorjev psihosocialne klime v šoli so odnosi med vrstniki, ki so 
pomembni za psihosocialni razvoj vseh otrok vključenih v šolo. Učenci imajo v razredu 
različen psihosocialni položaj, ki se kaže kot stopnja socialne sprejetosti s strani sošolcev 
in tudi odraslih, učiteljev. Ugoden psihosocialni položaj deluje kot varovalni dejavnik 
(Pečjak, 2008). Občutek pripadnosti vrstniški skupini je pomemben za mnoge pozitivne 
edukacijske in socializacijske procese, ki pripomorejo h kakovostni socialni integraciji 
otrok. Ko otroci vstopajo v interakcijo z vrstniki, skušajo čim bolj posnemati pozitivno 
socialni vedenje svojih vrstnikov (Bouillet, 2010). Vrstniki, ki se šolajo z učenci s posebnimi 
potrebami, bolje razumejo različnost med otroki, saj se že v šoli spoznajo s podobnostmi in 
razlikami med ljudmi, spoznajo močna in šibka področja posameznika, naučijo se 
strpnosti, naučijo se pomagati drugim, postanejo bolj empatični itd. (Kavkler, 2008c). 
  
6.5 Dosedanje raziskave o odnosu vrstnikov brez učnih težav do 

učencev s SUT in socialni sprejetosti učencev s SUT 
 
Odnos vrstnikov brez učnih težav do učencev s posebnimi potrebami (v 
nadaljevanju učenci s  PP), med katere spadajo tudi učenci s SUT 
E. Novljan, D. Jelenc in Jerman (1998) so na vzorcu 763 učencev rednih osnovnih šol v 
Sloveniji analizirali stališča do vrstnikov s težavami pri učenju, med katere spadajo tudi 
učenci s SUT. Avtorje raziskave je zanimalo, kako vrstniki sprejemajo učence z učnimi 
težavami, če se z njimi družijo, jim pomagajo in kakšen je po njihovem mnenju položaj teh 
učencev v razredu. Ugotovili so, da vrstniki poznajo težave učencev z učnimi težavami 
predvsem na podlagi izkušenj. Vrstniki v nekaterih stališčih izražajo pozitiven odnos, v 
nekaterih so neopredeljeni oziroma imajo negativna stališča. Skoraj polovica vrstnikov 
(41,7 %) se je z učenci z učnimi težavami pripravljena družiti, se jih ne bi izogibala, kar 
kaže na pozitiven odnos. Prav tako rezultati raziskave kažejo na to, da je skoraj polovica 
vprašanih učencev pripravljena pomagati učencem z učnimi težavami. Rezultati raziskave 
pa kažejo tudi na to, da so dekleta bolj pripravljene pomagati učencem z učnimi težavami, 
jim dodatno razložiti učno snov in dopolniti zapiske. Vrstniki brez PP so se pripravljeni 
družiti z učenci, ki imajo težave pri učenju in se zavedajo, da so lahko tudi učenci z učnimi 
težavami uspešni (Fabrizio Filipič, 1997). Podobno so ugotovili tudi C. Vignes in sod. 
(2009), in sicer, da k pozitivnim stališčem do vrstnikov s posebnimi potrebami prispeva 
večja kakovost življenja, prijateljstvo ali sorodstvo z osebo s PP in informiranost o PP. 
Ugotavljajo tudi, da imajo dekleta bolj pozitivna stališča do učencev s PP kot fantje. Avtorji 
(Vignes in sod., 2009) povzemajo še kanadsko raziskavo, ki je pokazala, da ima šolska 
klima velik vpliv na stališča. U. Štumberger (2014) pa je v svoji raziskavi ugotovila, da na 
odnos do učencev s SUT in na stališča do prilagoditev, ki so pravica učencev s SUT učni 
uspeh ne vpliva. Raziskava Gasha (1996), ki jo omenja M. Schmidt (2001), je bila 
usmerjena v proučevanje in razumevanje procesov pri spreminjanju stališč učencev rednih 
osnovnih šol. V času raziskave je potekal intervencijski program, s katerim so želeli vplivati 
na stališča vrstnikov do učencev s PP, med katere spadajo tudi učenci s SUT. Cilj in 
namen programa je bil povečati razumevanje in seznanjenost s PP preko praktičnih 
primerov, iger vlog, videoposnetkov in vprašanj ter izboljšati sprejemanje razlik med 
učenci. Rezultati programa so pokazali, da so učenci izboljšali stališča do učencev s 
posebnimi potrebami. Tuje raziskave (Wiener in Tardif, 2004) pa so pokazale, da se v 
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razredih izboljša socialni status učencev z UT, kadar se med vrstniki vzpostavljajo 
pozitivne interakcije. 
Drugače pa ugotavlja M. Kozjek (2006), ki pravi, da so učenci z učnimi težavami, med 
katere spadajo tudi učenci s SUT, bolj osamljeni, imajo težave pri navezovanju stikov s 
sošolci, so manj socialno spretni in imajo težave pri komunikaciji ter čutijo odklonilen 
odnos s strani vrstnikov. 
 
Če povzamemo skupne ugotovitve raziskovalcev (Novljan, Jelenc, Jerman, 1998; Gash, 
1996, v Schmidt, 2001; Vignes in sod, 2009; Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006; Wiener 
in Tardif, 2004), vidimo, da na pozitivna stališča vrstnikov do učencev s PP, med katere 
spadajo tudi učenci s SUT, vpliva informiranost o PP, prijateljevanje z osebo s PP in šolska 
klima s pozitivnimi odnosi. 
 
Socialna sprejetost učencev s PP, med katere spadajo tudi učenci s SUT 
Na sprejetost otrok s PP vpliva tudi povezanost skupine, in sicer slabo povezana skupina, 
slabo sprejema otroke s PP (Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006).  Raziskava 
Schmidtove (2001) je pokazala, da so učenci z UT v heterogenem razredu redne osnovne 
šole slabše socialno integrirani kot njihovi sošolci. Njihova neustrezna socialna vključenost 
je pogojena s številnimi značilnostmi, kot so npr. slabši uspeh, socialne in interakcijske 
težave v odnosu do sošolcev in druge značilnosti. Raziskave opravljene v ZDA, Nemčiji, 
Veliki Britaniji in Švici so pokazale, da imajo v povprečju učenci z SUT v rednih razredih 
nižji sociometrični status kot učenci brez učnih težav (Guralnick idr., 1996, v Schmidt, 
2000). W. L. Stone in A. M. La Greca (1990, v Arzenšek Krajačič, 2016) sta ugotovili, da je 
50 % učencev z učnimi težavami s strani vrstnikov uvrščenih v skupino odklonjenih 
oziroma prezrtih otrok. Učenci s SUT so med vrstniki slabše sprejeti in pogosteje tudi 
zavrnjeni (Kavale in Forness 1996).  
J. Wiener, (2004) navaja, da so učenci s SUT slabše sprejeti s strani vrstnikov v primerjavi 
z učenci brez SUT in so manj vešči sodelovanja v skupini. Do podobnih ugotovitev sta 
prišli tudi K. Košir in M. Horvat (2013), ki sta opravili raziskavo o socialni sprejetosti 
učencev z dodatno strokovno pomočjo in nadarjenih učencih. Rezultati raziskave so 
pokazali, da so učenci, ki prejemajo dodatno strokovno pomoč najpogosteje uvrščeni v 
skupino zavrnjenih učencev. 
 
Skupna ugotovitev tujih in slovenskih raziskovalcev (Guralnick idr., 1996, v Schmidt, 2000; 
Stone in La Greca, 1990, v Arzenšek Krajačič, 2015; Košir in Horvat, 2013; Kavale in 
Forness, 1996; Kozjek, 2006) je, da vrstniki brez učnih težav učence z učnimi težavami 
(med katere spadajo tudi učenci s SUT), pogosteje uvrstijo v skupino zavrnjenih, 
odklonjenih oziroma prezrtih učencev in imajo nižji sociometrični status.  
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7 OZAVEŠČANJE O SUT 
 
V kolikor želimo v razredu, v katerega je vključen učenec s SUT, ustvariti pozitivno klimo in 
razvijati dobre socialne odnose, je potrebno prepoznavanje specifičnih učnih težav. V 
razredu, v katerega je vključen učenec s SUT, je potrebno spodbujati socialne interakcije 
med učenci. Učenci brez SUT, ki so vključeni v razred z učencem s SUT, so veliko bolj 
empatični, razumejo in spoštujejo drugačnost.  
 
Številne tuje raziskave (Vignes in sod. 2009; Gash 1996, v Schmidt, 2001) poročajo o 
vplivu pozitivne šolske klime na oblikovanje pozitivnih stališč pri vrstnikih in učiteljih. 
Skupna ugotovitev omenjenih raziskav je, da na pozitivna stališča do učencev s posebnimi 
potrebami najbolj vpliva informiranost (kognitivna komponenta stališč). Namreč dostopni 
viri pripeljejo do večje informiranosti. Poleg informiranosti je pomembno tudi druženje 
(čustvena in vedenjska komponenta stališč) z osebo s posebnimi potrebami, saj učenci 
skozi druženje ugotovijo, da so posebne potrebe le del osebe (Kesić, 2012). 
 
Številne organizacije in tudi starši učencev s SUT opozarjajo na pomen ozaveščanja o 
SUT, saj družba opazi zgolj primanjkljaje oziroma težave učencev s SUT, na njihova 
močna področja in posebne potrebe pa pozabi oziroma jih spregleda (Yudin, 2015). Avtor 
(prav tam) izpostavlja, pomembnost meseca oktobra kot meseca ozaveščanja o SUT. 
Pomemben vpliv na področju ozaveščanja imajo tudi številne nevladne organizacije, 
katerih glavni cilj je obveščati družbo o nujnosti podpore učencem s SUT z namenom, da 
bi se izognili socialni izključenosti prav teh učencev (European Dyslexia Association, 
2014). Številni poletni tabori, delavnice, tedni ozaveščanja, konference, ki jih organizirajo 
nevladne organizacije pripomorejo k boljši prepoznavnosti učencev s SUT, poznavanju 
njihovih značilnostih in posebnih potrebah ter prispevajo k boljši socialni sprejetosti 
učencev s SUT. 
 
I. Habjan (2013) v svojem delu predstavlja proces spodbujanja socialnih interakcij znotraj 
inkluzivnega razreda in ga deli na tri področja. »V prvem delu delamo na spoznavanju in 
povezovanju skupine, s čimer dosežemo pozitivno klimo in dobro učno okolje. V drugem 
delu pozornost namenimo različnosti med vsemi nami in spoštovanju tega.« (Habjan, 
2013, str. 14) V tretjem delu pa se posvetimo spoznavanju področja primanjkljaja, kar 
vrstnikom brez težav pomaga pri razumevanju (prav tam). 
 
Socialne igre so lahko pomemben element pri spoznavanju in povezovanju skupine. Med 
otroki so priljubljene, ker vključujejo čustva, otroci prihajajo do novih spoznanj in se med 
tem dobro počutijo (Levec, 2000). 
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7.1 Primeri aktivnosti za boljše razumevanje posebnih potreb 
 
Učenci, učitelji, starši, strokovni delavci so osebe, ki so pogosteje v odnosu z osebami s 
posebnimi potrebami, zato tudi hitreje razvijajo pozitivna stališča do njih. Negativen odnos 
do oseb s posebnimi potrebami pa pogosteje razvijejo tisti, ki so redko v stiku z otroki s PP 
(Lewis, 1995,v Habjan, 2015). 
 
Učitelji oziroma starejši pri razumevanju in sprejemanju različnosti služimo kot model, zato 
je pomembno, da do oseb s posebnimi potrebami izražamo pozitivna stališča. V 
nadaljevanju navajam nekaj aktivnosti, ki pripomorejo k spoznavanju področje posebnih 
potreb. 
 
Aktivnost 1: »Med seboj smo si različni« 
V današnji praksi se veliko učiteljev poslužuje tako imenovanega »jutranjega kroga«, pri 
čemer se učenci usedejo v krog, pojejo pesmice, se pogovorijo o poteku dneva in 
podobno. Na podoben način lahko učencem predstavimo posebne potrebe.  
 
Navodilo: Učence povabimo v krog in jih opozorimo na pozorno poslušanje drug drugega. 
Učitelj učencem postavlja vprašanja, učenci pa na njih odgovarjajo v vrstnem redu. 
Vprašanja naj bodo preprosta in odprtega tipa.  
 
Primer vprašanj za mlajše učence: 

• Katera je tvoja najljubša barva? 
• Kaj rad ješ? 
• Katera je tvoja najljubša pijača? 
• Kateri letni čas je tvoj najljubši? 

 
Po aktivnosti se pogovorimo o odgovorih in izpostavimo, da smo različno odgovarjali. Ob 
tem lahko učencem približamo pojem različnost. Aktivnost lahko prilagodimo tudi za 
učence predmetne stopnje, katerim zastavljamo bolj kompleksnejša vprašanja.  
 
Primeri vprašanj za učence predmetne stopnje (Lewis, 1995, v Habjan, 2015): 

• Kaj je značilno za dobro prijateljstvo? 
• Kaj je posebnost najboljšega prijateljstva? 
• Kdaj potrebuješ pomoč in zakaj? 
• Kdaj se počutiš pogumen/prestrašen? 

 
Tudi temu sledi pogovor o odgovorih in vzrokih različnih odgovor, ki nas pripelje do 
spoznanja, da smo si med seboj različni. 
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Aktivnost 2: »Zgodbice s tematiko posebnih potreb oziroma različnostjo« 
Pri mlajših otrocih lahko razgovor o različnosti izpeljemo na podlagi zgodbic, ki 
obravnavajo tematiko različnosti. Slikanice z literarnim likom s posebnimi potrebami lahko 
pripomorejo k ozaveščanju otrok o sprejemanju drugačnosti. V nadaljevanju povzemam 
nekaj primerov del, ki govorijo o specifičnih učnih težavah (Jamnik, 2011): 

• Čisto poseben levček Leon (Karmen Korez) 
• Medo reši vsako zmedo (Mojiceja Podgoršek) 
• Skrivnost X 4 (Katarina Kesič Dimic) 

 
Aktivnost 3: »Znane osebe s posebnimi potrebami« 
Navodila: Najprej pripravimo škatlo, v katero spravimo fotografije, avtobiografije, članke 
znanih oseb s posebnimi potrebami. Učenec iz škatle izvleče fotografijo, avtobiografijo ali 
članek in ga prebere, nato pa skupaj izražamo svoja občutja.  
 
Aktivnost 4: »Zloženke o posebnih potrebah« 
Skupaj z učenci lahko naredimo zloženke o posebnih potrebah, kjer razložimo 
posameznikovo funkcioniranje, njegova močna področja in prilagoditve. 
 
Navodila: Najprej si z učenci ogledamo kratek film s tematiko o posebnih potrebah ali 
preberemo krajšo literaturo s prej omenjeno tematiko. Nato spodbudimo diskusijo, kjer 
opredelimo primanjkljaj, močna področja in potrebne prilagoditve. Sledi izdelovanje 
zloženk, ki lahko razstavimo na šolskem hodniku, čitalnici, ipd. 
 
7.2 Primeri aktivnosti za boljše razumevanje SUT 
 
V nadaljevanju navajam nekaj idej oziroma strategij, kako ozaveščati o specifičnih učnih 
težavah. V največji meri je pomembno, da razumemo, kako se učenci s SUT počutijo in 
kako se njihove težave izražajo. 
 
Aktivnost 5: »Piši s svojo nedominantno roko« 
Za učence z disgrafijo je značilna težko berljiva pisava, učenci pisalo držijo trdno in 
nenavadno, izogibajo se pisanju, se hitreje utrudijo, prepisujejo zelo počasi, njihovi stavki 
so nedokončani, imajo težave s prenosom misli na papir, opaženo je veliko neskladje med 
znanjem izraženem na papirju in dejanskim razumevanjem (Learning Disabilities 
Association of Amerika, b. d.). 
 
Navodilo: Vodja aktivnosti ima v roki papir s krajšim besedilom. Vsak izmed učencev dobi 
papir s črtami in pisalo. Učenci primejo pisalo s svojo nedominantno roko. Vodja aktivnosti 
učencem narekuje besedilo s primernim tempom, učenci pišejo po nareku. Ob tem se ne 
ustavljajo. V kolikor pozabijo del stavka, ga izpustijo. Po končani aktivnosti razvijemo 
diskusijo o njihovih občutkih. 
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Aktivnost 6: »Poimenuj!« 
Za lažje razumevanje specifičnih učnih težav je pomembno, da se skušamo vživeti v 
učenca s SUT. Naslednja aktivnost govori o tem, kako možgani učencev s SUT razumejo, 
kaj je potrebno narediti, vendar sta potrebna zbranost in miselni napor, da jim to uspe.  
 
Navodilo: Učencem na list papirja napišemo besede, ki označujejo barve. Besede so 
napisane z različnimi barvami (npr. modra je zapisana z zeleno). Učencem brez SUT dajte 
na voljo čim manj časa, da jih pravilno poimenujejo. 
 
Primer: 
 

RUMENA    ZELENA    MODRA 
 
 

VIJOLIČNA  ORANŽNA 
 
 

RDEČA   RJAVA   ČRNA  
 

(Adcock. in L. Remus, 2006) 
 

Aktivnost 7: »Kako učenec z disleksijo zazna besedilo?« 
Disleksija vpliva na posameznike na različne načine, saj ima vsaka oseba z disleksijo svoj 
profil težav in močnih področij. Eden izmed znakov disleksije je branje in pisanje črk v 
napačnem zaporedju. Na primer: Učenec med branjem vidi zapisano „bule“ namesto 
„blue“. Naslednja aktivnost lahko učencem brez SUT da občutek, kako učenec z disleksijo 
zazna besedilo. 
 
Navodilo: Učencem napišemo čim več stavkov v nasprotni smeri pisanja (od desne proti 
levi). Učencem brez SUT damo na voljo čim manj časa, da jih pravilno preberejo. Po 
branju razvijemo diskusijo o tem, kako so se počutili med branjem.  
 
Primer:  

„Op ukrap es ajaherps dopsog s minrč mokubolk.“ 
„Po parku se sprehaja gospod s črnim klobukom.“ 

 
(Adcock. in L. Remus, 2006) 

 
Aktivnost 8: »Kako se počuti učenec, ki ima težave s koncentracijo?« 
Navodilo: Učencem pripravimo delovni list, katerega cilj je bralno razumevanje ali 
reševanje matematične besedilne naloge. Na ušesa učencev namestimo slušalke z glasno 
glasbo ali preprosto vključimo zvočnike ter jo predvajamo. Od učencev zahtevamo, da 
nalogo rešijo v omejenem času. Po končani aktivnosti razvijemo diskusijo o njihovih 
občutkih. 

(M. Kavkler, osebna komunikacija, februar 2016) 
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Aktivnost 9: »Sem prijatelj z učencem, ki ima specifične učne težave!« 
Navodilo: Učencem pripravimo delovni list, na katerem je polno srčkov. V nekatere srčke 
zapišemo nekaj strategij, kako lahko pomagajo učencem s SUT. Na primer: „Učencu s 
SUT pomagam pri branju daljšega besedila.“ Med njimi dodamo nekaj primerov situacij, ki 
niso primerne. Na primer: „Smejim se iz učenca s SUT, ko ta naredi nekaj narobe.“ Njihova 
naloga je, da pobarvajo srčke, v katerih najdejo dobre nasvete, kako pomagati učencu s 
SUT. Nekaj srčkov pustimo praznih, v le-te dodajo svoje ideje o tem, kako pomagati. 

(Kelsea, 2013) 
 
Učitelj je ključna oseba, ki pripomore k socialni interakciji med učenci s SUT in vrstniki 
brez SUT. Prav on ima to možnost, da lahko vpliva na izbor aktivnosti, ki se odvijajo v 
razredu, in na tak način vodi proces vključevanja vsakega učenca v skupino vrstnikov 
(Warren, 1994, v Habjan, 2016). V kolikor pa želimo uspešno inkluzivno izobraževanje in 
predvsem uspešnega učenca s SUT, pa je potrebno medsebojno sodelovanje učitelja, 
specialnega pedagoga, svetovalnih delavcev, staršev in drugih oseb, ki so v tesnem 
odnosu z učencem s SUT. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
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8 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Učenci s specifičnimi učnimi težavami (v nadaljevanju učenci s SUT) imajo bistveno več 
težav na področju socialne vključenosti v okolje kot njihovi vrstniki brez SUT. Med učenci s 
težjo oziroma izrazito obliko SUT (v nadaljevanju učenci z izrazitimi SUT) je kar 75 % 
takšnih, ki imajo težave na socialno-emocionalnem področju in imajo slabše razvit socialne 
spretnosti, predvsem tiste, ki vplivajo na stike z vrstniki (Kavale in Mostert, 2004; Mostert, 
2013). Učenci s SUT in šibko razvitimi socialnimi spretnostmi so pogosto osamljeni, imajo 
manj prijateljev ter so lahko socialno izključeni iz okolja (Csoti, 2001). Socialna sprejetost v 
razredu je v veliki meri odvisna od stališč vrstnikov brez SUT (Bouillet, 2010). Vrstniki brez 
SUT imajo lahko do učencev s SUT pozitivna ali negativna stališča. Stališča učencev se 
oblikujejo in spreminjajo pod vplivom različnih dejavnikov, eden izmed njih pa je vsekakor 
učenčevo okolje. V kolikor želimo, da bodo dejavniki, ki pripeljejo do morebitnih negativnih 
stališč med učenci odstranjeni, se je potrebno z njimi ukvarjati, jih ozaveščati in 
spreminjati. Učenci s SUT so med vrstniki brez SUT pogosto slabše socialno sprejeti, 
zaradi pomanjkanja znanja o SUT, prilagoditvah in posebnih potrebah učencev s SUT. 
Praksa opozarja, da so preveč poudarjene težave učencev s SUT, pozabi pa se na njihova 
močna področja in posebne potrebe (v nadaljevanju PP), s pomočjo katerih lahko učenec 
uspeva v vsakdanjem življenju. Številne tuje in slovenske raziskave, ki jih omenjam v 
teoretičnem delu magistrskega dela, opozarjajo na to, da so učenci s PP (med katere 
spadajo tudi učenci s SUT) s strani vrstnikov pogosto zavrnjeni, se v razredu počutijo 
osamljene, jih vrstniki manj radi vključujejo v skupinsko delo in imajo nižji sociometrični 
status kot vrstniki brez težav. 
 
V magistrskem delu sem raziskovala, ali učenci brez SUT prepoznajo učenca s SUT, kako 
sprejemajo prilagoditve učencev SUT in kakšna stališča imajo do njih ter kakšen je njihov 
odnos do učencev s SUT. Z rezultati raziskave želim prispevati k zavedanju, da je 
potrebno posebno pozornost nameniti učencem s SUT, ki so pogosto osamljeni in imajo 
manj prijateljev ter njihovim vrstnikom brez SUT. Vrstniki brez SUT pogosto učence s SUT 
zavračajo prav zaradi pomanjkanja znanja o SUT, njihovih PP in prilagoditvah, saj v 
ospredje postavijo primanjkljaje teh učencev, ne vidijo pa njihovih močnih področij. 
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9 CILJI RAZISKAVE 
 
Glavni cilj raziskave je bil raziskati odnos vrstnikov brez SUT do učencev s SUT in stališča 
do prilagoditev, ki jih prejemajo učenci s SUT. 
 
Cilji raziskave so: 
 

1. Ugotoviti, ali učenci poznajo s SUT. 
 

2. Ugotoviti, kje so učenci že slišali za SUT. 
 

3. Ugotoviti, ali učenci prepoznajo učenca s SUT. 
 

4. Ugotoviti, kakšen je odnos vrstnikov brez SUT do učencev s SUT.  
 

5. Ugotoviti, ali učna uspešnost pri ključnih izobraževalnih predmetih vpliva na odnos 
vrstnikov brez SUT do učencev s SUT? 
 

6. Ugotoviti, kako vrstniki brez SUT sprejemajo prilagoditve, ki pripadajo učencem s 
SUT.  
 

7. Ugotoviti, ali učna uspešnost pri ključnih izobraževalnih predmetih vpliva na stališča 
vrstnikov brez SUT do prilagoditev, ki pripadajo učencem s SUT? 
 

8. Ugotoviti, ali vrstniki brez SUT pri skupinskem delu sprejemajo učenca s SUT. 
 

9. Ugotoviti, kakšen je sociometričen status učencev z izrazitimi SUT. 
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10 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
  
Na osnovi študija literature in ciljev sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja in 
hipoteze. 
 
10.1 Raziskovalna vprašanja 
 
RV1: Kakšne informacije imajo učenci o SUT in kje so jih dobili? 
 
RV2: Kakšen je odnos vrstnikov brez SUT do učencev s SUT?  
 
RV3: Kakšna prepričanja o učencih s SUT imajo njihovi vrstniki? 
 
RV4: Katere osebnostne lastnosti vrstniki prepoznavajo pri učencih s SUT? 
 
RV5: Kakšna so stališča vrstnikov do prilagoditev, ki jih prejemajo učenci s SUT 
 
RV6: Kakšen je sociometrični položaj učencev z izrazitimi SUT v razredu? 
 
 

10.2  Hipoteze 
 
H1: Največ informacij o učencih s SUT so učenci dobili v šoli. 
 
H2: Večina vrstnikov ima do učencev s SUT pozitiven odnos. 
 
H3: Vrstniki, ki so učno uspešnejši, imajo bolj pozitiven odnos do učencev, ki potrebujejo 
učno pomoč. 
 
H4: Vrstniki pri učencih s SUT večinoma prepoznavajo negativne osebnostne lastnosti. 
 
H5: Vrstniki, ki so učno uspešnejši, pri učencih s SUT pogosteje prepoznavajo pozitivne 
osebnostne lastnosti kot pa učno manj uspešni vrstniki. 
 
H6: Vrstniki, ki so učno uspešnejši, bolj pozitivno sprejemajo učenca s SUT pri 
skupinskem delu kot pa učno manj uspešni vrstniki. 

 
H7: Vrstniki, ki so učno uspešnejši, imajo bolj pozitivna stališča do prilagoditev, ki so jih 
deležni učenci s SUT kot pa učno manj uspešni vrstniki. 
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11 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 
Raziskava je kombinacija kvalitativnega in kvantitativnega pristopa z deskriptivno in 
kavzalno neeksperimentalno metodo. Izvedena je bila študija prereza z enim samim 
merjenjem. 
 
11.1 Opis vzorca 
 
V raziskavi je sodelovalo 124 učencev (66 učencev in 58 učenk). Raziskava je bila 
izvedena v tretjem triletju osnovne šole, kjer 47 učencev obiskuje 7. razred, 49 učencev 8. 
razred in 28 učencev 9. razred. V raziskavo je bilo vključenih tudi 8 učencev z izrazitimi 
SUT. Glede na zaključno oceno pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu je v 
raziskavi sodelovalo 81 % učencev, ki so učno bolj uspešni in 19 % učencev, ki so učno 
manj uspešni. V skupino učenci, ki so učno bolj uspešni, so vključeni učenci, ki so v 
preteklem šolskem letu dosegli zaključno oceno 4 ali 5. Skupina učencev, ki so učno manj 
uspešni, zajema učence, ki so v preteklem šolskem letu dosegli zaključno oceno 3, 2 ali 1. 
Večina učencev (63 %), vključenih v raziskavo, je pri matematiki bilo učno bolj uspešnih. 
37 % učencev je v preteklem šolskem letu pri matematiki bilo učno manj uspešnih. Prav 
tako kot pri slovenskem jeziku sem tudi tukaj učence uvrstila v dve skupini glede na prej 
omenjen kriterij. Dva izmed učencev, vključenih v raziskavo, se ne spomnita zaključne 
ocene pri ključnih izobraževalnih predmetih, zato nista vključena v statistično obdelavo 
tistih podatkov, ki zahtevajo podatke o učnem uspehu. 
 
Spol 
Izbrala sem namenski vzorec raziskovanja. V raziskavi je sodelovalo 124 učencev tretjega 
triletja osnovne šole, in sicer 58 (46,77 %) učenk in 66 (53,23 %) učencev. Njihova starost 
je med dvanajst in štirinajst let. 
 

 
Slika 1: Število učencev vključenih v raziskavo glede na spol 
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Razred 
 
Sedmi razred obiskuje 47 (37,9 %) učencev, in sicer 21 (44,7 %) učenk in  26 (55,3 %) 
učencev. Osmi razred obiskuje 49 učencev (39,5 %), in sicer 21 (42,9 %) učenk in 28 
(57,1 %) učencev. Deveti razred obiskuje 28 (22,6 %) učencev, in sicer 16 (57,1 %) učenk 
in 12 (42,9 %) učencev.  
 

 
Slika 2: Število učencev vključenih v raziskavo glede na razred 

 
Učenci z izrazitimi SUT vključeni v raziskavo 
 
V raziskavo je vključenih tudi 8 (6,45 %) učencev z izrazitimi SUT. Trije učenci obiskujejo 
7. razred, štirje so vključeni v 8. razred in eden učenec v 9. razred.  
 

 
Slika 3: Število učencev vključenih v raziskavo, ki imajo izrazite SUT 
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Učna uspešnost učencev vključenih v raziskavo glede na zaključno oceno pri 
matematiki in slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu 
 
S pomočjo anketnega vprašalnika sem dobila informacije o učni uspešnosti pri matematiki 
in slovenskem jeziku učencev vključenih v raziskavo v preteklem šolskem letu.  
 
Opomba: Dva izmed učencev (1,6 %) se ne spomnita zaključne ocene pri matematiki in 
slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu. 
 

• Slovenski jezik 
Oceno 2 je imel 1 (0,8 %) učenec, oceno 3 je imelo 22 (18,0 %) učencev, oceno 4 je imelo 
35 (28,7 %) učencev, najboljšo oceno 5 je imelo 64 (52,5 %) učencev. 
 
Povprečna zaključna ocena pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu je bila 4,33. 
 
Za kasnejšo analizo sem ustvarila dve skupini, in sicer skupini „učenci, ki so učno bolj 
uspešni“ (sem spadajo učenci, ki so dosegli zaključno oceno 4 ali 5) in „učenci, ki so učno 
manj uspešni“ (sem spadajo učenci, ki so dosegli zaključno oceno 1, 2 ali 3). 
 

 
Slika 4: Število učencev vključenih v raziskavo glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku v preteklem 

šolskem letu 
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• Matematika 
Oceno 2 je imelo 14 (11,5 %) učencev, oceno 3 je imelo 31 (25,4 %) učencev, oceno 4 je 
imelo 38 (31,1 %) učencev, najboljšo oceno 5 je imelo 39 (32,0 %) učencev. 
 
Povprečna zaključna ocena pri matematiki v preteklem šolskem letu je bila 3,84.  
 
Za kasnejšo analizo sem tudi tukaj ustvarila dve skupini, in sicer skupini „učenci, ki so 
učno bolj uspešni“ (sem spadajo učenci, ki so dosegli zaključno oceno 4 ali 5) in „učenci, ki 
so učno manj uspešni“ (sem spadajo učenci, ki so dosegli zaključno oceno 1, 2 ali 3). 
 

 
Slika 5: Število učencev vključenih v raziskavo glede na učno uspešnost pri matematiki v preteklem šolskem letu 
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11.2  Merski instrument 
 
Podatke sem dobila s pomočjo dveh vprašalnikov, namenjenih učencem tretjega triletja 
osnovne šole.  
 

1. Sociometrični vprašalnik 
 
Prvi vprašalnik je sociometrični vprašalnik. Z njim sem dobila informacije o odnosih med 
učenci. Zanimalo me je, kakšen sociometrični status imajo učenci z izrazitimi SUT. V 
raziskavo je bilo vključenih 8 učencev z izrazitimi SUT. Uporabila sem najpogosteje 
uporabljeno Morenovo metodo imenovanja sošolcev in pri tem zastavila vprašanje: 
»Napiši tri sošolce/sošolke (ime in priimek) iz razreda, s katerimi se najraje družiš.«  
 
 

2. Avtorski anketni vprašalnik o odnosu učencev brez SUT do učencev s SUT in 
stališčih do prilagoditev (vprašalnik oblikovan v namen raziskave) 

 
Drugi vprašalnik je avtorski anketni vprašalnik o odnosu učencev brez SUT do učencev s 
SUT in stališčih do prilagoditev, s pomočjo katerega sem preverjala znanje  učencev o 
SUT, odnos učencev brez SUT do učencev s SUT in njihova stališča do prilagoditev. 
 
Avtorski vprašalnik je sestavljen iz dveh delov, in sicer:  

• Prvi del je sestavljen iz uvodnega lista z osnovnimi informacijami, kratko 
predstavitvijo specifičnih učnih težav in zgodbo o učencu, ki ima specifične učne 
težave.  

• Drugi del je sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa in dvostopenjsko oziroma 
tristopenjsko ocenjevalno lestvico Likartovega tipa.  
 

Vprašalnik zajema vse tri komponente stališč.  
• Kognitivno komponento predstavljajo informacije in znanja o specifičnih učnih 

težavah. Vprašanje ena in dva (Priloga 1). 
• Čustveno komponento predstavljajo stališča vrstnikov brez specifičnih učnih težav 

do prilagoditev, ki jih prejemajo učenci s SUT. Vprašanje tri, štiri, pet in šest (Priloga 
1). 

• Vedenjska komponenta stališč v raziskavi izraža odnos vrstnikov brez SUT do 
učencev s SUT in pripravljenost za delovanje v skupini. Vprašanje sedem in osem 
(Priloga 1). 
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Merske karakteristike vprašalnika 
 
Na osnovi analize podatkov smo preverjali merske karakteristike avtorskega anketnega 
vprašalnika o odnosu učencev brez SUT do učencev s SUT in stališčih do prilagoditev. 
 

• Veljavnost 
Vsebinska veljavnost vprašalnika temelji na vsebinski in ekspertni veljavnosti, kar pomeni, 
da smo vprašalnik oblikovali v skladu s sodobnimi spoznanji in raziskovalnimi ugotovitvami 
s tega področja ter v sodelovanju z mentoricama. 
 

• Zanesljivost 
Zanesljivost vprašalnika sem preverjala s Cronbachovim alfa koeficientom, ki meri 0,711 in 
pomeni zmerno zanesljivost, z izključitvijo drugega vprašanja (Priloga 1), ki je anketno. 
 

• Objektivnost 
Objektivnost merjenja je bila zagotovljena z enakovrednimi pogoji zbiranja podatkov za 
vse sodelujoče v raziskavi. 
 
 

11.3  Postopek zbiranja podatkov 
 
Zbiranje podatkov je potekalo v šolskem letu 2015/2016. V mesecu septembru sem se 
dogovorila z ravnateljico izbrane šole za zbiranje podatkov. Soglasij staršev nisem 
potrebovala, ker starši učencev v mesecu septembru podpišejo soglasje, da njihovi otroci 
smejo sodelovati v vseh anketah, ki se izvajajo v okviru šole v izbranem šolskem letu. Z 
anketiranjem sem začela v mesecu maju. Anketiranje so po dogovoru in predhodnih 
navodilih izvedli razredniki v okviru razrednih ur. 
 
Postopek anketiranja je potekal ob pomoči razrednikov. Razrednik so ankete razdelili in 
nagovorili učence, naj bodo pri reševanju ankete iskreni in da naj odgovorijo na vsa 
vprašanja. Ob morebitnih vprašanjih pa naj dvignejo roko, tako da ne motijo ostalih pri 
reševanju. Razredniki so učence opozorili, da je anketiranje sestavljeno iz dveh delov. Prvi 
del anketiranja sestavlja sociometrični vprašalnik, drugi del pa avtorski vprašalnik. Po 
podanih navodilih so učenci začeli z reševanjem. Ko so končali z reševanjem, so 
razredniki še enkrat prosili učence, da preverijo, če so vse rešili.  
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11.4  Postopki obdelave podatkov 
 
Sociometrični vprašalnik 
 
Podatki iz sociometričnega vprašalnika so obdelani v programu Word in Excel, po 
navodilih T. Kajtne (2009).  
Sociometrični položaj posameznika sem izračunala po naslednji formuli: 
 

��� =  1 + 
∑�	
�� −  �	
��

N − 1
 

 
 
Legenda:  
 
 
 
 
 
 
 
Kriterij za umestitev posameznika (Kajtna, 2009): 
 
 
 
 
 
 
Avtorski vprašalnik 
 
Podatki iz avtorskega vprašalnika so statistično obdelani s programom SPSS. Za 
ugotavljanje statistično pomembnih razlik sem uporabila Hi2-preizkus, t-preizkus za 
neodvisne vzorce in t-preizkus za parne vzorce (Sagadin, 2003). Rezultate sem 
predstavila v tabelah in grafih ter pri statističnem tveganju upoštevala stopnjo tveganja 
0,05.  
 
 

  

M – število izbir, ki jih je imel posameznik na voljo (v mojem primeru 3) 
N – število udeležencev preizkusa 
∑ izbir – vsota izbir, prikazana v prvi vrstici takoj pod imeni pripadnikov 
SSn – sociometrični položaj posameznika  
 

SSn < 0, 90 − nizek sociometrični položaj 
0, 90 ≤ SSn ≥ 1,19 − srednji sociometrični položaj 
SSn > 1, 19 − visok sociometrični položaj 
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12 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
12.1  Znanje o SUT in prepoznavanje učencev s SUT 
 
Pri prvem raziskovalnem vprašanju (RV1) me je zanimalo, kakšne informacije imajo učenci 
o SUT in o učencih s SUT ter kje so jih dobili. To sem preverjala s pomočjo avtorskega 
vprašalnika. 
 
Učenca s SUT opisujejo naslednje trditve: 

• Učenec, ki pri branju vedno ali zelo pogosto naredi veliko napak (bere počasneje, 
zatikajoče, preskakuje in dodaja črke) in ima težave pri pisanju (priklic črk, pravilno 
zapisovanje). 

• Učenec, ki ima velike težave pri štetju, računanju, pogosto zamuja in pozabi 
datume, vendar je uspešen pri ustnem izražanju, branju in pisanju. 

 
Tabela 1: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev (prvo vprašanje) 

TRDITVE 
DRŽI NE DRŽI SKUPAJ 

f f % f f % f f % 
Učenec, ki pri branju vedno ali zelo pogosto naredi veliko napak 
(bere počasneje, zatikajoče, preskakuje in dodaja črke) in ima 

težave pri pisanju (priklic črk, pravilno zapisovanje). 
115 92,7 9 7,3 124 100 

Učenec, ki ponoči ni dovolj spal in zato ne more sodelovati pri 
pouku. 17 13,7 107 86,3 124 100 

Učenec, ki ima neurejene zvezke. 19 15,3 105 84,7 124 100 
Učenec, ki je nespreten pri igrah z žogo. 19 15,3 105 84,7 124 100 

Učenec, ki ima velike težave pri štetju, računanju, pogosto zamuja 
in pozabi datume, vendar je uspešen pri ustnem izražanju, branju 

in pisanju. 
75 60,5 49 39,5 124 100 

 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 1) lahko razberemo, da se največ (92,7 %) anketiranih 
učencev strinja s prvo trditvijo, ki opisuje učenca s SUT. Velik delež (60,5 %) učencev se 
strinja, da je učenec s SUT tisti, ki ima velike težave pri štetju, računanju, pogosto zamuja 
in pozabi datume, vendar je uspešen pri ustnem izražanju, branju in pisanju. 
Na osnovi odgovorov na prvo vprašanje, lahko ugotovimo, da učenci prepoznajo učenca s 
SUT glede na njihove lastnosti in značilne primanjkljaje.  
 
V okviru raziskovalnega vprašanja me je zanimalo, kje so učenci dobili največ informacij o 
učencih s SUT. Preverila sem postavljeno hipotezo H1. 
 
12.1.1 Preverjanje hipoteze H1 

Na podlagi lastnega prepričanja in mnenj mentoric sem zastavila naslednjo hipotezo: 
• H1: Največ informacij o učencih s SUT so učenci dobili v šoli. 

 
Hipotezo H1 sem preverjala s pomočjo drugega vprašanja v avtorskem vprašalniku 
(Priloga 1). 
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Tabela 2: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev (drugo vprašanje) 

TRDITVE 
DRŽI NE DRŽI SKUPAJ 

χχχχ
2 P* 

PREVERJANJE 
HIPOTEZE H1 

f f % f f % f f % 
O specifičnih učnih 

težavah sem že slišal/a 
doma (od staršev, od 

sorojencev). 

65 52,4 59 47,6 124 100 0,290 0,590 X 

O specifičnih učnih 
težavah sem že slišal/a v 

šoli (od sošolcev, od 
učiteljev, od svetovalne 

službe). 

86 69,4 38 30,6 124 100 18,581 0,000 � 

O specifičnih učnih 
težavah sem že slišal/a iz 

medijev (televizija, 
internet, revije). 

66 53,2 58 46,8 124 100 0,516 0,472 X 

Legenda: *p ≤0,05, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 2) lahko razberemo, da je največ (69,4 %) učencev o učencih 
s SUT slišalo v šoli, in sicer od sošolcev, učiteljev in svetovalne službe. O SUT so učenci 
slišali tudi doma (52,4 %) in iz medijev (53,2 %). 
 
Na osnovi izračuna hi kvadrat preizkusa (Tabela 2) potrjujem raziskovano hipotezo, da 
učenci največ informacij o SUT, dobijo v šoli. Razlika je statistično značilna le pri izjavi: »O 
specifičnih učnih težavah sem že slišal/a v šoli (od sošolcev, od učiteljev, od svetovalne 
službe)« (χ2 = 18,581, p = 0,000). Le pri tej izjavi frekvenca kaže, da je odgovor DA 
statistično pomembno pogostejši. Pri drugih dveh izjavah (Tabela 2) razlike med odgovori 
niso statistično pomembne. 
 
Povzetek ključnih ugotovitev 
Učenci vedo, kdo je učenec s SUT, saj ga prepoznajo na podlagi težav in značilnih 
primanjkljajev. Posledično lahko sklepamo, da učenci imajo znanje o SUT. Učenci so 
znanje pridobili doma, iz medijev, največ pa v šoli od sošolcev, učiteljev in šolske 
svetovalne službe.  
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12.2  Odnos in prepričanja vrstnikov do učencev s SUT 

 
V okviru drugega raziskovalnega vprašanja (RV2) me je zanimalo, kakšen odnos imajo 
vrstniki brez SUT do učencev s SUT in ali obstajajo razlike glede na učno uspešnost v 
preteklem šolskem letu pri ključnih izobraževalnih predmetih (matematika in slovenski 
jezik). To sem preverjala s pomočjo avtorskega vprašalnika (Priloga 1), in sicer z 
vprašanjem številka 8 (Priloga 1). 
 
ODNOS VRSTNIKOV DO UČENCEV S SUT 
 
Na podlagi raziskovalnega vprašanja (RV2) sem postavila naslednje hipoteze: 

• H2: Večina vrstnikov ima do učencev s SUT pozitiven odnos. 
• H3: Učenci, ki so učno uspešnejši, imajo bolj pozitiven odnos do učencev, ki 

potrebujejo učno pomoč kot pa učno manj uspešni vrstniki. 
 
Hipotezi H2 in H3 sem preverjala s pomočjo osmega vprašanja v avtorskem vprašalniku 
(Priloga 1), in sicer z naslednjimi trditvami: 

• Na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, gledam enako kot na 
vse ostale sošolce (8c). 

• S sošolci ali sošolkami, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, se ne 
družim rad/a (8d).  

• Rad pomagam sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju (8e). 
• Pripravljen/a sem si vzeti čas, da sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, 

pisanju ali računanju, pomagam pri učenju (8g). 
• Sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju, z veseljem 

posodim zvezek, da dopolni svoje zapiske (8i). 
 
Najprej sem naredila opisno statistko po posameznih trditvah.  
 
Tabela 3: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev (osmo vprašanje) 

TRDITVE JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % 
Na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 

računanju, gledam enako kot na vse ostale sošolce 
(8c). 

79 63,7 34 27,4 11 8,9 124 100 

S sošolci ali sošolkami, ki imajo težave pri branju, 
pisanju ali računanju se ne družim rad/a (8d). 6 4,8 32 25,8 86 69,4 124 100 

Rad pomagam sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri 
učenju (8e). 83 66,9 35 28,2 6 4,8 124 100 

Pripravljen/a sem si vzeti čas, da sošolcu ali sošolki, 
ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju, 

pomagam pri učenju (8g). 
77 62,1 36 29 11 8,9 124 100 

Sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju 
ali računanju, z veseljem posodim zvezek, da 

dopolni svoje zapiske (8i). 
93 75 27 21,8 4 3,2 124 100 

 
S trditvami v frekvenčni tabeli (Tabela 3) sem preverjala odnos vrstnikov do učencev s 
SUT. V interpretaciji tabele bom predstavila tisti odstotek odgovorov, ki prevladuje. 
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S trditvijo »Na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, gledam enako kot 
na vse ostale sošolce«, se strinja kar 79 (63,7 %) učencev, kar prikazuje, da učenci ne 
delajo razlik med učenci s SUT in učenci brez SUT. 
 
Pozitivno presenetljiv je odgovor na trditev »S sošolci ali sošolkami, ki imajo težave pri 
branju, pisanju ali računanju, se ne družim rad/a«, saj se z njo ne strinja kar 86 (69,4 %) 
učencev.  
 
83 (66,9 %) učencev je se strinja s trditvijo »Rad pomagam sošolcu ali sošolki, ki ima 
težave pri učenju«, kar kaže na to, da učenci radi pomagajo učencem s SUT.  
 
S trditvijo »Pripravljen/a sem si vzeti čas, da sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, 
pisanju ali računanju, pomagam pri učenju«, se strinja 77 (62,1 %) učencev, kar kaže na 
pozitiven odnos do sošolcev s SUT in pripravljenost za vrstniško pomoč. 
48 (38,7 %) učencev se ne strinja s trditvijo »Pri skupinskem delu rad delam le s sošolci, ki 
z učenjem nimajo težav«. 
 
Sošolcu ali sošolki s SUT z veseljem posodi zvezke 93 (75 %) učencev, ki so se strinjali s 
trditvijo »Sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju, z veseljem 
posodim zvezek, da dopolni svoje zapiske.« 
 
12.2.1 Preverjanje hipoteze H2  

S pomočjo hi kvadrat preizkusa sem izračunala statistično povezavo in na osnovi dobljenih 
rezultatov potrdila oziroma zavrnila postavljeno hipotezo: 

• H2: Večina vrstnikov ima do učencev s SUT pozitiven odnos. 
 
Tabela 4: Preverjanje hipoteze H2 s hi kvadrat preizkusom 

TRDITVE χχχχ
2 P* PREVERJANJE 

HIPOTEZE H2 
Na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 

računanju, gledam enako kot na vse ostale 
sošolce (8c). 

57,887 0,000 � 

S sošolci ali sošolkami, ki imajo težave pri branju, 
pisanju ali računanju, se ne družim rad/a (8d). 80,581 0,000 � 

Rad pomagam sošolcu ali sošolki, ki ima težave 
pri učenju (8e). 73,177 0,000 � 

Pripravljen/a sem si vzeti čas, da sošolcu ali 
sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali 

računanju, pomagam pri učenju (8g). 
53,726 0,000 � 

Sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, 
pisanju ali računanju, z veseljem posodim 

zvezek, da dopolni svoje zapiske (8i). 
103,274 0,000 � 

Legenda: *p ≤0,05, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Na osnovi izračuna hi kvadrat preizkusa (Tabela 4) potrjujem raziskovano hipotezo, da ima 
večina vrstnikov do učencev s SUT pozitiven odnos. Razlika je statistično značilna pri vseh 
trditvah, s pomočjo katerih sem preverjala odnos vrstnikov do učencev s SUT. 
 
Povzetek ključnih ugotovitev 
Vrstniki brez SUT na učence s SUT gledajo enako kot na vse ostale sošolce brez SUT. 
Vrstniki brez SUT so navajali visoko stopnjo volje do pomoči učencem s SUT pri učenju, 
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saj so si pripravljeni vzeti čas, da jim pomagajo pri učenju in so jim z veseljem pripravljeni 
posoditi zvezke. Vrstniki brez SUT imajo pozitiven odnos do učencev s SUT. 
 
12.2.2 Preverjanje hipoteze H3 

S pomočjo hi kvadrat preizkusa sem izračunala statistično povezavo in na osnovi dobljenih 
rezultatov potrdila oziroma zavrnila postavljeno hipotezo: 

• H3: Učenci, ki so učno uspešnejši, imajo bolj pozitiven odnos do učencev, ki 
potrebujejo učno pomoč kot pa učno manj uspešni vrstniki. 

 
V nadaljevanju predstavljam opisno in statistično obdelavo podatkov glede na učno  
uspešnost pri ključnih izobraževalnih predmetih (slovenski jezik in matematika) v 
preteklem šolskem letu po odgovorih na posamezne trditve. 
 
Opomba: Dva izmed učencev (1,6 %) se ne spomnita zaključne ocene pri matematiki v 
preteklem šolskem letu. Zato je v opisno statistiko pri tej hipotezi vključenih 122 (98,4 %) 
učencev od celotnega vzorca. 
 
»Na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, gledam enako kot na 
vse ostale sošolce. (8c)« 
 
Tabela 5: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku po 
trditvi: "Na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, gledam enako kot na vse ostale sošolce." 

Na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, gledam enako kot na vse ostale 
sošolce. 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU 

V PRETEKLEM 
ŠOLSKEM LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

F f % f f % f f % F f % 

Učenci, ki so učno 
manj uspešni 13 56,5 8 34,8 2 8,7 23 18,9 

Učenci, ki so učno bolj 
uspešni 65 65,6 26 26,3 8 0,1 99 81,1 

SKUPAJ 78 63,9 34 27,9 10 8,2 122 100 
 

Iz frekvenčne tabele (Tabela 5) lahko razberemo, da 65 (65,6 %) učencev, ki so učno 
uspešnejši pri slovenskem jeziku na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 
računanju, gleda enako kot na vse ostale sošolce. 26 (26,3 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni, je za odgovor izbralo »je delno tako«, medtem ko 8 (0,1 %) učencev na sošolce, 
ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, ne gleda enako kot na vse ostale učence. 
Prav tako v skupini učencev, ki so učno manj uspešni prevladuje delež (56,5 %) tistih, ki 
na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, gleda enako kot na vse ostale 
sošolce. 8 (34,8 %) učencev, ki so učno manj uspešni pri slovenskem jeziku, se delno 
strinja z odgovorom na trditev, ki sprašuje o odnosu vrstnikov brez SUT do učencev s SUT, 
medtem ko sta dva (8,7 %) učenca odgovorila, da se z omenjeno trditvijo ne strinjata.  
Glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu več kot polovica 
učencev, ki so učno bolj uspešni (65,6 %) na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 
računanju, gleda enako kot na ostale sošolce. Prav tako je v skupini učencev, ki so manj 
uspešni, saj jih več kot polovica (56,5 %) gleda na sošolce, ki imajo težave pri branju, 
pisanju ali računanju, enako kot na vse ostale sošolce. 
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Tabela 6: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri matematiki po trditvi: 
"Na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, gledam enako kot na vse ostale sošolce." 

Na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, gledam enako kot na vse ostale 
sošolce. 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V 

PRETEKLEM ŠOLSKEM 
LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % F f % 

Učenci, ki so učno 
manj uspešni 27 60 13 28,9 5 11,1 45 36,9 

Učenci, ki so učno bolj 
uspešni 51 66,2 21 27,3 5 6,5 77 63,1 

SKUPAJ 78 63,9 34 27,9 10 8,2 122 100 
 

Iz frekvenčne tabele (Tabela 6) lahko razberemo, da 51 (66,2 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri matematiki na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, gleda 
enako kot na vse ostale sošolce. 21 (27,3 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, je na 
zgoraj omenjeno trditev izbralo odgovor »je delno tako«, medtem ko 5 (6,5 %) učencev na 
sošolce s SUT ne gleda enako kot na vse ostale sošolce.  Prav tako v skupini učencev, ki 
so učno manj uspešni, prevladuje delež (60 %) tistih, ki na sošolce, ki imajo težave pri 
branju, pisanju ali računanju, gleda enako kot na vse ostale sošolce. 13 (28,9 %) učencev, 
ki so učno manj uspešni pri matematiki, se delno strinja z odgovorom na trditev, ki 
sprašuje o odnosu do učencev s SUT, medtem ko je pet (11,1 %) učencev odgovorilo, da 
se z omenjeno trditvijo ne strinja.  
Glede na učno uspešnost pri matematiki v preteklem šolskem letu več kot polovica (60 %) 
učencev, ki so učno manj uspešni, na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 
računanju, gleda enako kot na vse ostale sošolce. Enako je tudi v skupini učencev, ki so 
učno bolj uspešni, kjer prevladuje delež (66,2 %) tistih, ki med sošolci s SUT ne dela 
razlik. 
 

Hipotezo H3 sem preverjala s hi kvadrat preizkusom, in sicer glede na odgovore na trditev: 
»Na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, gledam enako kot na vse 
ostale sošolce.« 
 
Tabela 7: Preverjanje hipoteze H3 s hi kvadrat preizkusom 

Na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, gledam enako kot na vse ostale 
sošolce. 

 χχχχ
2 

PREVERJANJE HIPOTEZE H3 
S χχχχ2 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

0,738 (p = 0,691*) X 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 
0,938 (p = 0,626*) X  

Legenda: *p ≤0,05, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Na osnovi izida hi kvadrat preizkusa (Tabela 7) razlik glede na učno uspešnost pri 
slovenskem jeziku ugotavljam, da je p-vrednost enaka 0,691 > 0,05 (χ2 = 0,738), kar 
pomeni, da se odgovori statistično pomembno ne razlikujejo, iz česar izhaja, da 
spremenljivki učna uspešnost pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu in odnos 
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vrstnikov do učencev s SUT nista statistično značilno povezani. 
 
Na osnovi rezultatov hi kvadrat preizkusa v drugem primeru (matematika) je p-vrednost 
enaka 0,626 > 0,05 (χ2 = 0,938), kar pomeni, da se odgovori statistično pomembno ne 
razlikujejo, iz česar izhaja, da spremenljivki učna uspešnost pri matematiki v preteklem 
šolskem letu in odnos vrstnikov do učencev s SUT nista statistično povezani. 
 
»S sošolci ali sošolkami, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, se ne 
družim rad/a (8d).« 
 
Tabela 8: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku po 
trditvi: "S sošolci ali sošolkami, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, se ne družim rad/a." 

S sošolci ali sošolkami, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, se ne družim rad/a. 
USPEŠNOST PRI 

SLOVENSKEM JEZIKU 
V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % F f % 

Učenci, ki so učno 
manj uspešni 2 8,7 6 26,1 15 65,2 23 18,9 

Učenci, ki so učno bolj 
uspešni 4 4 24 24,2 71 71,7 99 81,1 

SKUPAJ 6 4,9 30 24,6 86 70,5 122 100 
 

Iz frekvenčne tabele (Tabela 8) lahko razberemo, da se 71 (71,7 %) učencev, ki so učno 
bolj uspešni pri slovenskem jeziku, radi družijo s sošolci, ki imajo težave pri branju, pisanju 
ali računanju. 24 (24,2 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, je na zgoraj omenjeno trditev 
izbralo odgovor »je delno tako«, medtem ko se štirje (4,9 %) učenci s sošolci, ki imajo 
težave pri branju, pisanju ali računanju, ne družijo radi. Prav tako v skupini učencev, ki so 
učno manj uspešni, prevladuje delež (65,2 %) tistih, ki se s sošolci, ki imajo težave pri 
branju, pisanju ali računanju, radi družijo. 6 (26,1 %) učencev, ki so učno manj uspešni pri 
slovenskem jeziku, se delno strinja z odgovorom na trditev, ki sprašuje o odnosu vrstnikov 
do učencev s SUT, medtem ko sta dva (8,7 %) učenca odgovorila, da se z omenjeno 
trditvijo ne strinjata.  
Glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu se več kot dobra 
polovica (65,2 %) učencev, ki so učno manj uspešni s sošolci ali sošolkami, ki imajo 
težave pri branju, pisanju ali računanju, radi družijo. Enako je tudi v skupini učencev, ki so 
učno bolj uspešni, kjer prevladuje delež (71,7 %) tistih, ki se s sošolci s SUT radi družijo. 
 

Tabela 9: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri matematiki po trditvi: 
"S sošolci ali sošolkami, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, se ne družim rad/a." 

S sošolci ali sošolkami, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, se ne družim rad/a. 
USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V 

PRETEKLEM ŠOLSKEM 
LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % F f % 

Učenci, ki so učno 
manj uspešni 3 6,7 12 26,7 30 66,6 45 36,9 

Učenci, ki so učno bolj 
uspešni 3 3,9 18 23,4 56 72,7 77 63,1 

SKUPAJ 6 4,9 30 24,6 86 70,5 122 100 
 

Iz frekvenčne tabele (Tabela 9) lahko razberemo, da se 56 (72,7 %) učencev, ki so učno 
bolj uspešni pri matematiki, radi družijo s sošolci, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 
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računanju. 18 (23,4 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, je na zgoraj omenjeno trditev 
izbralo odgovor »je delno tako«, medtem ko se trije (3,9 %) učenci s sošolci, ki imajo 
težave pri branju, pisanju ali računanju, ne družijo radi. Prav tako v skupini učencev, ki so 
učno manj uspešni, prevladuje delež (66,6 %) tistih, ki se s sošolci, ki imajo težave pri 
branju, pisanju ali računanju, radi družijo. 12 (26,7 %) učencev, ki so učno manj uspešni 
pri matematiki, se delno strinja z odgovorom na trditev, ki sprašuje o odnosu vrstnikov do 
učencev s SUT, medtem ko so trije (6,7 %) učenci odgovorili, da se z omenjeno trditvijo ne 
strinjajo.  
Glede na učno uspešnost pri matematiki v preteklem šolskem letu, se več kot dobra 
polovica (66,6 %) učencev, ki so učno manj uspešni, s sošolci ali sošolkami, ki imajo 
težave pri branju, pisanju ali računanju, radi družijo. Enako je tudi v skupini učencev, ki so 
učno bolj uspešni, kjer prevladuje delež (72,7 %) tistih, ki se s sošolci s SUT radi družijo. 
 

Hipotezo H3 sem preverjala s hi kvadrat preizkusom, in sicer glede na odgovore na trditev: 
»S sošolci ali sošolkami, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, se ne družim 
rad/a.« 
 
Tabela 10: Preverjanje hipoteze H3 s hi kvadrat preizkusom 

S sošolci ali sošolkami, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, se ne družim rad/a. 

 χχχχ
2 

PREVERJANJE HIPOTEZE H3 
S χχχχ2 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

0,960 (p = 0,619*) X 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 
0,716 (p = 0,699*) X  

Legenda: *p ≤0,05, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Na osnovi izida hi kvadrat preizkusa (Tabela 10) razlik glede na oceno pri slovenskem 
jeziku ugotavljam, da je p-vrednost enaka 0,619> 0,05 (χ2 = 0,960), kar pomeni, da se 
odgovori statistično pomembno ne razlikujejo, iz česar izhaja, da spremenljivki učna 
uspešnost pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu in odnos vrstnikov do učencev s 
SUT nista statistično značilno povezani. 
 
Na osnovi rezultatov hi kvadrat preizkusa v drugem primeru (matematika) je p-vrednost 
enaka 0,699 > 0,05 (χ2 = 0,716), kar pomeni, da se odgovori statistično pomembno ne 
razlikujejo, iz česar izhaja, da spremenljivki učna uspešnost pri matematiki v preteklem 
šolskem letu in odnos vrstnikov do učencev s SUT nista statistično povezani.  
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»Rad pomagam sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju (8e).« 
 
Tabela 11: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku po 
trditvi: "Rad pomagam sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju." 

Rad pomagam  sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju. 
USPEŠNOST PRI 

SLOVENSKEM JEZIKU 
V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % F f % 

Učenci, ki so učno 
manj uspešni 15 65,2 6 26,1 2 8,7 23 18,9 

Učenci, ki so učno bolj 
uspešni 67 67,7 29 29,3 3 3 99 81,1 

SKUPAJ 82 67,2 35 28,7 5 4,1 122 100 
 

Iz frekvenčne tabele (Tabela 11) lahko razberemo, da 67 (67,7 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri slovenskem jeziku, radi pomagajo sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju. 
29 (29,3 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, je na zgoraj omenjeno trditev izbralo 
odgovor »je delno tako«, medtem ko trije (3 %) učenci sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri 
učenju, ne pomagajo radi. Prav tako v skupini učencev, ki so učno manj uspešni, 
prevladuje delež (65,2 %) tistih, ki sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju, radi 
pomagajo. 6 (26,1 %) učencev, ki so učno manj uspešni pri slovenskem jeziku, se delno 
strinja z odgovorom na trditev, ki sprašuje o pomoči vrstnikov brez SUT do učencev s SUT, 
medtem ko sta dva (8,7 %) učenca odgovorila, da se z omenjeno trditvijo ne strinjata.  
Glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu več kot dobra 
polovica (65,2 %) učencev, ki so učno manj uspešni, sošolcem ali sošolkam, ki imajo 
težave pri učenju, rada pomaga. Enako je tudi v skupini učencev, ki so učno bolj uspešni, 
kjer prevladuje delež (67,7 %) tistih, ki sošolcem ali sošolkam, ki imajo težave pri učenju, 
radi pomagajo. 
 
Tabela 12: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri matematiki po 
trditvi: "Rad pomagam sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju." 

Rad pomagam  sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju. 
USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V 

PRETEKLEM ŠOLSKEM 
LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % F f % 

Učenci, ki so učno 
manj uspešni 30 66,7 12 26,7 3 6,6 45 36,9 

Učenci, ki so učno bolj 
uspešni 52 67,5 23 29,9 2 2,6 77 63,1 

SKUPAJ 82 67,2 35 28,7 5 4,1 122 100 
 

Iz frekvenčne tabele (Tabela 12) lahko razberemo, da 52 (67,5 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri matematiki, radi pomagajo sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju. 23 
(29,9 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, je na zgoraj omenjeno trditev izbralo odgovor 
»je delno tako«, medtem ko dva (2,6 %) učenca sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri 
učenju, ne pomagata rada. Prav tako v skupini učencev, ki so učno manj uspešni, 
prevladuje delež (66,7 %) tistih, ki sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju, radi 
pomagajo. 12 (26,7 %) učencev, ki so učno manj uspešni pri matematiki, se delno strinja z 
odgovorom na trditev, ki sprašuje o pomoči vrstnikov brez SUT do učencev s SUT, 
medtem ko so trije (6,6 %) učenci odgovorili, da se z omenjeno trditvijo ne strinjajo.  
Glede na učno uspešnost pri matematiki v preteklem šolskem letu več kot dobra polovica 
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(66,7 %) učno manj uspešnih učencev sošolcem ali sošolkam, ki imajo težave pri učenju, 
radi pomagajo. Enako je tudi v skupini učencev, ki so učno bolj uspešni, kjer prevladuje 
delež (67,5 %) tistih, ki sošolcem ali sošolkam, ki imajo težave pri učenju, radi pomagajo. 
 

Hipotezo H3 sem preverjala s hi kvadrat preizkusom, in sicer glede na odgovore na trditev: 
»Rad pomagam sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju.« 
 
Tabela 13: Preverjanje hipoteze H3 s hi kvadrat preizkusom 

Rad pomagam  sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju. 

 χχχχ
2 

PREVERJANJE HIPOTEZE H3 
S χχχχ2 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

1,545 (p = 0,462*) X 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 
1,252 (p = 0,535*) X  

Legenda: *p ≤0,05, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Na osnovi izida hi kvadrat preizkusa (Tabla13) razlik glede na oceno pri slovenskem jeziku 
ugotavljam, da je p-vrednost enaka 1,545 > 0,05 (χ2 = 0,462), kar pomeni, da se odgovori 
statistično pomembno ne razlikujejo, iz česar izhaja, da spremenljivki učna uspešnost pri 
slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu in odnos vrstnikov do učencev s SUT nista 
statistično značilno povezani. 
 
Na osnovi rezultatov hi kvadrat preizkusa v drugem primeru (matematika) je p-vrednost 
enaka 1,252 > 0,05 (χ2 = 0,462), kar pomeni, da se odgovori statistično pomembno ne 
razlikujejo, iz česar izhaja, da spremenljivki učna uspešnost pri matematiki v preteklem 
šolskem letu in odnos vrstnikov do učencev s SUT nista statistično povezani. 

 
»Pripravljen/a sem si vzeti čas, da sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, 
pisanju ali računanju, pomagam pri učenju (8g).« 
 
Tabela 14: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku po 
trditvi: "Pripravljen/a sem si vzeti čas, da sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju, 
pomagam pri učenju." 

Pripravljen/a sem si vzeti čas, da sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali 
računanju, pomagam pri učenju. 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU 

V PRETEKLEM 
ŠOLSKEM LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % F  f % 

Učenci, ki so učno 
manj uspešni 16 69,6 5 21,7 2 8,7 23 18,9 

Učenci, ki so učno bolj 
uspešni 60 60,6 31 31,3 8 8,1 99 81,1 

SKUPAJ 76 62,3 36 29,5 10 8,2 122 100 
 

Iz frekvenčne tabele (Tabela 14) lahko razberemo, da si je 60 (60,6 %) učencev, ki so učno 
bolj uspešni pri slovenskem jeziku, pripravljeno vzeti čas in pomagati sošolcu ali sošolki, ki 
ima težave pri učenju. 31 (31,3 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, je na zgoraj omenjeno 
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trditev izbralo odgovor »je delno tako«, medtem ko si osem (8,1 %) učencev ni 
pripravljenih vzeti časa in pomagati sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju. Prav tako 
v skupini učencev, ki so učno manj uspešni, prevladuje delež (69,6 %) tistih, ki si je 
pripravljenih vzeti čas in pomagati sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju. Pet (21,7 
%) učencev, ki so učno manj uspešni pri slovenskem jeziku, se delno strinja z odgovorom 
na trditev, ki sprašuje o pomoči vrstnikov brez SUT do učencev s SUT, medtem ko sta dva 
(8,7 %) učenca odgovorila, da se z omenjeno trditvijo ne strinjata.  
Glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu si je več kot 
dobra polovica (69,6 %) učencev, ki so učno manj uspešni, pripravljenih vzeti čas in 
pomagati sošolcem ali sošolkam, ki imajo težave pri učenju. Enako je tudi v skupini 
učencev, ki so učno bolj uspešni, kjer prevladuje delež (60,6 %) tistih, ki si je pripravljenih 
vzeti čas, da sošolcem ali sošolkam, ki imajo težave pri učenju, pomagajo pri učenju. 
 
Tabela 15: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri matematiki po 
trditvi: "Pripravljen/a sem si vzeti čas, da sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju, 
pomagam pri učenju." 

Pripravljen/a sem si vzeti čas, da sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali 
računanju, pomagam pri učenju. 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V 

PRETEKLEM ŠOLSKEM 
LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % F f % 

Učenci, ki so učno 
manj uspešni 30 66,7 10 22,2 5 11,1 45 36,9 

Učenci, ki so učno bolj 
uspešni 46 59,7 26 33,8 5 6,5 77 63,1 

SKUPAJ 76 62,3 36 29,5 10 8,2 122 100 
 

Iz frekvenčne tabele (Tabela 15) lahko razberemo, da si je 46 (59,7 %) učencev, ki so učno 
bolj uspešni pri matematiki, pripravljeno vzeti čas in pomagati sošolcu ali sošolki, ki ima 
težave pri učenju. 26 (33,8 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, je na zgoraj omenjeno 
trditev izbralo odgovor »je delno tako«, medtem ko si pet (6,5 %) učencev ni pripravljenih 
vzeti časa in pomagati sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju. Prav tako v skupini 
učencev, ki so učno manj uspešni, prevladuje delež (66,7 %) tistih, ki si je pripravljenih 
vzeti čas in pomagati sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju. Deset (22,2 %) učencev, 
ki so učno manj uspešni pri matematiki, se delno strinja z odgovorom na trditev, ki 
sprašuje o pomoči vrstnikov brez SUT do učencev s SUT, medtem ko je pet (11,1 %) 
učencev odgovorilo, da se z omenjeno trditvijo ne strinjajo.  
Glede na učno uspešnost pri matematiki v preteklem šolskem letu, si je več kot dobra 
polovica (66,7 %) učencev, ki so učno manj uspešni, pripravljenih vzeti čas in pomagati 
sošolcem ali sošolkam, ki imajo težave pri učenju. Enako je tudi v skupini učencev, ki so 
učno bolj uspešni, kjer prevladuje delež (59,7 %) tistih, ki si je pripravljenih vzeti čas, da 
sošolcem ali sošolkam, ki imajo težave pri učenju, pomagajo pri učenju. 
 

Hipotezo H3 sem preverjala s hi kvadrat preizkusom, in sicer glede na odgovore na trditev: 
»Pripravljen/a sem si vzeti čas, da sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali 
računanju, pomagam pri učenju.« 
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Tabela 16: Preverjanje hipoteze H3 s hi kvadrat preizkusom 
Pripravljen/a sem si vzeti čas, da sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali 

računanju, pomagam pri učenju. 

 χχχχ
2 

PREVERJANJE HIPOTEZE H3 
S χχχχ2 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

0,829 (p = 0,661*) X 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 
2,240 (p = 0,326*) X  

Legenda: *p ≤0,05, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Na osnovi izida hi kvadrat preizkusa (Tabela 16) razlik glede na oceno pri slovenskem 
jeziku ugotavljamo, da je p-vrednost enaka 0,661> 0,05 (χ2 = 0,829), kar pomeni, da se 
odgovori statistično pomembno ne razlikujejo, iz česar izhaja, da spremenljivki učna 
uspešnost pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu in odnos vrstnikov do učencev s 
SUT nista statistično značilno povezani. 
 
Na osnovi rezultatov hi kvadrat preizkusa v drugem primeru (matematika) je p-vrednost 
enaka 0,326 > 0,05 (χ2 = 2,240), kar pomeni, da se odgovori statistično pomembno ne 
razlikujejo, iz česar izhaja, da spremenljivki učna uspešnost pri matematiki v preteklem 
šolskem letu in odnos vrstnikov do učencev s SUT nista statistično povezani. 

 
»Sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju, z veseljem 
posodim zvezek, da dopolni svoje zapiske (8i).« 
 
Tabela 17: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku po 
trditvi: "Sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju, z veseljem posodim zvezek, da 
dopolni svoje zapise." 

Sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju, z veseljem posodim 
zvezek, da dopolni svoje zapiske. 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU 

V PRETEKLEM 
ŠOLSKEM LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % F f % 

Učenci, ki so učno 
manj uspešni 16 69,6 7 30,4 0 0 23 18,9 

Učenci, ki so učno bolj 
uspešni 76 76,8 19 19,2 4 4 99 81,1 

SKUPAJ 92 75,4 26 21,3 4 3,3 122 100 
 

Iz frekvenčne tabele (Tabela 17) lahko razberemo, da 76 (76,8 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri slovenskem jeziku, z veseljem posodijo sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri 
učenju, zvezek, da dopolnijo zapiske. 19 (19,2 učencev, ki so učno bolj uspešni, je na 
zgoraj omenjeno trditev izbralo odgovor »je delno tako«, medtem ko štirje (4 %) učenci 
sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju, zvezkov ne posodijo radi. Prav tako v skupini 
učencev, ki so učno manj uspešni, prevladuje delež (69,6 %) tistih učencev, ki sošolcu ali 
sošolki, ki ima težave pri učenju, radi posodijo zvezke. Sedem (30,4 %) učencev, ki so 
učno manj uspešni pri slovenskem jeziku, se delno strinja z odgovorom na trditev, ki 
sprašuje o pomoči vrstnikov brez SUT do učencev s SUT. 
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Glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu več kot dobra 
polovica (69,6 %) učencev, ki so učno manj uspešni, sošolcem ali sošolkam, ki imajo 
težave pri učenju, radi posodijo zvezke. Enako je tudi v skupini učencev, ki so učno bolj 
uspešni, kjer prevladuje delež (76,8 %) tistih, ki se sošolcem ali sošolkam, ki imajo težave 
pri učenju, radi pomagajo. 

 
Tabela 18: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri matematiki po 
trditvi: "Sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju, z veseljem posodim zvezek, da 
dopolni svoje zapise." 

Sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju, z veseljem posodim 
zvezek, da dopolni svoje zapiske. 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V 

PRETEKLEM ŠOLSKEM 
LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % F f % 

Učenci, ki so učno 
manj uspešni 29 64,4 14 31,1 2 4,4 45 36,9 

Učenci, ki so učno bolj 
uspešni 63 81,8 12 15,6 2 2,6 77 63,1 

SKUPAJ 92 75,4 26 21,3 4 3,3 122 100 
 

Iz frekvenčne tabele (Tabela 18) lahko razberemo, da 63 (81,8 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri matematiki, z veseljem posodijo sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju, 
zvezek, da dopolnijo zapiske. 12 (15,6 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, je na zgoraj 
omenjeno trditev izbralo odgovor »je delno tako«, medtem ko dva (2,6 %) učenca sošolcu 
ali sošolki, ki ima težave pri učenju, zvezkov ne posodita rada. Prav tako v skupini 
učencev, ki so učno manj uspešni, prevladuje delež (64,4 %) tistih učencev, ki sošolcu ali 
sošolki, ki ima težave pri učenju, radi posodijo zvezke. 14 (31,1 %) učencev, ki so učno 
manj uspešni pri matematiki, se delno strinja z odgovorom na trditev, ki sprašuje o pomoči 
vrstnikov brez SUT do učencev s SUT, medtem ko sta dva (4,4 %) učenca odgovorila, da 
se z omenjeno trditvijo ne strinjata.  
Glede na učno uspešnost pri matematiki v preteklem šolskem letu več kot dobra polovica 
(64,4 %) učencev, ki so učno manj uspešni, sošolcem ali sošolkam, ki imajo težave pri 
učenju, radi posodijo zvezke. Enako je tudi v skupini učencev, ki so učno bolj uspešni, kjer 
prevladuje delež (81,8 %) tistih, ki se sošolcem ali sošolkam, ki imajo težave pri učenju, 
radi pomagajo. 

Hipotezo H3 sem preverjala s hi kvadrat preizkusom, in sicer glede na odgovore na trditev: 
»Sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju, z veseljem posodim 
zvezek, da dopolni svoje zapiske.« 
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Tabela 19: Preverjanje hipoteze H3 s hi kvadrat preizkusom 
Sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju, z veseljem posodim 

zvezek, da dopolni svoje zapiske. 

 χχχχ
2 

PREVERJANJE HIPOTEZE H3 
S χχχχ2 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

2,165 (p = 0,339*) X 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 
4,645 (p = 0,098*) X  

Legenda: *p ≤0,05, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Na osnovi izida hi kvadrat preizkusa (Tabela 19) razlik glede na oceno pri slovenskem 
jeziku ugotavljamo, da je p-vrednost enaka 0,339 > 0,05 (χ2 = 2,165), kar pomeni, da se 
odgovori statistično pomembno ne razlikujejo, iz česar izhaja, da spremenljivki učna 
uspešnost pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu in odnos vrstnikov do učencev s 
SUT nista statistično značilno povezani. 
 
Na osnovi rezultatov hi kvadrat preizkusa v drugem primeru (matematika) je p-vrednost 
enaka 0,098 > 0,05 (χ2 = 4,645), kar pomeni, da se odgovori statistično pomembno ne 
razlikujejo, iz česar izhaja, da spremenljivki učna uspešnost pri matematiki v preteklem 
šolskem letu in odnos vrstnikov do učencev s SUT nista statistično povezani. 

 
Povzetek ključnih ugotovitev 
Na odnos vrstnikov brez SUT in učencev s SUT, ne vpliva učna uspešnost pri ključnih 
izobraževalnih predmetih (matematika, slovenski jezik) v preteklem šolskem letu. Učenci 
obeh skupin (učno manj uspešni, učno bolj uspešni) imajo do učencev s SUT pozitiven 
odnos, kar pomeni, da so jim pripravljen pomagati pri učenju, jim posoditi zvezke in se z 
njimi radi družijo. Hipoteze 3 torej ne moremo potrditi. 
 

PREPRIČANJA VRSTNIKOV DO UČENCEV S SUT 
 
V okviru tretjega raziskovalnega vprašanja (RV3) me je zanimalo, kakšna prepričanja 
imajo vrstniki brez SUT do učencev s SUT. To sem preverjala s pomočjo avtorskega 
vprašalnika (Priloga 1), in sicer z vprašanjem številka 8 (Priloga 1). 
 
Odgovor na raziskovalno vprašanje sem dobila na podlagi odgovorov na naslednje trditve: 

• Sošolci, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, lažje dobijo dobro oceno 
kot jaz, saj si učitelji do njih bolj popustljivi (8a). 

• Sošolci, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, težje dobijo dobro oceno 
kot jaz (8b). 

• Učenec, ki ima težave pri branju, pisanju, računanju, je lahko uspešen na drugih 
področjih (šport, igranje instrumenta, naravoslovje, delo z računalnikom) (8k). 

Najprej sem naredila opisno statistko po posameznih trditvah.  
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Tabela 20: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev (osmo vprašanje) 

TRDITVE JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % 
Sošolci, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 

računanju, lažje dobijo dobro oceno kot jaz, saj so 
učitelji do njih bolj popustljivi. 

27 21,8 45 36,3 52 41,9 124 100 

Sošolci, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 
računanju, težje dobijo dobro oceno kot jaz 53 45,7 48 38,7 23 18,5 124 100 

Učenec, ki ima težave pri branju, pisanju, računanju, 
je lahko uspešen na drugih področjih (šport, igranje 

instrumenta, naravoslovje, delo z računalnikom). 
98 79,0 21 16,9 5 4,0 124 100 

 
S trditvami v frekvenčni tabeli (Tabela 20) sem preverjala prepričanja vrstnikov o učencih s 
SUT. V interpretaciji tabele bom predstavila tisti odstotek odgovorov, ki prevladuje. 
 
S trditvijo »Sošolci, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, lažje dobijo dobro 
oceno kot jaz, saj so učitelji do njih bolj popustljivi«, se ne strinja 52 (41,9 %) učencev, kar 
prikazuje, da so učenci prepričani, da učitelji do učencev s SUT niso popustljivi. 
 
Podobno prikazujejo tudi odgovori na trditev »Sošolci, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 
računanju, težje dobijo dobro oceno kot jaz«, kjer je 53 (45,7 %) učencev za odgovor 
izbralo »je tako«, kar kaže na to, da se vrstniki zavedajo, da učenci s SUT težko dobijo 
dobro oceno. 
 
98 (79 %) učencev se strinja s trditvijo »Učenci, ki ima težave pri branju, pisanju, 
računanju, je lahko uspešen na drugih področjih (šport, igranje instrumenta, naravoslovje, 
delo z računalnikom)«, iz česar lahko sklepamo, da se učenci zavedajo oziroma so 
prepričani, da imajo učenci s SUT tudi močna področja. 
 
Povzetek ključnih ugotovitev 
Vrstniki brez SUT imajo o učencih s SUT pozitivna prepričanja. Prepričani so, da učenci s 
SUT težko dobijo dobro oceno, in da učitelji do učencev s SUT niso popustljivi. Prav tako 
so prepričani, da imajo učenci s SUT močna področja, kar je dobro, saj pozitivna 
prepričanja pripomorejo k dobrim odnosom vrstnikov brez SUT z učenci s SUT. 
 

12.3  Osebnostne lastnosti učencev s SUT 
 
V okviru četrtega raziskovalnega vprašanja (RV4) me je zanimalo, katere osebnostne 
lastnosti prepoznavajo vrstniki pri učencih s SUT. To sem preverjala s pomočjo avtorskega 
vprašalnika (Priloga 1), in sicer s vprašanjem številka 7 (Priloga 1). 
 
Na osnovi raziskovanega vprašanja (RV4) sem postavila naslednji hipotezi: 

• H4: Vrstniki pri učencih s SUT večinoma prepoznavajo negativne osebnostne 
lastnosti. 

• H5: Vrstniki, ki so učno uspešnejši, pri učencih s SUT prepoznavajo pozitivne 
osebnostne lastnosti kot pa učno manj uspešni vrstniki. 

 
Hipotezi H4 in H5 sem preverjala s pomočjo sedmega vprašanja v avtorskem vprašalniku 
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(Priloga 1), 
 
Vprašanje številka 7 (Priloga 1):  
S katerimi besedami bi opisal učenca, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju? 
Obkrožiš lahko več besed. 
 
Učenci so imeli na voljo 24 pridevnikov, ki so navedeni v avtorskem vprašalniku (Priloga 
1), in opisujejo učence s SUT. Za preverjanje hipotez H2 in H3 sem naprej naredila novi 
spremenljivki. Preštela sem število pozitivnih in število negativnih opisov (Prilogi 3 in 4).  
 
Pozitivno opisovanje 
V opisih učencev so učenci izbirali naslednje pridevnike: prijazen, pameten, družaben, 
vesel, priljubljen, ustrežljiv, rad pomaga, pošten, zgovoren, spreten, vztrajen, ustvarjalen.  
 
Tabela 21: Število učencev (f) in strukturni odstotki (f %) učencev, ki so za opis učencev s SUT izbrali pozitivne 
pridevnike 

ŠTEVILO POZITIVNIH 
OPISOV 

f f % 

0 31 25,0 
1−2 42 33,9 
3−4 31 25,0 
5−6 16 12,9 
7−8 4 3,2 

SKUPAJ 124 100 
 
Iz tabele (Tabela 21) vidimo, da je največ učencev (33,9 %) za opis učenca s SUT izbralo 
med 1 in 2 pozitivnima pridevnikoma, četrtina izmed njih (25 %) je izbralo med 3 in 4 
pozitivnimi pridevniki, 16 (12,9 %) učencev med 5 in 6 pozitivnimi pridevniki ter 4 (3,2 %) 
učenci med 7 in 8 pozitivnimi pridevniki. Četrtina (25 %) učencev ni izbralo nobenega 
pozitivnega pridevnika. Najpogosteje so se učenci odločali med pridevniki prijazen, pošten, 
rad pomaga in ustvarjalen. 
 
Negativno opisovanje 
V opisih učencev so učenci izbirali naslednje pridevnike: neumen, nespreten, osamljen, 
len, tih, počasen, drugačen, smešen, agresiven, nesramen, boječ, žalosten. 
 
Tabela 22: Število učencev (f) in strukturni odstotki (f %) učencev, ki so za opis učencev s SUT izbrali negativne 
pridevnike 

ŠTEVILO NEGATIVNIH 
OPISOV 

f f % 

0 4 3,2 
1−2 33 26,6 
3−4 43 34,7 
5−6 34 27,4 
7−8 5 4,0 
9−10 4 3,2 

11 1 0,8 
SKUPAJ 124 100 

 
Iz tabele (Tabela 22) lahko razberemo, da je največ učencev (34,7 %) za opis učenca s 
SUT izbralo med 3 in 4 negativnimi pridevniki, 34 (27,4 %)učencev je izbralo med 5 in 6 
negativnimi pridevniki, 33 (26,6 %) učencev je izbralo med 1 in 2 negativnima 
pridevnikoma, 5 (4 %) učencev je izbralo med 7 in 8 negativnimi pridevniki, 4 (3,2 %) 
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učenci med 9 in 10 negativnimi pridevniki ter en (0,8 %) učenec med 11 negativnimi 
pridevniki. Štirje (3,2 %) učenci niso izbrali nobenega negativnega pridevnika. 
Najpogosteje so se učenci odločali med pridevniki počasen, drugačen, osamljen, boječ, 
žalosten in nespreten. 
 
Povzetek ključnih ugotovitev 
Učenci vključeni v raziskavo so učenca, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju, v 
povprečju opisali z naslednjimi pridevniki. 
 
Tabela 23: Povzetek ključnih ugotovitev 

POZITIVNI OPIS NEGATIVNI OPIS 

• prijazen 

• pošten 

• rad pomaga 

• ustvarjalen 

• počasen 

• drugačen 

• osamljen 

• boječ 

• žalosten 

• nespreten 

 
12.3.1 Preverjanje hipoteze H4 

Na osnovi raziskovanega vprašanja (RV4) sem postavila naslednjo hipotezo: 
• H4: Vrstniki pri učencih s SUT večinoma prepoznavajo negativne osebnostne 

lastnosti. 
 
Ker imamo opravka s primerjavo dveh povprečnih ocen števila izbranih opisov (pozitivnih 
in negativnih) sem za preverjanje hipoteze H4 uporabila t-test za parne vzorce.  
 
Tabela 24: Opisna statistika za spremenljivki "pozitivni opis" in "negativni opis" 

 M SD SKUPAJ 
Pozitivni opis 2,3226 2,13963 124 
Negativni opis 3,8145 2,24647 124 

Legenda: M – povprečje; SD – standardni odklon 
 
V povprečju (Tabela 24) so anketiranci izbrali dva pozitivna opisa s standardnim odklonom 
2,13963 in štiri negativne opise s standardnim odklonom 2,24647 (Tabela 5).  
 
Tabela 25: Preverjanje hipoteze H4 s t-testom za odvisne vzorce 

OSEBNOSTNE LASTNOSTI UČENCEV S SUT 

 t-test PREVERJANJE HIPOTEZE H4 
S t-testom 

POZITIVNI OPIS – NEGATIVNI 
OPIS -5,120 (p = 0,000*) � 

Legenda: *p ≤0,05, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori) 
 
Na osnovi parnega t-testa (Tabela 25) lahko zapišemo naslednji sklep: p-vrednost parnega 
t-testa je enaka 0,000 < 0,05 (t = -5,120). Razlika je statistično značilna oziroma gre za 
statistično pomembno razliko med povprečnima ocenama obeh spremenljivk, kar pomeni, 
da vrstniki učencem s SUT pripisujejo negativne osebnostne lastnosti. 
 
  



Odnos in stališča učencev brez specifičnih učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami 
Nina ORGOLIČ ŠTUHEC 

 

77 

 

Povzetek ključnih ugotovitev 
Pri opisovanju učenca s SUT so vrstniki brez SUT izbirali med pozitivnimi in negativnimi 
pridevniki. Vrstniki brez SUT so pri opisovanju izbrali med več negativnimi pridevniki, kar 
pomeni, da jim večinoma pripisujejo negativne osebnostne lastnosti. 
 
12.3.2  Preverjanje hipoteze H5 

Na osnovi raziskovanega vprašanja (RV4) sem postavila naslednjo hipotezo: 
• H5: Vrstniki, ki so učno uspešnejši, pri učencih s SUT pogosteje prepoznavajo 

pozitivne osebnostne lastnosti kot pa učno manj uspešni vrstniki. 
 
V nadaljevanju predstavljam opisno in statistično obdelavo podatkov glede na učno 
uspešnost pri ključnih izobraževalnih predmetih (slovenski jezik in matematika) v 
preteklem šolskem letu po odgovorih na posamezne trditve. 
 
Opomba: Dva izmed učencev (1,6 %) se ne spomnita zaključne ocene pri slovenskem 
jeziku v preteklem šolskem letu. Zato je v opisno statistiko pri tej hipotezi vključenih 122 
(98,4 %) učencev od celotnega vzorca. 
 
Tabela 26: Opisna statistika glede na uspešnost pri slovenskem jeziku 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 

PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU 
M SD SKUPAJ 

POZITIVNI OPIS 

Učenci, ki 
so učno 

manj 
uspešni 

2,6522 2,18692 23 

122 
Učenci, ki 

so učno bolj 
uspešni 

2,2525 2,13495 99 

NEGATIVNI OPIS 

Učenci, ki 
so učno 

manj 
uspešni 

3,3478 2,56920 23 

122 
Učenci, ki 

so učno bolj 
uspešni 

3,8384 2,0989 99 

Legenda: M – povprečje; SD – standardni odklon 
 
Iz tabele (Tabela 26) je razvidno, da v povprečju učenci, ki so učno manj uspešni pri 
slovenskem jeziku, pri opisu učenca s SUT uporabljajo več pozitivnih pridevnikov, in sicer 
v povprečju 3 pridevnike s standardnim odklonom 2,18692, kar kaže na visoko stopnjo 
variabilnosti. Učenci, ki so učno bolj uspešni pri slovenskem jeziku, so izbrali več 
negativnih pridevnikov, in sicer v povprečju 4 pridevnike s standardnim odklonom 2,0989; 
stopnja variabilnosti je tudi v tem primeru visoka, ne pa tako visoka kot v skupini učno 
manj uspešnih učencev. 
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Tabela 27: Preverjanje hipoteze H5 s t-testom za neodvisne vzorce 
USPEŠNOST PRI SLOVENSKEM JEZIKU V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU 

 t-test 
PREVERJANJE HIPOTEZE H5 

S t-testom 
POZITIVNI OPIS 0,805 (p = 0,422*) X 
NEGATIVNI OPIS -0,970 (p = 0,334*) X 

Legenda: *p ≤0,05, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori) 
 
Na osnovi t-testa za neodvisne vzorce (Tabela 27) lahko napišemo naslednji sklep: p- 
vrednost neodvisnega vzorca je enaka 0,422 > 0,05 (t = 0,805), kar pomeni, da v 
opisovanju učencev s SUT ni statistično značilnih razlik med učno bolj uspešnimi in učno 
manj uspešnimi učenci pri slovenskem jeziku. Podobno je tudi pri negativnih izbirah, kjer je 
p-vrednost enaka 0,334 > 005 (t = -0,970). Razlika v nobenem primeru ni statistično 
pomembna. Med učno bolj in učno manj uspešnimi učenci ni razlik v opisovanju učencev s 
SUT. Torej omenjenih razlik na vzorcu, ki je bil zajet v raziskavo, nismo mogli dokazati, ne 
v primeru pozitivnih opisov in ne v primeru negativnih opisov učencev s SUT. 
 
Tabela 28: Opisna statistika glede na uspešnost pri matematiki 
USPEŠNOST PRI MATEMATIKI V 

PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU 
M SD SKUPAJ 

POZITIVNI 
ODNOS 

Učenci, ki so 
učno manj 

uspešni 
2,5778 2,12655 45 

122 
Učenci, ki so 

učno bolj 
uspešni 

2,1818 2,15044 77 

NEGATIVNI 
ODNOS 

Učenci, ki so 
učno manj 

uspešni 
3,6444 2,21724 45 

122 
Učenci, ki so 

učno bolj 
uspešni 

3,8052 2,17666 77 

Legenda: M – povprečje; SD – standardni odklon 
 
Iz tabele (Tabela 28) je razvidno, da v povprečju učenci, ki so učno manj uspešni pri 
matematiki, pri opisovanju učencev s SUT izbirajo več pozitivnih pridevnikov, in sicer v 
povprečju 3 pridevnike s standardnim odklonom 2,12655. Učenci, ki so učno bolj uspešni 
pri matematiki, imajo več negativnih pridevnikov, in sicer v povprečju 4 pridevnike s 
standardnim odklonom 2,17666. Tudi v tem primeru, kakor pri slovenskem jeziku, je 
stopnja variabilnosti visoka. 
 
Tabela 29: Preverjanje hipoteze H5 s t-testom za neodvisne vzorce 

USPEŠNOST PRI MATEMATIKI V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU 

 t- test 
PREVERJANJE HIPOTEZE H5 

S t – testom 
POZITIVNI ODNOS 0,985 (p = 0,326*) X 
NEGATIVNI ODNOS -0,391 (p = 0,697*) X 

Legenda: *p ≤0,05, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori) 
 
Na osnovi t-testa za neodvisne vzorce (Tabela 29) lahko napišemo naslednji sklep: p- 
vrednost pozitivnih opisov je enaka 0,326 > 0,05 (t = 0,985), torej hipoteze ne moremo 
zavrniti pri 5 % stopnji tveganja, kar pomeni, da ni statistično značilnih razlik v opisovanju 
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učencev s SUT med učenci, ki so učno bolj ali manj uspešni pri matematiki. Podobno je 
tudi pri negativnih izbirah, kjer je p-vrednost enaka 0,697 > 005 (t = -0,391). Razlika v 
nobenem primeru ni statistično pomembna. Med učno bolj in učno manj uspešnimi učenci 
ni razlik v odnosu do učencev s SUT. Torej omenjenih razlik na vzorcu, ki je bil zajet v 
raziskavo, nismo mogli dokazati, ne v primeru pozitivnih opisov in ne v primeru negativnih 
opisov. 
 
Povzetek ključnih ugotovitev 
Pri opisovanju učenca s SUT so vrstniki brez SUT izbirali med pozitivnimi in negativnimi 
pridevniki. Učenci, ki so učno manj uspešni pri matematiki in slovenskem jeziku, so v 
povprečju izbirali več pozitivnih pridevnikov kot pa učenci, ki so učno bolj uspešni, slednji 
so izbirali več negativnih pridevnikov. Učenci, ki so učno manj uspešni, subtilnejše 
zaznavajo težave učencev s SUT (empatija, lastne izkušnje z neuspehom). Medtem ko 
imajo učenci, ki so bolj uspešni, glede uspešnosti višje kriterije in so manj razumevajoči do 
težav. Omenjenih absolutnih razlik pa statistično nismo dokazali. 
 
12.4  Odnos vrstnikov do skupinskega dela z učenci s SUT 
 
Zanimala me je tudi pripravljenost za sodelovanje z učenci s SUT. 
 
V okviru magistrske raziskave sem postavila tudi naslednjo hipotezo: 

• H6: Učenci, ki so učno uspešnejši, sprejemajo učenca s SUT pri skupinskem delu 
bolj pozitivno kot pa učno manj uspešni vrstniki. 

 
Hipotezo H6 sem preverjala s pomočjo osmega vprašanja v avtorskem vprašalniku 
(Priloga 1), in sicer z naslednjimi trditvami: 

• Rad/a sodelujem v skupini s sošolcem, ki ima težave pri branju, pisanju ali 
računanju. 

• Pri skupinskem delu rad delam le s sošolci, ki z učenjem nimajo težav. 
 
Najprej sem naredila opisno statistko po posameznih trditvah.  
 
Tabela 30: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev (osmo vprašanje) 

TRDITVE JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % 
Rad/a sodelujem v skupini s sošolcem, ki ima težave 

pri branju, pisanju ali računanju. 45 36,3 60 48,4 19 15,3 124 100 

Pri skupinskem delu rad delam le s sošolci, ki z 
učenjem nimajo težav. 33 26,6 43 34,7 48 38,7 124 100 

 
S trditvama v frekvenčni tabeli (Tabela 30) sem preverjala odnos vrstnikov do skupinskega 
dela z učenci s SUT.  
 
Na trditev »Rad/a sodelujem v skupini s sošolcem, ki ima težave pri branju, pisanju ali 
računanju«, je 60 (48,4 %) učencev odgovorilo »je delno tako«, 45 (36,3 %) je za odgovor 
izbralo »je tako«, kar kaže na to, da učenci radi sodelujejo v skupini z učencem s SUT.  
 
48 (38,7 %) učencev je na trditev »Pri skupinskem delu rad delam le s sošolci, ki z 
učenjem nimajo težav« za odgovor izbralo »ni tako«, kar kaže na to, da učenci brez SUT 
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radi sodelujejo z učencem s SUT. 
 
Povzetek ključnih ugotovitev 
Vrstniki brez SUT imajo pozitiven odnos do učencev s SUT in do skupinskega dela s 
sošolci s SUT, saj navajajo, da radi sodelujejo v skupini s sošolcem, ki ima težave pri 
branju, pisanju ali računanju in v skupinsko delo ne vključujejo le učencev, ki z učenjem 
nimajo težav. 
 
12.4.1  Preverjanje hipoteze H6 

Hipotezo H6 sem preverjala z vprašanjem številka 8 (Priloga 1), in sicer z naslednjima 
trditvama: 

• Rad/a sodelujem v skupini s sošolcem, ki ima težave pri branju, pisanju ali 
računanju. 

• Pri skupinskem delu rad delam le s sošolci, ki z učenjem nimajo težav. 
 
Opomba: Dva izmed učencev (1,6 %) se ne spomnita zaključne ocene pri matematiki v 
preteklem šolskem letu. Zato je v opisno statistiko pri tej hipotezi vključenih 122 (98,4 %) 
učencev od celotnega vzorca. 
 
V nadaljevanju predstavljam opisno in statistično obdelavo podatkov glede na učno 
uspešnost pri ključnih izobraževalnih predmetih (slovenski jezik in matematika) v 
preteklem šolskem letu po odgovorih na posameznih vprašanjih. 
 
»Rad/a sodelujem v skupini s sošolcem, ki ima težave pri branju, pisanju ali 
računanju.« 
 
Tabela 31: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku po 
trditvi: »Rad/a sodelujem v skupini s sošolcem, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju.« 

Rad/a sodelujem v skupini s sošolcem, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju. 
USPEŠNOST PRI 

SLOVENSKEM JEZIKU 
V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % F f % 

Učenci, ki so učno 
manj uspešni 12 52,2 9 39,1 2 8,7 23 18,9 

Učenci, ki so učno bolj 
uspešni 32 32,2 50 50,5 17 17,2 99 81,1 

SKUPAJ 44 36,1 59 48,4 19 15,6 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 31) lahko razberemo, da 50 (50,5 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri slovenskem jeziku delno rado sodeluje v skupini z učencem s SUT. 32 (32,2 
%) učencev, ki so učno bolj uspešni, rado sodeluje v skupini z učencem s SUT, medtem ko 
17 (17,2 %) učencev ne marajo sodelovati v skupini z učencem s SUT. Prav tako v skupini 
učencev, ki so učno manj uspešni, prevladuje delež (52,2 %) tistih, ki radi sodelujejo v 
skupini z učencem, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju. 9 (31,1 %) učencev, ki 
so učno manj uspešni pri matematiki, se delno strinja z odgovorom na trditev, ki sprašuje o 
sodelovanju v skupini z učencem s SUT, medtem ko sta sva (8,7 %) učenca odgovorila, da 
se z omenjeno trditvijo ne strinjata.  
Glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu dobra polovica 
učencev, ki so učno manj uspešni (52,2 %), rada sodeluje v skupini s sošolcem, ki ima 
težave pri branju, pisanju ali računanju. Učencev, ki so učno bolj uspešni glede na učno 
uspešnost pri slovenskem jeziku, so bolj neopredeljeni, saj jih je 50 (50,5 %) izbralo 
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odgovor »je delno tako«. 
 
Tabela 32: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku po 
trditvi: »Rad/a sodelujem v skupini s sošolcem, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju.« 

Rad/a sodelujem v skupini s sošolcem, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju. 
USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V 

PRETEKLEM ŠOLSKEM 
LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % F f % f f % 

Učenci, ki so učno 
manj uspešni 23 51,1 14 31,1 8 17,8 45 36,9 

Učenci, ki so učno bolj 
uspešni 21 27,3 45 58,4 11 14,3 77 63,1 

SKUPAJ 44 36,1 59 48,4 19 15,6 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 32) lahko razberemo, da 45 (58,4 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri matematiki, delno rado sodeluje v skupini z učencem s SUT. 21 (27,3 %) 
učencev, ki so učno bolj uspešni, rado sodeluje v skupini z učencem s SUT, medtem ko 11 
(14,3 %) učencev ne mara sodelovati v skupini z učencem s SUT. Prav tako v skupini 
učencev, ki so učno manj uspešni, prevladuje delež (51,1 %) tistih, ki radi sodelujejo v 
skupini z učencem, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju. 14 (31,1 %) učencev, ki 
so učno manj uspešni pri matematiki, se delno strinja z odgovorom na trditev, ki sprašuje o 
sodelovanju v skupini z učencem s SUT, medtem ko je osem (17,8 %) učencev odgovorilo, 
da se z omenjeno trditvijo ne strinjata.  
Glede na učno uspešnost pri matematiki v preteklem šolskem letu dobra polovica  
učencev, ki so učno manj uspešni, rada sodeluje v skupini s sošolcem, ki ima težave pri 
branju, pisanju ali računanju. Tako kot pri slovenskem jeziku so tudi učenci, ki so učno bolj 
uspešni glede na učno uspešnost pri matematiki bolj neopredeljeni, saj jih je 45 (58,4 %) 
izbralo odgovor »je delno tako«. 
 
Hipotezo H6 sem preverjala s hi kvadrat preizkusom, in sicer glede na odgovore na trditev: 
»Rad/a sodelujem v skupini s sošolcem, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju.« 
 
Tabela 33: Preverjanje hipoteze H6 s hi kvadrat preizkusom 

Rad/a sodelujem v skupini s sošolcem, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju. 

 χχχχ
2 

PREVERJANJE HIPOTEZE H6 
S χχχχ2 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

3,400 (p = 0,183*) X 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 
9,084 (p = 0,011*) � 

Legenda: *p ≤0,05, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Na osnovi izida hi kvadrat preizkusa (Tabela 33) razlik v pripravljenosti za sodelovanje z 
učencem s SUT glede na oceno pri slovenskem jeziku ugotavljamo, da je p-vrednost 
enaka 0,183 > 0,05 (χ2 = 3,400), kar pomeni, da se odgovori statistično pomembno ne 
razlikujejo, iz česar izhaja, da spremenljivki učna uspešnost pri slovenskem jeziku v 
preteklem šolskem letu in sodelovanje v skupini z učencem s SUT nista statistično 
značilno povezani. 
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Na osnovi rezultatov hi kvadrat preizkusa (Tabela 33) v drugem primeru (matematika) je p-
vrednost enaka 0,011 < 0,05 (χ2 = 9,084), kar pomeni, da se odgovori statistično 
pomembno razlikujejo, iz česar izhaja, da sta spremenljivki učna uspešnost pri matematiki 
v preteklem šolskem letu in sodelovanje v skupini z učencem s SUT povezani. Učenci, ki 
so učno manj uspešni, pogosteje izražajo pripravljenost sodelovanja v skupini z učencem 
s SUT kot bolj uspešni. 
 
»Pri skupinskem delu rad delam le s sošolci, ki z učenjem nimajo težav.« 
 
Tabela 34: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku po 
trditvi: "Pri skupinskem delu rad delam le s sošolci, ki z učenjem nimajo težav." 

Pri skupinskem delu rad delam le s sošolci, ki z učenjem nimajo težav. 
USPEŠNOST PRI 

SLOVENSKEM JEZIKU 
V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % 

Učenci, ki so učno 
manj uspešni 6 26,1 10 43,5 7 30,4 23 18,9 

Učenci, ki so učno bolj 
uspešni 27 27,3 32 32,3 40 40,4 99 81,1 

SKUPAJ 33 27,0 42 34,4 47 38,5 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 34) lahko razberemo, da 40 (40,4 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri slovenskem jeziku, radi sodelujejo v skupini tudi z učencem s SUT in ne le s 
sošolci, ki pri učenju nimajo težav. 32 (32,3 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, delno radi 
sodelujejo v skupini, kjer ni učenca s SUT, medtem ko 27 (27,3 %) učencev radi pri 
skupinskem delu delajo le s sošolci, ki pri učenju nimajo težav. V skupini učencev, ki so 
učno manj uspešni, je največji delež (43,5 %) tistih, ki delno radi sodelujejo v skupini le s 
sošolcem, ki pri učenju nima težav. Sedem (30,4 %) učencev, ki so učno manj uspešni pri 
slovenskem jeziku, se ne strinja z odgovorom na trditev, ki sprašuje o skupinskem delu le 
s sošolci, ki z učenjem nimajo težav, medtem ko je šest (26,1 %) učencev odgovorilo, da 
se z omenjeno trditvijo strinjajo.  
Glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu učenci, ki so 
učno manj uspešni, nadpovprečno delno radi (43,5 %) delajo pri skupinskem delu s 
sošolci, ki nimajo težav.  
 
Tabela 35: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri matematiki po 
trditvi: "Pri skupinskem delu rad delam le s sošolci, ki z učenjem nimajo težav." 

Pri skupinskem delu rad delam le s sošolci, ki z učenjem nimajo težav. 
USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V 

PRETEKLEM ŠOLSKEM 
LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % 

Učenci, ki so učno 
manj uspešni 15 33,3 15 33,3 15 33,3 45 36,9 

Učenci, ki so učno bolj 
uspešni 18 23,4 27 35,1 32 41,6 77 63,1 

SKUPAJ 33 27,0 42 34,4 47 38,5 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 35) lahko razberemo, da 32 (41,6 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri matematiki, radi sodelujejo v skupini tudi z učencem s SUT in ne le s sošolci, ki 
pri učenju nimajo težav. 27 (35,1 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, delno radi sodelujejo 
v skupini, kjer ni učenca s SUT, medtem ko 18 (23,4 %) učencev radi pri skupinskem delu 
delajo le s sošolci, ki pri učenju nimajo težav. V skupini učno manj uspešnih učencev je 
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delež odgovorov na trditev »Pri skupinskem delu rad delam le s sošolci, ki pri učenju 
nimajo težav.« povsod enak (33,3 %).  
 
Hipotezo H6 sem preverjala s hi kvadrat preizkusom, in sicer glede na odgovore na trditev: 
»Pri skupinskem delu rad delam le s sošolci, ki pri učenju nimajo težav.« 
 
Tabela 36: Preverjanje hipoteze H6 s hi kvadrat preizkusom 

Pri skupinskem delu rad delam le s sošolcem, ki pri učenju nima težav. 

 χχχχ
2 

PREVERJANJE HIPOTEZE H6 
S χχχχ2 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

1,166 (p = 0,558*) X 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 
1,564 (p = 0,457*) X 

Legenda: *p ≤0,05, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Na osnovi hi kvadrat preizkusa (Tabela 36) za primer ocene pri slovenskem jeziku je p-
vrednost enaka 0,558 > 0,05 (χ2 = 1,166), kar pomeni, da se odgovori obeh skupin 
učencev statistično pomembno ne razlikujejo, iz česar izhaja, da spremenljivki učna 
uspešnost pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu in skupinsko delo s sošolci, ki z 
učenjem nimajo težav, nista statistično značilno povezani. 
 
Na osnovi rezultatov hi kvadrat preizkusa za primer ocen pri matematiki je p-vrednost 
enaka 0,457 > 0,05 (χ2 = 1,564), kar pomeni, da se odgovori obeh skupin učencev  
statistično pomembno ne razlikujejo, iz česar izhaja, da spremenljivki učna uspešnost pri 
matematiki v preteklem šolskem letu in skupinsko delo s sošolci, ki z učenjem nimajo 
težav, nista statistično značilno povezani. Hipoteze H6 torej ne moremo potrditi. 
 
Povzetek ključnih ugotovitev 
Na odnos vrstnikov brez SUT do skupinskega dela z učenci s SUT ne vpliva učno 
uspešnost pri ključnih izobraževalnih predmetih (matematika, slovenski jezik) v preteklem 
šolskem letu.  
 

12.5  Stališča vrstnikov do prilagoditev 

 
V povezavi s prilagoditvami, ki jih prejemajo učenci s SUT (RV5), me je zanimalo, kakšna 
stališča imajo vrstniki brez SUT do prilagoditev, ki jih prejemajo učenci s SUT. To sem 
preverjala s pomočjo avtorskega vprašalnika (Priloga 1). 
 
Najprej predstavljam opisno statistko po posameznih vprašanjih, ki so se nanašala na 
prilagoditve, nato sledijo rezultati opisne statistike po posameznih vprašanjih glede na 
zaključno uspešnost pri ključnih izobraževalnih predmetih (slovenski jezik in matematika) v 
preteklem šolskem letu 2014/2015. S pomočjo statističnih testov sem izračunala statistično 
povezavo in na osnovi dobljenih rezultatov potrdila oziroma zavrnila postavljeno hipotezo. 
Poglavje o stališčih do prilagoditev bom zaključila z razpravo o dobljenih rezultatih 
raziskave. 
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Vprašanje številka 3 (Priloga 1):  
Zamisli si naslednji dogodek: Pri matematiki pišete preverjanje in ocenjevanje znanja. 
Predstavljaj si, da ima tvoj sošolec, ki ima težave pri računanju, podaljšan čas pisanja, 
zato s pisanjem nadaljuje v drugih prostorih v družbi specialne pedagoginje. Kaj bi si 
mislil/a ob tem?  
 
Tabela 37: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev (tretje vprašanje) 

 f f % 
Sošolcu zavidam, ker ima več časa za reševanje naloge in 

pomoč specialne pedagoginje. 1 0,8 

Razumem, da sošolec potrebuje več časa in pomoč specialne 
pedagoginje. 89 71,8 

Me ne zanima. 20 16,1 
Ne zdi se mi prav, da imava za preverjanje in ocenjevanje 

znanja različne pogoje. 14 11,3 

SKUPAJ 124 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 37) lahko razberemo, da ima 89 (71,8 %) učencev pozitivna 
stališča do časovnih in prostorskih prilagoditev, ki jih prejemajo učenci s SUT. Štirinajstim 
(11,3 %) učencem se ne zdi prav, da imajo učenci s SUT drugačne pogoje za preverjanje 
in ocenjevanje znanja, eden (0,8 %) izmed anketiranih učencev učencem s SUT celo 
zavida, ker imajo več časa za reševanje ter pomoč specialne pedagoginje. Dvajset (16,1 
%) učencev je odgovorilo, da jih prilagoditve za učence s SUT ne zanimajo. 
 
Vprašanje številka 4 (Priloga 1): 
Zamisli si naslednji dogodek: Pri slovenščini pišete pisno preverjanje znanja. Ena od nalog 
zahteva obnovo besedila. Predstavljaj si, da tvoj sošolec, ki ima težave pri branju, dobi 
krajši odlomek za branje kot ti. Kaj bi si mislil/a ob tem? 
  
Tabela 38: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev (četrto vprašanje) 

 f f % 
Ne zdi se mi prav, da ima sošolec krajšo vsebino. 19 15,3 

Razumem, da ima sošolec krajši odlomek za branje kot jaz in zdi 
se mi prav, da mu učitelji pomagajo. 85 68,5 

Me ne zanima. 20 16,1 
SKUPAJ 124 99,9 

 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 38) lahko razberemo, da ima 85 (68,5 %) učencev pozitivna 
stališča do metodično-didaktičnih prilagoditev, ki jih učitelji nudijo učencem s SUT. 
Devetnajstim (15,3 %) učencem se ne zdi prav, da imajo učenci s SUT krajše vsebine pri 
preverjanju znanja. Dvajset (16,1 %) učencev je ponovno odgovorila, da jih prilagoditve za 
učence s SUT ne zanimajo. 
 
Vprašanje številka 5 (Priloga 1) 
Zamisli si naslednji dogodek: Pri zgodovini si vprašan skupaj s sošolcem, ki si težko 
zapomni velik obseg snovi naenkrat. Predstavljaj si, da tebi učitelj postavlja vprašanja iz 
celotne obravnavane snovi, tvojega sošolca pa vpraša snov, razdeljeno na več delov. Kaj 
bi si mislil/a ob tem? 
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Tabela 39: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev (peto vprašanje) 
 f f % 

To se mi ne zdi pravično, saj tako moj sošolec lažje dobi dobro 
oceno. 21 16,9 

Domnevam, da ima moj sošolec težave z zapomnitvijo, zato se 
mi zdi prav, da mu učitelj da možnost, da po delih pokaže svoje 

znanje. 
81 65,3 

Proces ocenjevanja drugih sošolcev me ne zanima. 22 17,7 
SKUPAJ 124 99,9 

 
Tudi iz te frekvenčne tabele (Tabela 39) lahko razberemo, da ima večina, kar 81 (65,3 %) 
učencev, pozitivna stališča do didaktično-metodičnih prilagoditev. 21 (16,9 %) učencem se 
ne zdi pravično, da so učenci s SUT obravnavano snov vprašani po delih, saj menijo, da 
tako lažje dobijo dobro oceno. 22  (17,7 %) učencev proces ocenjevanja drugih učencev 
ne zanima. 
 
Vprašanje številka 6 (Priloga 1): 
Preberi vsako poved in označi JE TAKO (če se s trditvijo strinjaš), JE DELNO TAKO (če se 
s trditvijo delno strinjaš) ali NI TAKO (če se s trditvijo ne strinjaš).  
 
Tabela 40: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev (šesto vprašanje) 

 JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

 f f % f f % f f % f f % 
Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo 
težave pri branju, pisanju ali računanju, dobijo 

več pomoči učitelja, saj se tako lahko več 
naučijo. 

96 77,4 27 21,8 1 0,8 124 100 

Ne zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki 
imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, 

dobijo drugačne delovne liste (drugačno 
barvno ozadje, večji razmik med vrsticami). 

15 12,1 45 36,3 64 51,6 124 100 

Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo 
težave pri branju, pisanju ali računanju, dobijo 

drugačno domačo nalogo. 
34 27,4 50 40,3 40 32,3 124 100 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami 
odhajajo iz razreda zato, da jim specialna 

pedagoginja prilagodi delo, aktivnosti in jim 
razloži snov, navodila. 

94 75,8 24 19,4 6 4,8 124 100 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri 
preverjanju in ocenjevanju znanja odhajajo iz 
razreda zato, da lahko v miru izkažejo svoje 

znanje. 

49 39,5 46 37,1 29 23,4 124 100 

 
S trditvijo (Tabela 40) »Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, 
pisanju ali računanju, dobijo več pomoči učitelja, saj se tako lahko več naučijo«, sem 
preverjala, ali se učencem zdi prav, da učenci s SUT prejemajo več pomoči od učiteljev in 
kakšno stališče imajo do metodično-didaktičnih prilagoditev. 96 (77,4 %) pritrdilnih 
odgovorov kaže na to, da učenci razumejo in se jim zdi prav, da učenci s SUT dobijo več 
pomoči od učitelja.  
 
S trditvijo »Ne zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 
računanju, dobijo drugačne delovne liste (drugačno barvno ozadje, večji razmik med 
vrsticami)«, sem preverjala, ali se učencem zdi prav, da učenci s SUT prejemajo drugačne 
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delovne liste in kakšno stališče imajo do metodično-didaktičnih prilagoditev. 64 (51,6 %) 
učencev se ne strinja s to trditvijo, kar pomeni, da se jim zdi prav, da učenci s SUT dobijo 
drugačne delovne liste, ki so prilagojeni učenčevim posebnim potrebam. 
 
Zanimiv je odgovor na naslednjo trditev »Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo 
težave pri branju, pisanju ali računanju, dobijo drugačno domačo nalogo«, s katero sem 
preverjala, kakšno stališče imajo učenci do drugačnih domačih nalog za učence s SUT. Le 
slabi četrtini učencev (27,4 %) se zdi prav, da učenci s SUT dobijo drugačno domačo 
nalogo. 
 
S trditvijo »Učenci s specifičnimi učnimi težavami odhajajo iz razreda zato, da jim 
specialna pedagoginja prilagodi delo, aktivnosti in jim razloži snov, navodila«, sem 
preverjala, ali učenci razumejo, zakaj učenci s SUT odhajajo z razreda. 94 (75,8 %) 
učencev ve, da učenci s SUT odhajajo iz razreda zato, da jim specialna pedagoginja 
prilagodi delo, aktivnosti in jim razloži snov.  
 
S trditvijo »Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri preverjanju in ocenjevanju znanja 
odhajajo iz razreda zato, da lahko v miru izkažejo svoje znanje«, sem preverjala, ali učenci 
razumejo, čemu učenci s SUT pri preverjanju in ocenjevanju znanja odhajajo iz razreda. 
Dobra tretjina (39,5 %) učencev ve, da učenci iz razreda odhajajo zato, da lahko v miru 
izkažejo svoje znanje. 
 
Povzetek ključnih ugotovitev 
Učenci brez SUT imajo do prilagoditev, ki so pravica učencev s SUT, pozitivna stališča. 
Učencem brez SUT se zdi prav, da učenec s SUT dobi več pomoči učitelja in drugačne 
delovne liste. Prav tako učenci brez SUT razumejo, da učenec s SUT potrebuje več časa, 
dobi krajši odlomek za branje in posledično odhaja iz razreda zato, da jim specialna 
pedagoginja prilagodi delo, razloži snov, navodila in da učenec s SUT lahko v miru izkaže 
svoje znanje. 

 
12.5.1 Preverjanje hipoteze H7 

Na osnovi raziskovalnega vprašanja (RV5) sem postavila naslednjo hipotezo: 
• H7: Učenci, ki so učno uspešnejši, imajo bolj pozitivna stališča do prilagoditev, ki so 

jih deležni učenci s SUT kot pa učno manj uspešni vrstniki. 
 
Hipotezo H7 sem preverjala z naslednjimi trditvami: 

• Razumem, da sošolec potrebuje več časa in pomoč specialne pedagoginje.  (3b) 
• Razumem, da ima sošolec krajši odlomek za branje kot jaz in zdi se mi prav, da mu 

učitelji pomagajo. (4b) 
• Domnevam, da ima moj sošolec težave z zapomnitvijo, zato se mi zdi prav, da mu 

učitelj da možnost, da po delih pokaže svoje znanje. (5b) 
• Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 

računanju, dobijo več pomoči učitelja, saj se tako lahko več naučijo. (6a) 
• Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 

računanju, dobijo drugačno domačo nalogo. (6c) 
• Učenci s specifičnimi učnimi težavami odhajajo iz razreda zato, da jim specialna 

pedagoginja prilagodi delo, aktivnosti in jim razloži snov, navodila. (6d) 
• Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri preverjanju in ocenjevanju znanja 

odhajajo iz razreda zato, da lahko v miru izkažejo svoje znanje. (6e) 
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Opomba: Dva izmed učencev (1,6 %) se ne spomnita zaključnih ocen pri ključnih 
izobraževalnih predmetih v preteklem šolskem letu. Zato je v opisno statistiko pri tej 
hipotezi vključenih 122 (98,4 %) učencev od celotnega vzorca. 
 
V nadaljevanju predstavljam opisno in statistično obdelavo podatkov glede na učno 
uspešnost pri ključnih izobraževalnih predmetih (slovenski jezik in matematika) v 
preteklem šolskem letu po odgovorih na posamezne trditve. 
 
»Razumem, da sošolec potrebuje več časa in pomoč specialne pedagoginje.« (3b) 
 
Tabela 41: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na zaključno oceno pri slovenskem jeziku v 
preteklem šolskem letu (tretje vprašanje) 

TRDITEV 

USPEŠNOST PRI SLOVENSKEM 
JEZIKU V PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 
SKUPAJ 

Učenci, ki so 
učno manj 

uspešni 

Učenci, ki so 
učno bolj 
uspešni 

f f % f f % f f % 
Sošolcu zavidam, ker ima več časa za 
reševanje naloge in pomoč specialne 

pedagoginje. 

0 
 

0 
 1 1 1 0,8 

Razumem, da sošolec potrebuje več 
časa in pomoč specialne pedagoginje. 

19 
 

82,6 
 69 69,7 88 72,1 

Me ne zanima. 1 4,4 
 18 18,2 19 15,6 

Ne zdi se mi prav, da imava za 
preverjanje in ocenjevanje znanja 

različne pogoje. 

3 
 13,0  11 11,1 14 11,5 

SKUPAJ 23 100 99 100 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 41) razberemo, da največ (69,7 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri slovenskem jeziku, razume, da sošolec s SUT potrebuje več časa in pomoč 
specialne pedagoginje pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 18 (18,2 %) učencev, ki so 
učno bolj uspešni, je odgovorilo, da jih ne zanima, zakaj imajo učenci s SUT več časa in 
pomoč specialne pedagoginje pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 11 (11,1 %) učencem, 
ki so učno bolj uspešni, se ne zdi prav, da imajo za preverjanje in ocenjevanje znanja 
različne pogoje, eden izmed učno bolj uspešnih učencev pa celo zavida, da ima učenec s 
SUT več časa in pomoč specialne pedagoginje. Prav tako so učenci, ki so učno manj 
uspešni, največkrat (82,6 %) izkazovali razumevanje, zakaj učenec s SUT potrebuje več 
časa in pomoč specialne pedagoginje. Trem (13 %) se ne zdi prav, da imajo za preverjanje 
in ocenjevanje različne pogoje, eden pa je odgovoril, da ga ne zanima, zakaj imajo učenci 
s SUT več časa in pomoč specialne pedagoginje. 
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Tabela 42: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na zaključno oceno pri matematiki v 
preteklem šolskem letu (tretje vprašanje) 

TRDITEV 

USPEŠNOST PRI MATEMATIKI V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU 

SKUPAJ Učenci, ki so 
učno manj 

uspešni 

Učenci, ki so 
učno bolj 
uspešni 

f f % f f % f f % 
Sošolcu zavidam, ker ima več časa za 
reševanje naloge in pomoč specialne 

pedagoginje. 
0 0 1 1,3 1 0,8 

Razumem, da sošolec potrebuje več 
časa in pomoč specialne pedagoginje. 34 75,6 54 70,1 88 72,1 

Me ne zanima. 6 13,3 13 16,9 19 15,6 
Ne zdi se mi prav, da imava za 

preverjanje in ocenjevanje znanja 
različne pogoje. 

5 11,1 9 11,7 14 11,5 

SKUPAJ 45 100 77 100 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 42) glede na učno uspešnost pri matematiki v preteklem 
šolskem letu največ (70,1 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, razume, da sošolec 
potrebuje več časa in pomoč specialne pedagoginje. 13 (16,9 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni, je odgovorilo, da jih ne zanima, zakaj učenci s SUT potrebujejo več časa in 
pomoč. 9 (11,7 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, je odgovorilo, da se jim ne zdi prav, 
da imajo pri preverjanju in ocenjevanju različne pogoje, en (1,3 %) učno bolj uspešen 
učenec, učencem s SUT celo zavida. Prav tako je največ (75,6 učencev, ki so učno manj 
uspešni, odgovorilo, da razumejo, zakaj učenec s SUT potrebuje več časa in pomoč 
specialne pedagoginje pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 6 (13,3 %) učencev, ki so 
učno manj uspešni ne zanima, čemu učenec s SUT potrebuje več časa in pomoč 
specialne pedagoginje, 5 (11,1 %) učencem, ki so učno manj uspešni, pa se ne zdi prav, 
da imajo pri preverjanju in ocenjevanju znanja različne pogoje.  
 
Hipotezo H7 sem preverjala s hi kvadrat preizkusom, in sicer glede na odgovore na trditev: 
»Razumem, da sošolec potrebuje več časa in pomoč specialne pedagoginje.« 
 
 
Tabela 43: Preverjanje hipoteze H7 s hi kvadrat preizkusom 

Razumem, da sošolec potrebuje več časa in pomoč specialne pedagoginje. 

 χχχχ
2 

PREVERJANJE HIPOTEZE H7 
S χχχχ2 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 

PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU 
1,548 (p = 0,213*) X 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 
0,416 (p = 0,519*) X 

Legenda: *p ≤0,005, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Izida hi-kvadrat preizkusa (Tabela 43) kažeta, da ni statistično značilnih razlik med učno 
manj/učno bolj uspešnimi učenci pri ključnih izobraževalnih predmetih v stališčih do dane 
prilagoditve. Hipoteze H7 ne moremo potrditi. Učenci obeh skupin razumejo, da sošolec 
potrebuje več časa in pomoč specialne pedagoginje. 
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»Razumem, da ima sošolec krajši odlomek za branje kot jaz in zdi se mi prav, da mu 
učitelji pomagajo.« (4b) 
 
Tabela 44: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na zaključno oceno pri slovenskem jeziku v 
preteklem šolskem letu (četrto vprašanje) 

TRDITEV 

USPEŠNOST PRI SLOVENSKEM 
JEZIKU V PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 
SKUPAJ 

Učenci, ki so 
učno manj 

uspešni 

Učenci, ki so 
učno bolj 
uspešni 

f f % f f % f f % 
Ne zdi se mi prav, da ima sošolec 

krajšo vsebino. 5 21,7 14 14,1 19 15,6 

Razumem, da ima sošolec krajši 
odlomek za branje kot jaz in zdi se mi 

prav, da mu učitelji pomagajo. 
17 73,9 67 67,7 84 68,8 

Me ne zanima. 1 4,4 18 18,2 19 15,6 
SKUPAJ 23 100 99 100 122 100 

 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 44) razberemo, da največ (67,7 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri slovenskem jeziku, razume, zakaj ima sošolec s SUT pri branju krajši odlomek. 
18 (18,2 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, ne zanima, čemu imajo učenci s SUT krajši 
odlomek, medtem ko se 14 (14,1 %) učencem, ki so učno bolj uspešni, ne zdi prav, da 
imajo sošolci s SUT krajšo vsebino. Prav tako največ (73,9 %) učencev, ki so učno manj 
uspešni, razume, zakaj ima sošolec s SUT krajšo vsebino pri branju. 5 (21,7 %) učencem, 
ki so učno manj uspešni, se ne zdi prav, da imajo sošolci s SUT krajšo vsebino, eden (4,4 
%) izmed njih je odgovoril, da ga ne zanima, čemu sošolci s SUT dobijo krajšo vsebino pri 
branju. 
 
Tabela 45: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na zaključno oceno pri matematiki v 
preteklem šolskem letu (četrto vprašanje) 

TRDITEV 

USPEŠNOST PRI MATEMATIKI V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU 

SKUPAJ Učenci, ki so 
učno manj 

uspešni 

Učenci, ki so 
učno bolj 
uspešni 

f f % f f % f f % 
Ne zdi se mi prav, da ima sošolec 

krajšo vsebino. 7 15,6 12 15,6 19 15,6 

Razumem, da ima sošolec krajši 
odlomek za branje kot jaz in zdi se mi 

prav, da mu učitelji pomagajo. 
31 68,8 53 68,8 84 68,8 

Me ne zanima. 7 15,6 12 15,6 19 15,6 
SKUPAJ 45 100 77 100 122 100 

 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 45) glede na učno uspešnost pri matematiki v preteklem 
šolskem letu največ (68,8 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, razume, zakaj ima sošolec 
s SUT krajšo vsebino pri branju. 12 (15,6 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, je 
odgovorilo, da jih ne zanima, zakaj imajo učenci s SUT krajšo vsebino pri branju. Enako 
število (15,6 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, je odgovorilo, da se jim ne zdi prav, da 
imajo sošolci s SUT krajšo vsebino pri branju. Prav tako je največ (68,8 %) učencev, ki so 
učno manj uspešni, odgovorilo, da razumejo, zakaj ima sošolec s SUT krajšo vsebino pri 
branju. 7 (15,6 %) učencev, ki so učno manj uspešni, ne zanima, čemu ima sošolec s SUT 
krajšo vsebino pri branju, 7 (15,6 %) učencem pa se ne zdi prav, da ima sošolec s SUT 
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krajšo vsebino. 
 
Hipotezo H7 sem preverjala s hi kvadrat preizkusom, in sicer glede na odgovore na trditev: 
»Razumem, da ima sošolec krajši odlomek za branje kot jaz in zdi se mi prav, da mu 
učitelji pomagajo.« 
 
Tabela 46: Preverjanje hipoteze H7 s hi kvadrat preizkusom 

Razumem, da ima sošolec krajši odlomek za branje kot jaz in zdi se mi prav, da mu učitelji 
pomagajo. 

 χχχχ
2 

PREVERJANJE HIPOTEZE H7 
S χχχχ2 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

0,338 (p = 0,561*) X 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 
0,000 (p = 0,995*) X 

Legenda: *p ≤0,005, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Izida hi-kvadrat preizkusa (Tabela 46) kažeta, da ni statistično značilnih razlik med učno 
manj/učno bolj uspešnimi učenci pri ključnih izobraževalnih predmetih v stališču do dane 
prilagoditve. Hipoteze H7 ne moremo potrditi. Učenci obeh skupin razumejo, zakaj ima 
učenec s SUT krajši odlomek za branje. 
 
»Domnevam, da ima moj sošolec težave z zapomnitvijo, zato se mi zdi prav, da mu 
učitelj da možnost, da po delih pokaže svoje znanje.« (5b) 
 
Tabela 47: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku v 
preteklem šolskem letu (peto vprašanje) 

TRDITEV 

USPEŠNOST PRI SLOVENSKEM 
JEZIKU V PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 
SKUPAJ 

Učenci, ki so 
učno manj 

uspešni 

Učenci, ki so 
učno bolj 
uspešni 

f f % f f % f f % 
To se mi ne zdi pravično, saj tako moj 

sošolec lažje dobi dobro oceno. 2 8,7 19 19,2 21 17,2 

Domnevam, da ima moj sošolec težave 
z zapomnitvijo, zato se mi zdi prav, da 

mu učitelj da možnost, da po delih 
pokaže svoje znanje. 

16 69,6 65 65,7 81 66,4 

Proces ocenjevanja drugih sošolcev 
me ne zanima. 5 21,7 15 15,1 20 16,4 

SKUPAJ 23 100 99 100 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 47) razberemo, da največ (65,7 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri slovenskem jeziku, domneva, da ima njihov sošolec s SUT težave z 
zapomnitvijo, zato se jim zdi prav, da jim učitelj da možnost, da po delih pokaže svoje 
znanje. 15 (15,1%) učencev, ki so učno bolj uspešni, ne zanima, zakaj je sošolec s SUT 
vprašan samo del snovi, medtem ko se 19 (19,2 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, ne 
strinja s tem, da lahko sošolci s SUT svoje znanje pokažejo po delih. Prav tako največ 
(69,6 %) učencev, ki so učno manj uspešni, domneva, da ima njihov sošolec s SUT težave 
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z zapomnitvijo. Pet (21,7 %) učencev, ki so učno manj  uspešni, ne zanima, kako izkažejo 
svoje znanje njihovi sošolci, dvema (8,7 %) učencema, ki sta učno manj uspešna, pa se 
izkazovanje znanja po delih ne zdi pravično. 
 
Tabela 48: Število učencev (f) in strukturni delež (f  %) učencev glede na učno uspešnost pri matematiki v 
preteklem šolskem letu (peto vprašanje) 

TRDITEV 

USPEŠNOST PRI MATEMATIKI V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU 

SKUPAJ Učenci, ki so 
učno manj 

uspešni 

Učenci, ki so 
učno bolj 
uspešni 

f f % f f % f f % 
To se mi ne zdi pravično, saj tako moj 

sošolec lažje dobi dobro oceno. 4 8,9 17 22,1 21 17,2 

Domnevam, da ima moj sošolec težave 
z zapomnitvijo, zato se mi zdi prav, da 

mu učitelj da možnost, da po delih 
pokaže svoje znanje. 

30 66,7 51 66,2 81 66,4 

Proces ocenjevanja drugih sošolcev 
me ne zanima. 11 24,4 9 11,7 20 16,4 

SKUPAJ 45 100 77 100 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 48) razberemo, da največ (66,2 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri matematiki, domneva, da ima njihov sošolec s SUT težave z zapomnitvijo, zato 
se jim zdi prav, da jim učitelj da možnost, da po delih pokaže svoje znanje. 9 (11,7 %) 
učencev, ki so učno bolj uspešni, ne zanima, zakaj je sošolec s SUT vprašan samo del 
snovi, medtem ko se 17 (22,1 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, ne strinja, da lahko 
sošolci s SUT svoje znanje pokažejo po delih. Prav tako največ (66,7 %) učencev, ki so 
učno manj uspešni, domneva, da ima njihov sošolec s SUT težave z zapomnitvijo. 11 (24,4 
%) učencev, ki so učno manj uspešni, ne zanima, kako izkažejo svoje znanje njihovi 
sošolci, 4 (8,9 %) učencem, ki so učno manj uspešni, pa se izkazovanje znanja po delih ne 
zdi pravično, saj tako sošolec lažje dobi dobro oceno. 
 
Hipotezo H7 sem preverjala s hi kvadrat preizkusom, in sicer glede na odgovore na trditev: 
»Domnevam, da ima moj sošolec težave z zapomnitvijo, zato se mi zdi prav, da mu učitelj 
da možnost, da po delih pokaže svoje znanje.« 
 
Tabela 49: Preverjanje hipoteze H7 s hi kvadrat preizkusom 

Domnevam, da ima moj sošolec težave z zapomnitvijo, zato se mi zdi prav, da mu učitelj da 
možnost, da po delih pokaže svoje znanje. 

 χχχχ
2 

PREVERJANJE HIPOTEZE H7 
S χχχχ2 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

0,128 (p = 0,721*) X 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 
0,002 (p = 0,961*) X 

Legenda: *p ≤0,005, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Izida hi-kvadrat preizkusa (Tabela 49) kažeta, da ni statističnih značilne razlik med učno 
manj/učno bolj uspešnimi učenci pri ključnih izobraževalnih predmetih v stališču do dane 
prilagoditve. Hipoteze H7 ne moremo potrditi. Učenci obeh skupin razumejo, da ima 
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sošolec težave z zapomnitvijo, zato se jim zdi prav, da jim učitelj ponudi možnost 
izkazovanja znanja po delih. 
 
»Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 
računanju, dobijo več pomoči učitelja, saj se tako lahko več naučijo.« (6a) 
 
Tabela 50: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri slovenskem po 
trditvi: »Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, dobijo več 
pomoči učitelja, saj se tako lahko več naučijo.« 

Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, dobijo 
več pomoči učitelja, saj se tako lahko več naučijo. 

USPEŠNOST PRI SLOVENSKEM 
JEZIKU V PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % 
Učno manj uspešni 17 73,9 6 26,1 0 0 23 100 
Učno bolj uspešni 78 78,8 20 20,2 1 1 99 100 

SKUPAJ 95 77,9 26 21,3 1 0,8 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 50) lahko razberemo, da se 78 (78,8 %) učencem, ki so učno 
bolj uspešni pri slovenskem jeziku, zdi prav, da sošolci s SUT dobijo več pomoči učitelja. 
20 (20,2 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, se delno strinja s trditvijo, medtem ko se 
enemu (1 %) učencu ne zdi prav, da sošolci s SUT dobijo več pomoči učitelja. Prav tako je 
v skupini učencev, ki so učno manj uspešni, največ (73,9 %) tistih, ki se jim zdi prav, da 
sošolci s SUT dobijo več pomoči. 6 (26,1 %) učencev, ki so učno bolj manj uspešni, se 
delno strinja z omenjeno trditvijo. 
 
Tabela 51: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri matematiki po 
trditvi: »Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, dobijo več 
pomoči učitelja, saj se tako lahko več naučijo.« 

Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, dobijo 
več pomoči učitelja, saj se tako lahko več naučijo. 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V 

PRETEKLEM ŠOLSKEM 
LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % 

Učno manj uspešni 34 75,6 11 24,4 0 0 45 100 
Učno bolj uspešni 61 79,2 15 19,5 1 1 77 100 

SKUPAJ 95 77,9 26 21,3 1 0,8 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 51) lahko razberemo, da se 61 (79,2 %) učencem, ki so učno 
bolj uspešni pri matematiki, zdi prav, da sošolci s SUT dobijo več pomoči učitelja. 15 (19,5 
%) učencev, ki so učno bolj uspešni, se delno strinja s trditvijo, medtem ko se enemu (1,3 
%) učencu ne zdi prav, da sošolci s SUT dobijo več pomoči učitelja. Prav tako je v skupini 
učencev, ki so učno manj uspešni največ (75,6 %) tistih, ki se jim zdi prav, da sošolci s 
SUT dobijo več pomoči. 11 (24,4 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, se strinja z 
omenjeno trditvijo. 
 
Za ugotavljanje razlik med povprečji glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku in 
glede na učno uspešnost pri matematiki sem uporabila hi kvadrat preizkus. 
 
Hipotezo H7 sem preverjala s hi kvadrat preizkusom, in sicer glede na odgovore na trditev: 
»Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, 
dobijo več pomoči učitelja, saj se tako lahko več naučijo.« 
 



Odnos in stališča učencev brez specifičnih učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami 
Nina ORGOLIČ ŠTUHEC 

 

93 

 

Tabela 52: Preverjanje hipoteze H7 s hi kvadrat preizkusom 
Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, dobijo 

več pomoči učitelja, saj se tako lahko več naučijo. 

 χχχχ
2 

PREVERJANJE HIPOTEZE H7 
S χχχχ2 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

0,593 (p=0,744*) X 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 
0,962 (p=0,618*) X 

Legenda: *p ≤0,005, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Izida hi-kvadrat preizkusa (Tabela 52) kažeta, da ni statistično značilnih razlik med učno 
manj/učno bolj uspešnimi učenci pri ključnih izobraževalnih predmetih v stališču do dane 
prilagoditve. Hipoteze H7 ne moremo potrditi. Učencem obeh skupin se zdi prav ali vsaj 
delno prav, da sošolci s SUT dobijo več pomoči učitelja. 
 
"Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 
računanju, dobijo drugačno domačo nalogo." (6c) 

 
Tabela 53: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku po 
trditvi: "Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, dobijo drugačno 
domačo nalogo." 
Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, dobijo 

drugačno domačo nalogo. 
USPEŠNOST PRI 

SLOVENSKEM JEZIKU 
V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % 

Učno manj uspešni 5 21,7 10 43,5 8 34,8 23 100 
Učno bolj uspešni 27 27,3 40 40,4 32 32,3 99 100 

SKUPAJ 32 26,2 50 41 40 32,8 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 53) lahko razberemo, da se 27 (27,3 %) učencev, ki so učno 
bolj uspešni pri slovenskem jeziku, strinja s tem, da sošolci s SUT dobijo drugačno 
domačo nalogo. 40 (40,4 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, se delno strinja s trditvijo, 
medtem ko se 32 (32,3 %) učencem ne zdi prav, da sošolci s SUT dobijo drugačno 
domačo nalogo. V skupini učencev, ki so učno manj uspešni, je največ (43,5 %) tistih, ki se 
delno strinjajo s tem, da učenci s SUT dobijo drugačno domačo nalogo. 8 (34,8 %) 
učencev, ki so učno bolj uspešni, se ne strinja s tem, da sošolci s SUT dobijo drugačno 
domačo nalogo, medtem ko se jih 5 (21,7 %) strinja s prej omenjeno trditvijo. 
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Tabela 54: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri matematiki po 
trditvi: "Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, dobijo drugačno 
domačo nalogo." 
Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, dobijo 

drugačno domačo nalogo. 
USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V 

PRETEKLEM ŠOLSKEM 
LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % f f % f f % 

Učno manj uspešni 7 15,6 21 46,7 17 37,7 45 100 
Učno bolj uspešni 25 32,5 29 37,7 23 29,8 77 100 

SKUPAJ 32 26,2 50 41 40 32,8 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 54) lahko razberemo, da se 25 (32,5 %) učencev, ki so učno 
bolj uspešni pri matematiki, strinja s tem, da sošolci s SUT dobijo drugačno domačo 
nalogo. 29 (37,7 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, se delno strinja s trditvijo, medtem 
ko se 23 (29,8 %) učencem ne zdi prav, da sošolci s SUT dobijo drugačno domačo nalogo. 
V skupini učencev, ki so učno manj uspešni, je največ (46,7 %) tistih, ki se delno strinja s 
tem, da učenci s SUT dobijo drugačno domačo nalogo. 17 (37,7 %) učencev, ki so učno 
manj uspešni, se ne strinja s tem, da sošolci s SUT dobijo drugačno domačo nalogo, 
medtem ko se jih 7 (15,6 %) strinja s prej omenjeno trditvijo. 
 
Hipotezo H7 sem preverjala s hi kvadrat preizkusom, in sicer glede na odgovore na trditev: 
»Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, 
dobijo drugačno domačo nalogo.« 
 
Tabela 55: Preverjanje hipoteze H7 s hi kvadrat preizkusom 
Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, dobijo 

drugačno domačo nalogo. 

 χχχχ
2 

PREVERJANJE HIPOTEZE H7 
S χχχχ2 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

0,295 (p=0,863*) X 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 
4,201 (p=0,122*) X 

Legenda: *p ≤0,005, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Izida hi-kvadrat preizkusa (Tabela 55) kažeta, da ni statističnih značilnih razlik med učno 
manj/učno bolj uspešnimi učenci pri ključnih izobraževalnih predmetih v stališču do dane 
prilagoditve. Hipoteze H7 ne moremo potrditi. Učenci obeh skupin imajo podobno mnenje 
glede prilagoditve domačih nalog. 
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"Učenci s SUT odhajajo iz razreda zato, da jim specialna pedagoginja prilagodi delo, 
aktivnosti in jim razloži snov, navodila." (6d) 
 
Tabela 56: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku po 
trditvi: "Učenci s SUT odhajajo iz razreda zato, da jim specialna pedagoginja prilagodi delo, aktivnosti in jim 
razloži snov, navodila." 
Učenci s specifičnimi učnimi težavami odhajajo iz razreda zato, da jim specialna pedagoginja 

prilagodi delo, aktivnosti in jim razloži snov, navodila. 
USPEŠNOST PRI 

SLOVENSKEM JEZIKU V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % F f % f f % 

Učno manj uspešni 16 69,6 6 26,1 1 4,3 23 100 
Učno bolj uspešni 77 77,8 18 18,2 4 4 99 100 

SKUPAJ 93 76,2 24 19,7 5 4,1 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 56) lahko razberemo, da 77 (77,8 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri slovenskem jeziku, razume, da sošolci s SUT odhajajo iz razreda zato, da jim 
specialna pedagoginja prilagodi delo, aktivnosti in jim razloži snov, navodila. 18 (18,2 %) 
učencev, ki so učno bolj uspešni, se delno strinja s trditvijo, medtem ko se 4 (4 %) 
učencem ne zdi prav, da sošolci s SUT odhajajo iz razreda. V skupini učencev, ki so učno 
manj uspešni, je največ (69,6 %) tistih, ki razumejo, zakaj učenci s SUT odhajajo iz 
razreda. 6 (26,1 %) učencev, ki so učno manj uspešni, delno razume, da sošolci s SUT 
odhajajo iz razreda, zato da se jim prilagodi delo, razloži snov, medtem ko se en (4,3 %) 
učenec ne strinja s prej omenjeno trditvijo. 
 
Tabela 57: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri matematiki po 
trditvi: "Učenci s SUT odhajajo iz razreda zato, da jim specialna pedagoginja prilagodi delo, aktivnosti in jim 
razloži snov, navodila." 
Učenci s specifičnimi učnimi težavami odhajajo iz razreda zato, da jim specialna pedagoginja 

prilagodi delo, aktivnosti in jim razloži snov, navodila. 
USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V 

PRETEKLEM ŠOLSKEM 
LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % F f % f f % 

Učno manj uspešni 36 80 8 17,8 1 2,2 45 100 
Učno bolj uspešni 57 74 16 20,8 4 5,2 77 100 

SKUPAJ 93 76,2 24 19,7 5 4,1 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 57) lahko razberemo, da 57 (74 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri matematiki, razume, da sošolci s SUT odhajajo iz razreda zato, da jim 
specialna pedagoginja prilagodi delo, aktivnosti in jim razloži snov, navodila. 16 (20,8 %) 
učencev, ki so učno bolj uspešni, se delno strinja s trditvijo, medtem ko se 4 (5,2 %) 
učencem ne zdi prav, da sošolci s SUT odhajajo iz razreda. V skupini učencev, ki so učno 
manj uspešni, je največ (80 %) tistih, ki razumejo, zakaj učenci s SUT odhajajo iz razreda. 
8 (17,8 %) učencev, ki so učno manj uspešni, delno razume, da sošolci s SUT odhajajo iz 
razreda, zato da se jim prilagodi delo, razloži snov, medtem ko se en (2,2 %) učenec ne 
strinja s prej omenjeno trditvijo. 
 
Hipotezo H7 sem preverjala s hi kvadrat preizkusom, in sicer glede na odgovore na trditev: 
»Učenci s specifičnimi učnimi težavami odhajajo iz razreda zato, da jim specialna 
pedagoginja prilagodi delo, aktivnosti in jim razloži snov, navodila.« 
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Tabela 58: Preverjanje hipoteze H7 s hi kvadrat preizkusom 
Učenci s specifičnimi učnimi težavami odhajajo iz razreda zato, da jim specialna pedagoginja 

prilagodi delo, aktivnosti in jim razloži snov, navodila. 

 χχχχ
2 

PREVERJANJE HIPOTEZE H7 
S χχχχ2 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

0,762 (p=0,683*) X 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 
0,875 (p=0,646*) X 

Legenda: *p ≤0,005, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Izida hi-kvadrat preizkusa (Tabela 58) kažeta, da ni statistično značilnih razlik med učno 
manj/učno bolj uspešnimi učenci pri ključnih izobraževalnih predmetih v stališču do navede 
prilagoditve. Hipoteze H7 ne moremo potrditi. Učencem obeh skupin se zdi prav, da 
sošolci s SUT odhajajo iz razreda zato, da jim specialna pedagoginja prilagodi delo in 
razloži snov. 
 
"Učenci s SUT pri preverjanju in ocenjevanju znanja odhajajo iz razreda zato, da 
lahko v miru izkažejo svoje znanje." (6e) 
 
Tabela 59: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri slovenskem jeziku po 
trditvi: "Učenci s SUT pri preverjanju in ocenjevanju znanja odhajajo iz razreda zato, da lahko v miru izkažejo 
svoje znanje." 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri preverjanju in ocenjevanju znanja odhajajo iz 
razreda zato, da lahko v miru izkažejo svoje znanje. 

USEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU 

V PRETEKLEM 
ŠOLSKEM LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % F f % f f % 

Učno manj uspešni 6 26,1 11 47,8 6 26,1 23 100 
Učno bolj uspešni 43 43,4 34 34,3 22 22,2 99 100 

SKUPAJ 49 40,2 45 36,9 28 22,9 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 59) lahko razberemo, da 43 (43,4 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri slovenskem jeziku, razume, da sošolci s SUT odhajajo iz razreda zato, da 
lahko v miru izkažejo svoje znanje. 34 (34,3 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, se delno 
strinja s trditvijo, medtem ko se 22 (22,2 %) učencem ne zdi prav, da sošolci s SUT 
odhajajo iz razreda. V skupini učencev, ki so učno manj uspešni, je največ (47,8 %) tistih, 
ki delno razumejo, zakaj učenci s SUT odhajajo iz razreda. 6 (26,1 %) učencev, ki so učno 
manj uspešni, razume, da sošolci s SUT odhajajo iz razreda, zato da lahko v miru izkažejo 
svoje znanje, medtem ko se 6 (26,1 %) učencev ne strinja s prej omenjeno trditvijo. 
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Tabela 60: Število učencev (f) in strukturni delež (f %) učencev glede na učno uspešnost pri matematiki po 
trditvi: "Učenci s SUT pri preverjanju in ocenjevanju znanja odhajajo iz razreda zato, da lahko v miru izkažejo 
svoje znanje." 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri preverjanju in ocenjevanju znanja odhajajo iz 
razreda zato, da lahko v miru izkažejo svoje znanje. 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V 

PRETEKLEM ŠOLSKEM 
LETU 

JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO SKUPAJ 

f f % f f % F f % f f % 

Učno manj uspešni 17 37,8 16 35,6 12 26,6 45 100 
Učno bolj uspešni 32 41,6 29 37,7 16 20,7 77 100 

SKUPAJ 49 40,2 45 36,9 28 22,9 122 100 
 
Iz frekvenčne tabele (Tabela 60) lahko razberemo, da 32 (41,6 %) učencev, ki so učno bolj 
uspešni pri matematiki, razume, da sošolci s SUT odhajajo iz razreda zato, da lahko v miru 
izkažejo svoje znanje. 29 (37,7 %) učencev, ki so učno bolj uspešni, se delno strinja s 
trditvijo, medtem ko se 16 (20,7 %) učencem ne zdi prav, da sošolci s SUT odhajajo iz 
razreda. V skupini učencev, ki so učno manj uspešni, je največ (37,8 %) tistih, ki razumejo, 
zakaj učenci s SUT odhajajo iz razreda. 16 (35,6 %) učencev, ki so učno manj uspešni, 
delno razume, da sošolci s SUT odhajajo iz razreda, zato da lahko v miru izkažejo svoje 
znanje, medtem ko se 12 (26,6 %) učencev ne strinja s prej omenjeno trditvijo. 
 
Hipotezo H6 sem preverjala s hi kvadrat preizkusom, in sicer glede na odgovore na trditev: 
»Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri preverjanju in ocenjevanju znanja odhajajo iz 
razreda zato, da lahko v miru izkažejo svoje znanje.« 
 
Tabela 61: Preverjanje hipoteze H7 s hi kvadrat preizkusom 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri preverjanju in ocenjevanju znanja odhajajo iz 
razreda zato, da lahko v miru izkažejo svoje znanje. 

 χχχχ
2 

PREVERJANJE HIPOTEZE H7 
S χχχχ2 

USPEŠNOST PRI 
SLOVENSKEM JEZIKU V 
PRETEKLEM ŠOLSKEM 

LETU 

2,440 (p=0,295*) X 

USPEŠNOST PRI 
MATEMATIKI V PRETEKLEM 

ŠOLSKEM LETU 
0,564 (p=0,754*) X 

Legenda: *p ≤0,005, �(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično ni 
pomembna razlika med odgovori), χ2 (hi kvadrat preizkus) 
 
Izida hi-kvadrat preizkusa (Tabela 61) kažeta, da ni statistično značilnih razlik med učno 
manj/učno bolj uspešnimi učenci pri ključnih izobraževalnih predmetih v stališču do 
navedene prilagoditve. Hipoteze H7 ne moremo potrditi. Učencem obeh skupin se zdi 
prav, da sošolci s SUT odhajajo iz razreda zato, da lahko v miru izkažejo svoje znanje. 
 
Povzetek ključnih ugotovitev 
Na stališča vrstnikov brez SUT do prilagoditev, ki so pravica učencev s SUT, ne vpliva 
uspešnost pri ključnih izobraževalnih predmetih (matematika, slovenski jezik) v preteklem 
šolskem letu. Hipoteze H7 ne moremo potrditi. Učenci obeh skupin se strinjajo ali vsaj 
delno strinjajo in razumejo, zakaj učenci s SUT dobijo več časa za reševanje nalog, zakaj 
odhajajo iz razreda med poukom in pri preverjanju in ocenjevanju znanja, čemu dobijo 
krajši odlomek za branje in čemu izkazujejo svoje znanje po delih.  
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12.6  Sociometrični položaj učencev z izrazitimi SUT 
 

Zanimalo me je, kakšen je sociometrični položaj učencev z izrazitimi SUT (RV6). S 
pomočjo sociometrične preizkušnje sem ugotavljala psihosocialni položaj učencev z 
izrazitimi SUT v razredu. 
 
V tabeli (Tabela 62) je predstavljen sociometrični položaj učencev z izrazitimi SUT. 
 
Tabela 62: Sociometrični položaj učencev z izrazitimi SUT 

 USUT1 USUT2 USUT3 USUT4 USUT5 USUT6 USUT7 USUT8 

SSn 0,86 1,00 0,88 0,96 0,88 1,04 0,89 0,77 

Legenda: SSn – sociometrični položaj učenca z izrazitimi SUT, USUT – učenec z izrazitimi 
SUT 
 
Pri interpretaciji rezultatov sem sledila kriteriju po Kajtni (2009): 
 
SSn < 90 – nizek sociometrični položaj 
0,90 ≤ SSn ≥ 1,19 – srednji sociometrični položaj 
SSn >1,19 – visok sociometrični položaj 
 
Iz tabele (Tabela 62) lahko razberemo, da ima pet (62,5 %) učencev z izrazitimi SUT, ki 
prejemajo dodatno strokovno pomoč, nizek sociometrični položaj. Ostali trije (37,5 %) 
učenci z izrazitimi SUT pa imajo srednji sociometrični položaj. Rezultati sociometričnih 
preizkušenj po razredih so prikazani v tabelah, ki so priložene v prilogah (Priloge 5, 6, 7, 8, 
9, in 10). 
 
Povzetek ključnih ugotovitev 
Učenci z izrazitimi SUT imajo v povprečju nizek ali srednji sociometrični status. Menim, da 
se učenci z izrazitimi SUT v razredu počutijo osamljeni in manj priljubljeni med vrstniki. 
Učenci z izrazitimi SUT imajo težave na področju socialno-emocionalnih veščin, posledica 
tega pa je tudi nizek sociometrični status.   



Odnos in stališča učencev brez specifičnih učnih težav do učencev s specifičnimi učnimi težavami 
Nina ORGOLIČ ŠTUHEC 

 

99 

 

13 PREGLED ODGOVOROV NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

RV1: Kakšne informacije imajo učenci o SUT in kje so jih dobili? 

Največ učencev (92,7 %), vključenih v raziskavo, učenca s SUT opisuje kot učenca, ki pri 
branju vedno ali zelo pogosto naredi veliko napak in ima težave pri pisanju. Počasno 
branje, zatikajoče se branje s preskakovanjem in dodajanjem črk, težave s priklicem črk in 
pravilno zapisovanje so značilni znaki, ki kažejo na SUT. Avtorji slovenske raziskave 
(Novljan, Jelenc in Jerman, 1998) so ugotovili, da vrstniki poznajo težave učencev z 
učnimi težavami, med katere spadajo tudi učenci s SUT, na podlagi izkušenj. V magistrski 
raziskavi, ki sem jo izvedla, je večina anketirancev (60,5 %) prepoznala učenca s SUT, ki 
ima velike težave pri štetju, računanju, pogosto zamuja in pozabi datume, vendar je 
uspešen pri ustnem izražanju, branju in pisanju. Kar pomeni, da učenci vedo, da ima 
učenec težave, a tudi močna področja. 

O SUT so učenci, ki so bili vključeni v raziskavo, slišali doma, iz medijev, največ (69,4 %) 
anketiranih učencev pa v šoli, in sicer od sošolcev, učiteljev in šolske svetovalne službe. V 
šoli lahko učence o PP, med katere sodijo tudi učenci s SUT, seznanjamo preko iger vlog, 
praktičnih primerov in videoposnetkov (Gash, 1996, v Schmidt, 2001). Številne 
organizacije in starši učencev s SUT opozarjajo na pomen ozaveščanja o SUT, saj družba 
opazi zgolj primanjkljaje oziroma težave učencev s SUT, na močna področja pa pozabi 
oziroma jih spregleda ( Yudin, 2015).  

 

RV2: Kakšen je odnos vrstnikov brez SUT do učencev s SUT?  

Vrstniki brez SUT imajo do učencev s SUT pozitiven odnos. Na učence s SUT gledajo 
enako kot na vse sošolce, so jim pripravljeni pomagati, si vzeti čas in učencem s SUT z 
veseljem posodijo zvezke, da dopolnijo svoje zapiske. Zavedajo se, da učenci s SUT težje 
dobijo dobro oceno. Vrstniki brez SUT se zavedajo, da imajo učenci s SUT tudi močna 
področja, in so lahko uspešni na drugih področjih, kar lahko posledično vpliva tudi na 
pozitiven odnos vrstnikov brez SUT do skupinskega dela z učenci s SUT. Učenec s SUT je 
lahko uspešen pri delu z računalnikom, kar je pri skupinskem delu pomembno. 

Na odnos vrstnikov brez SUT do učencev s SUT učna uspešnost pri ključnih 
izobraževalnih predmetih (matematika, slovenski jezik) v preteklem šolskem letu ne vpliva. 
Učenci obeh skupin (učno bolj/manj uspešni) se radi ali pa vsaj delno radi vključujejo v 
skupinsko delo z učenci s SUT. 

 
RV3: Kakšna prepričanja o učencih s SUT imajo njihovi vrstniki? 
Vrstniki imajo o učencih s SUT pozitivna prepričanja, saj je velika večina vrstnikov brez 
SUT vključenih v raziskavo prepričanih, da sošolci, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 
računanju, težje dobijo dobro oceno in razumejo, da učitelji do učencev s SUT niso 
popustljivi. Prepričani so, da imajo učenci s SUT močna področja in so lahko uspešni na 
drugih področjih (šport, igranje instrumenta, naravoslovje, delo z računalnikom).  
Prepričanja vrstnikov brez SUT pa vplivajo na vedenje v skupini. Pozitivna prepričanja 
pomagajo, da smo v odnosu z ljudmi odprti, smo pripravljeni sodelovati. Nasprotno pa so 
negativna prepričanja, ki osebo zelo omejujejo, v smislu izogibanja odnosom (Debevec, b. 
d.). Učenci, ki imajo o učencih s SUT pozitivna prepričanja, so se z učenci s SUT 
pripravljeni družiti, jim pomagati in jih razumeti. 
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RV4: Katere osebnostne lastnosti vrstniki prepoznavajo pri učencih s SUT? 
Pri opisovanju s pozitivnimi pridevniki je največ učencev (33,9 %) za opis učenca s SUT 
izbralo med 1 in 2 pozitivnima pridevnikoma, Najpogosteje so se učenci odločali med 
pridevniki prijazen, pošten, rad pomaga in ustvarjalen. Pri opisovanju z negativnimi 
pridevniki je največ učencev (34,7 %) za opis učenca s SUT izbralo med 3 in 4 negativnimi 
pridevniki, Najpogosteje so se učenci odločali med pridevniki počasen, drugačen, 
osamljen, boječ, žalosten in nespreten. 
Podobne rezultate je v svoji raziskavi dobila tudi U. Štumberger (2014). Vrstniki brez SUT 
so pri opisu učenca z izrazitimi SUT izbrali naslednje pridevnike: len, počasen in nespreten 
(negativni pridevniki) ter prijazen, rad pomaga, vztrajen, pošten (pozitivni pridevniki). 
 

RV5: Kakšna so stališča vrstnikov do prilagoditev, ki jih prejemajo učenci s SUT?  

Učenci brez in s SUT imajo pozitivna stališča do prilagoditev šolskega dela učencem s 
SUT (več časa za reševanja nalog, drugačne domače naloge, dodatna pomoč učitelja in 
specialne pedagoginje, odhajanje iz razreda, prilagojene delovne liste), ki pripadajo 
učencem s SUT. Kar je dobro za učence s SUT, saj kot pravi K. Kesič Dimic (2008a), 
večina otrok s PP (med katere sodijo tudi učenci s SUT), ki je upravičena do prilagoditev, 
pred sošolci ne želi izstopati. Zato si ne želijo večjih delovnih listov, podaljšanega časa, 
individualnega preverjanja in ocenjevanja znanja ter ostalih prilagoditev, ki jim po Zakonu o 
usmerjanju otrok s PP pripadajo. Metode prilagajanja, ki so učinkovite pri delu z učenci s 
PP, so običajno učinkovite tudi pri delu z učenci brez PP. Učitelj lahko v učni proces vpelje 
prilagoditve (večja pisava, večje preglednice, pregledne kontrolne naloge), ki olajšajo 
učenje učencem s SUT, deležni pa so jih vsi učenci. M. Kavkler (2009) meni, da učenci, ki 
izkusijo prilagoditve in različne oblike pomoči, oblikujejo pozitivna stališča do njih in 
sprejmejo različne oblike pomoči. 
Na stališča vrstnikov brez SUT do prilagoditev, ki so pravica učencev s SUT, učna 
uspešnost pri ključnih izobraževalnih predmetih (matematika, slovenski jezik) v preteklem 
šolskem letu ne vpliva. Učenci obeh skupin se strinjajo ali vsaj delno razumejo, zakaj 
učenci s SUT dobijo več časa za reševanje nalog, zakaj odhajajo iz razreda med poukom 
in pri preverjanju in ocenjevanju znanja, čemu dobijo krajši odlomek za branje in čemu 
izkazujejo svoje znanje po delih.  
 

RV6: Kakšen je sociometričen položaj učencev z izrazitimi SUT v razredu? 

Na četrto raziskovalno vprašanje, kakšen je sociometrični položaj učencev z izrazitimi SUT 
v razredu, lahko odgovorim, da ima večina anketiranih učencev z izrazitimi SUT nizek 
sociometrični položaj.  
Učenci z izrazitimi SUT so v večini v razredu manj sprejeti med vrstniki brez SUT in imajo 
nizek sociometrični položaj. To med drugim potrjujejo številne raziskave (Kavale in 
Forness, 1996; Guralnick idr., 1996, v Schmidt, 2000), ki navajajo, da vrstniki brez SUT 
učence s SUT pogosteje uvrstijo v skupino zavrnjenih in redkeje priljubljenih. Mladostniki z 
izrazitimi SUT so bolj zadržani ter ne vzpostavljajo in ne vzdržujejo odnosov z vrstniki brez 
SUT. Ugotovitve raziskav (Schmidt, Prah in Čagran, 2014) so zaskrbljujoče, saj so učenci 
z izrazitimi SUT bistveno šibkejši od vrstnikov brez SUT na področju socialnih veščin in je 
njihovo socialno vključevanje nižje v primerjavi z vrstniki brez SUT. S. Pečjak (2008) 
poudarja, da imajo učenci v razredu različen psihosocialen položaj, ki je pokazatelj 
socialne sprejetosti s strani sošolcev. V kolikor je psihosocialni položaj ugoden za učenca, 
deluje kot varovalni dejavnik. K socialni sprejetosti in vključenosti v skupino pa kot že 
omenjeno, največ pripomorejo razvite socialne spretnosti. 
Pri sociometrični preizkušnji se moremo zavedati, da nimamo zagotovila, da se 
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sociometrične izbire odražajo na dejanskih odnosih. Lahko se zgodi, da se sociometrične 
izbire navezujejo le na želen odnos (Maxwell, 1990, v Pečjak in Košir, 2002). 
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14 PREGLED POSTAVLJENIH HIPOTEZ 
 
Tabela (Tabela 63) prikazuje hipoteze in podatke o tem, ali so bile hipoteze v raziskavi 
potrjene ali sem jih z raziskavo zavrnila. 
 
Tabela 63: Pregled postavljenih hipotez 

HIPOTEZA POTRJENA 
NI POTRJENA 
(ZAVRNJENA) 

H1: Največ informacij o 
SUT in učencih s SUT so 

učenci dobili v šoli. 
�  

H2: Večina vrstnikov ima 
do učencev s SUT 
pozitiven odnos. 

�  

H3: Vrstniki, ki so učno 
uspešnejši, imajo bolj 

pozitiven odnos do 
učencev, ki potrebujejo 

učno pomoč, kot pa učno 
manj uspešni vrstniki. 

 X 

H4: Vrstniki pri učencih s 
SUT večinoma 

prepoznavajo negativne 
osebnostne lastnosti. 

�  

H5: Vrstniki, ki so učno 
uspešnejši, pri učencih s 

SUT pogosteje 
prepoznavajo pozitivne 
osebnostne lastnosti kot 
pa učno manj uspešni 

vrstniki. 

 X 

H6: Učenci, ki so učno 
uspešnejši, bolj pozitivno 
sprejemajo učenca s SUT 
pri skupinskem delu kot 
pa manj uspešni vrstniki. 

 X 

H6: Učenci, ki so učno 
uspešnejši, imajo bolj 
pozitivna stališča do 
prilagoditev, ki so jih 

deležni učenci s SUT kot 
pa učno manj uspešni 

vrstniki. 

 X 
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H1: Največ informacij o SUT in učencih s SUT so učenci dobili v šoli. 
Na osnovi rezultatov, ki smo jih dobili v raziskavi, lahko hipotezo H1 potrdimo. Anketirani 
učenci so že slišali o SUT, in sicer doma in preko medijev. A največ informacij o SUT so 
učenci dobili v šoli, in sicer od sošolcev, učiteljev in svetovalne službe. Podobno navajajo 
tudi tuje raziskave (Vignes idr., 2009), ki še zraven utemeljujejo, da na pozitivna stališča 
vrstnikov do učencev s PP (med katere spadajo tudi učenci s SUT) vplivajo prijateljstvo, 
sorodstvo z OPP in informiranost o PP. 
 
H2: Večina vrstnikov ima do učencev s SUT pozitiven odnos. 
Hipotezo H2 lahko prav tako potrdimo, saj so rezultati moje raziskave pokazali, da ima 
večina vrstnikov do učencev s SUT pozitiven odnos. Prav tako so v raziskavi ugotovili 
(Novljan, Jelenc, Jerman, 1998; Fabrizio-Filipčič, 1997), da so se vrstniki brez SUT 
pripravljeni družiti z učenci z učnimi težavami (med katere spadajo tudi učenci s SUT). 
Večina vrstnikov ima do učencev z učnimi težavami pozitiven odnos, E. Novljan, D. Jelenc 
in Jerman (1998) navajajo, da je skoraj polovica vprašanih učencev pripravljena pomagati 
učencem z učnimi težavami.  
 
H3: Vrstniki, ki so učno uspešnejši, imajo bolj pozitiven odnos do učencev, ki 
potrebujejo učno pomoč, kot pa učno manj uspešni vrstniki. 
Na osnovi dobljenih rezultatov lahko hipotezo H3 zavrnemo. Na osnovi izračunov 
statističnih preizkusov, lahko sklepamo, da spremenljivki učna uspešnost in odnos 
vrstnikov brez SUT do učencev s SUT nista statistično značilno povezani. Vrstniki obeh 
skupin (učno bolj uspešni, učno manj uspešni) imajo do učencev s SUT pozitiven odnos. 
Podobno v svoji raziskavi ugotavlja tudi U. Štumberger (2014), ki pravi, da slabši ali boljši 
uspeh pri slovenskem jeziku in matematiki, ne vpliva na zaznavo sošolcev s PP, med 
katere so vključeni tudi učenci s SUT. 
 
H4: Vrstniki pri učencih s SUT večinoma prepoznavajo negativne osebnostne 
lastnosti. 
Pri opisovanju učenca s SUT so vrstniki brez SUT izbirali med pozitivnimi in negativnimi 
pridevniki. Na osnovi dobljenih rezultatov lahko hipotezo H4 potrdimo. Vrstniki brez SUT 
so pri opisovanju izbrali več negativnih pridevnikov, kar pomeni, da jim pripisujejo 
negativne osebnostne lastnosti. Prav tako v svoji raziskavi navaja tudi  U. Štumberger 
(2014), ki pravi, da je posledica negativno izbranih pridevnikov med vrstniki brez SUT 
premajhna poučenost o specifičnih učnih težavah.  
 
H5: Vrstniki, ki so učno uspešnejši, pri učencih s SUT prepoznavajo pozitivne 
osebnostne lastnosti kot pa učno manj uspešni vrstniki. 
Hipoteze H5 ne moremo potrditi, saj se odgovori statistično ne razlikujejo. Učenci, ki so 
učno manj uspešni pri matematiki in slovenskem jeziku, so v povprečju izbirali več 
pozitivnih pridevnikov kot pa učenci, ki so učno bolj uspešni, ki so izbirali več negativnih 
pridevnikov. Učenci, ki so učno manj uspešni, subtilnejše zaznavajo težave učencev s 
SUT, in sicer zaradi večje empatičnosti in pogostejšega soočanja z učnim neuspehom. 
 
H6: Vrstniki, ki so učno uspešnejši, bolj pozitivno sprejemajo učenca s SUT pri 
skupinskem delu kot pa učno manj uspešni vrstniki. 
Hipoteze H6 ne moremo potrditi, saj se odgovori statistično ne razlikujejo. Na osnovi 
odgovorov sem ugotovila, da večina učencev rada sodeluje pri skupinskem delu z učenci. 
V skupinsko delo z učenci s SUT pa se še posebej radi vključujejo učenci, ki so manj 
uspešni. Enake ugotovitve v svoji raziskavi povzema tudi S. Kesić (2012), ki ugotavlja, da 
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večini učencev, ki ne prejemajo učne pomoči, ugaja, da učitelji organizirajo skupinsko delo 
pri pouku in radi sodelujejo z učenci, ki potrebujejo pomoč. D. Bouillet (2010) navaja, da se 
učenci nagibajo k kooperativnim odnosom, kjer zadovoljijo svoje potrebe in se ob tem 
prilagajajo drugim. Vrstniki vplivajo na uspeh učencev tako, da ga omogočajo drugim s 
pomočjo, asistenco ali izmenjavo izkušenj, medosebno komunikacijo, ki poteka med člani 
skupine. V kolikor želimo, da je skupinsko delo uspešno, je potrebna velika stopnja 
zaupanja, sprejemanja in podpore, kar posledično prinaša zmanjšanje strahu pred 
neuspehom, ki je značilen za učence s SUT. Raziskava, ki so jo opravili Roseth, Johnson 
in Johnson (2008, v Thompson, 2008), je pokazala, da sodelovanje v heterogenih 
skupinah ne vpliva le na višje izobraževalne dosežke, ki jih dosežemo s skupinskim delom, 
temveč tudi na pozitivne medsebojne odnose. 
 
H7: Vrstniki, ki so učno uspešnejši, imajo bolj pozitivna stališča do prilagoditev, ki 
so jih deležni učenci s SUT, kot pa učno manj uspešni vrstniki. 
Na osnovi primerjave stališč do prilagoditev glede na učno uspešnost pri ključnih 
izobraževalnih predmetih v preteklem šolskem letu bolj uspešnih in manj uspešnih 
učencev ni statistično pomembnih razlik, zato hipoteze H7 ne moremo potrditi. Učenci 
obeh skupin se strinjajo ali vsaj delno strinjajo in razumejo, zakaj učenci s SUT dobijo več 
časa za reševanje nalog, zakaj odhajajo iz razreda med poukom in pri preverjanju ter 
ocenjevanju znanja, čemu dobijo krajši odlomek za branje in čemu izkazujejo svoje znanje 
po delih. Zanimiv je odgovor na vprašanje o domačih nalogah, kjer se pojavi edino 
nestrinjanje ali delno strinjanje, saj se učencem obeh skupin v večini ne zdi prav, da dobijo 
drugačno domačo nalogo. Verjetno gre za motivacijo učencev, saj je pri tej trditvi treba 
opozoriti, da je opravljanje domačih nalog precej nepriljubljena dejavnost med učenci s 
SUT in učenci brez SUT (Trobec, 2013). Podobne ugotovitve najdemo tudi v raziskavi U. 
Štumberger (2014), ki pravi, da spremenljivka boljši oziroma slabši uspeh pri slovenskem 
jeziku in matematiki ne vpliva na stališča vrstnikov do prilagoditev, ki so pravica učencev s 
SUT. 
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15 ZAKLJUČEK 
 
V pričujočem magistrskem delu sem raziskovala odnos učencev brez SUT do učencev s 
SUT in stališča učencev brez SUT do učencev s SUT.  
 
Inkluzija je nenehno se razvijajoč proces; sistem intervencij, ki pripomore k vključevanju 
socialno izključenih oseb v širše socialno okolje; koncept zagotavljanja pravic in 
ustvarjanja čim bolj ugodnih razmer otrok s PP (Kavkler, 2003; Fredericson in Cline, 2002; 
Enabling Education Network, b. d.). Inkluzija je pedagoški, socialni in psiholiški proces 
vključevanja oseb s PP v vzgojno-izobraževalno delo (Resman, 2002).  
 
Pomemben dejavnik oziroma element socialnega vključevanja učencev s SUT so stališča 
vrstnikov. Stališča se oblikujejo in spreminjajo pod vplivom različnih dejavnikov. Stališča 
oblikujemo skozi interakcijo z vrstniki, na podlagi izkušenj skozi oči medije, na podlagi 
mnenj ožje okolice, ipd. Pomemben element pri oblikovanju stališč je spoznavna 
komponenta, kar pomeni, kakšna znanja, vedenja, izkušnje in informacije v zvezi s 
predmetom, osebo ali situacijo imamo. Na podlagi znanj lahko določeno stališče 
sprejmemo ali zavrnemo. Prav tako so pomembna čustva, ki jih vzbujajo določene osebe 
ali socialne situacije in na podlagi pozitivnih ali negativnih občutij, določamo smer občutij 
(Ule, 2004).  
 
V svoji raziskavi sem ugotovila, da učenci brez SUT do učencev s SUT izražajo pozitiven 
odnos ne glede na učno uspešnost (učno manj uspešni in učno bolj uspešni). Učencem s 
SUT večinoma pripisujejo negativne osebnostne lastnosti in jih opisujejo kot osamljene, 
boječe, žalostne, kar se navezuje na primanjkljaj na socialno-emocionalnem področju in 
kot posledica vpliva tudi na težave socialne integracije učencev s SUT. Opisali pa so jih 
tudi kot prijazne, poštene, ustvarjalne in kot učence, ki radi pomagajo. Strokovnjaki 
(Kavale in Mostert, 2004; Mostert, 2013) navajajo, da je med učenci z izrazitimi SUT kar 
75 % takšnih, ki imajo težave na socialno-emocionalnem področju in imajo slabše razvite 
socialne spretnosti, predvsem tiste, ki vplivajo na stike z vrstniki. Učenci z izrazitimi SUT v 
razredu pogosto doživljajo osamljenost, kar je posledica slabših socialnih spretnosti na 
kognitivnem in vedenjskem področju (Božič, 2002). B. Marentič Požarnik (2000) navaja, 
kako pomembno je, da učence spodbujamo k temu, da se naučijo raznih socialnih 
spretnosti, ki bodo izboljšale odnose v razredu in status posameznikov. 
 
K večji samostojnosti in aktivnosti učencev pripomore tudi skupinsko delo, ki posledično 
vpliva na medvrstniške odnose, ki se krepijo znotraj skupine, kar pripomore k boljši 
socialni integraciji učencev s SUT. Učenci s SUT povečajo motivacijo za učenje, saj s 
strani drugih učencev dobijo pozitivne povratne informacije in spodbude, kar posledično 
vpliva na večjo samostojnost učencev s SUT. Prav tako se znotraj skupine začnejo 
razvijati pozitivni odnosi, kar vodi do sprejemanja drugačnosti in razvijanja strpnosti do 
različnosti (Jereb, 2011b). Vrstniško tutorstvo spodbuja doseganje boljših učnih ciljev in 
strmi k izboljšanju socialnih odnosov med učenci. Vrstniško tutorstvo je še posebej 
koristno v inkluzivnih razredih, saj omogoča učiteljem, da upoštevajo širok spekter učnih 
potreb vseh učencev (Reading Rockets, b. d.). 
Ugotovitve moje raziskave kažejo, da imajo učenci brez SUT pozitiven odnos do 
pripravljenosti za sodelovanje s sošolci s SUT. V skupinsko delo z učenci s SUT se še 
posebej radi vključujejo manj uspešni učenci. Raziskava je pokazala, da učenci vedo, da 
imajo učenci s SUT tudi močna področja in menim, da k pripravljenosti za sodelovanje s 
sošolci s SUT, pripomore prav to zavedanje. Učenci s SUT so namreč lahko uspešni na 
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likovnem, glasbenem področju ali pri delu z računalnikom, kar pa je pomembno za dosego 
ciljev pri skupinskih projektih. 
 
Večina učencev s posebnimi potrebami, med katerimi so tudi učenci s SUT, pred sošolci 
ne želi izstopati, zato se ti učenci ne želijo ali celo zavračajo potrebne prilagoditve (Kesič 
Dimic, 2008a). Pomembno je, da vrstniki brez SUT izražajo pozitivna stališča do 
prilagoditev pedagoškega dela. Raziskava je pokazala, da imajo učenci brez SUT in 
učenci s SUT pozitivna stališča do prilagoditev (več časa za reševanja nalog, drugačne 
domače naloge, dodatna pomoč učitelja in specialne pedagoginje, odhajanje iz razreda, 
prilagojene delovne liste), ki so pravica učencev s SUT. Anketirani učenci ne glede na 
učno uspešnost pri matematiki in slovenskem jeziku (učno manj uspešni in učno bolj 
uspešni) sprejemajo in razumejo, zakaj imajo učenci s SUT prilagoditve.  
 
Kljub temu, da so rezultati moje raziskave pokazali, da največ informacij o SUT učenci 
dobijo v šoli, in sicer od sošolcev, učiteljev in šolske svetovalne službe, je potrebno 
poudariti pomen ozaveščanja o SUT in učencih s SUT, njihovih primanjkljajih, potrebah in 
močnih področjih. Številne raziskave (Novljan, Jelenc, Jerman, 1998; Gash, 1996, v 
Schmidt, 2001; Vignes in sod., 2009; Lebarič, Kobal Grum in Kolenc, 2006; Wiener in 
Tardif, 2004) omenjene v magistrskem delu, potrjujejo, da informacije in izkušnje o PP ter 
prijateljevanje ali sorodstvo z osebo s PP, vpliva na oblikovanje pozitivnih stališča do oseb 
s PP.  
 
Pri preverjanju sociometričnega statusa učencev s SUT sem dobila pričakovane rezultate. 
Učenci s SUT imajo v razredu nizek sociometričen status in so med učenci brez SUT manj 
pozitivno sprejeti. Podobno so ugotovili tudi številni drugi avtorji v svojih raziskavah 
(Kavale in Forness, 1996; Schmidt, Prah, Čagran, 2014). Vendar se moramo pri 
sociometričnih preizkušnjah zavedati, da nimamo zagotovila, da se sociometrične izbire 
odražajo na dejanskih odnosih, saj se lahko zgodi, da se sociometrične izbire navezujejo 
zgolj na želen odnos (Maxwell, 1990, v Pečjak in Košir, 2002). 
 
Za večjo zanesljivost in veljavnost rezultatov bi lahko v raziskavo vključila večje število 
anketirancev. S tem bi pridobila jasnejšo sliko o odnosu učencev brez SUT do učencev s 
SUT in odnosa do vključevanja učencev s SUT v skupinsko delo ter stališča učencev brez 
SUT do prilagoditev, ki jih prejemajo učenci s SUT. Rezultatov, ki sem jih dobila v svoji 
raziskavi, ne moremo posploševati na celotno populacijo v Sloveniji. Dobljeni rezultati pa 
lahko pomembno prispevajo k ozaveščanju učiteljev in staršev o SUT, da bodo v prihodnje 
bolj dovzetni za morebitne težave učencev s SUT z vrstniki. 
 
V prihodnosti bi bilo zanimivo raziskati in primerjati stališča ter odnose učencev, ki 
obiskujejo osnovne šole z dijaki srednjih šol. Prav tako bi bilo zanimivo primerjati odnose 
in stališča učencev brez SUT do učencev s SUT glede na slovenske regije ali druge 
države.  
 
Ugotovitve, ki sem jih pridobila v sklopu raziskave, mi bodo koristile pri delu z učenci s 
SUT. V veliko veselje mi je bilo pripraviti in poiskati aktivnosti, ki pripomorejo k 
ozaveščanju učencev o SUT, zato upam in želim, da bodo v pomoč učiteljem in strokovnim 
delavcem pri delu z učenci. Učitelji lahko aktivnosti vpeljejo v učni proces v okviru 
razrednih ur ob dnevih dejavnosti, pa tudi pri rednem pouku in skupinskem delu z učenci. 
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17 PRILOGE 
Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljen/a!  
Sem Nina Orgolič Štuhec, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, in pripravljam magistrsko delo. 
Namen raziskave je pridobiti informacije o odnosu med vrstniki in učenci s SUT ter stališčih do 
prilagoditev, ki jih imajo učenci s SUT pri pouku. Tvoje sodelovanje je za mojo raziskavo zelo 
pomembno, saj bom tako pridobila informacije o tem, kako dobro učenci poznate specifične učne 
težave in kako poznate prilagoditve učencev s specifičnimi učnimi težavami. Zbrani podatki bodo 
obravnavani zaupno in uporabljeni izključno za pripravo tega magistrskega dela, zato te prosim, da 
odgovarjaš iskreno. Vzemi si dovolj časa in vprašanja najprej natančno preberi.  
Za sodelovanje se ti prijazno zahvaljujem. 

 

IME IN PRIIMEK: _________________________________________________ 

SPOL (obkroži):  M Ž   RAZRED: ______________ 

 
Končna ocena pri slovenskem jeziku v preteklem šolskem letu 2014/2015 (obkroži):  

1  2  3  4  5 

Končna ocena pri matematiki v preteklem šolskem letu 2014/2015 (obkroži):  

1  2  3  4  5 

 

PREDSTAVITEV SPECIFIČNIH UČNIH TEŽAV 

Skupina učencev z učnimi težavami je zelo raznolika. Specifične učne težave imajo učenci, ki imajo 

večje težave kot vrstniki pri branju, pisanju, računanju ali pravopisu, so pa lahko uspešni na drugih 

področjih. 

 

ZGODBA O NEJCU, KI IMA SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

Moje ime je Nejc in obiskujem 7. razred. Rad bi vam predstavil svojo zgodbo. Skoraj vsako jutro 

zamudim v šolo, čeprav si zvečer pripravim šolsko torbo in oblačila ter nastavim budilko, saj imam 

težave s predvidevanjem časa. V šoli za prepis s table potrebujem dvakrat več časa, kot ostali 

sošolci, saj se pogosto izgubim in ne vem, kje sem ostal oziroma kaj sem že prepisal. Moja največja 

šolska mora je, ko učiteljica želi, da berem pred razredom, saj se mi zatika, zamenjujem črki a in o 

ter sem zelo počasen. Najprej imam težavo z iskanjem strani. Učiteljica reče stran 72, sam pa 

odprem na strani 27. Zato vedno iščem izgovore, da me boli grlo in podobno, da mi ne bi bilo treba 

brati. Medtem se potim bolj kot pri teku na 1000 metrov. Najraje bi se pogreznil v zemljo. Moje 

težave se nadaljujejo tudi doma, predvsem pri pisanju domače naloge. Včasih za kratko nalogo 

porabim celo popoldne. Naslednji dan pa učiteljica ugotovi, da je narobe. Sošolci me ne razumejo in 

se norčujejo, zaradi tega sem osamljen v razredu. Moj najljubši dan v tednu je sreda, saj imam 

takrat likovni krožek. Zelo rad rišem in prosto ustvarjam. Imam bogato domišljijo. Učitelj likovnega 

krožka pravi, da sem zelo ustvarjalen in izviren pri slikanju. 
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1. Kdo je učenec s specifičnimi učnimi težavami? Označi s križcem. 

TRDITVE 
DRŽI NE 

DRŽI 

Učenec, ki pri branju vedno ali zelo pogosto naredi veliko napak (bere počasneje, 
zatikajoče, preskakuje in dodaja črke) in ima težave pri pisanju (priklic črk, 
pravilno zapisovanje). 

  

Učenec, ki ponoči ni dovolj spal in zato ne more sodelovati pri pouku.   

Učenec, ki ima neurejene zvezke.   

Učenec, ki je nespreten pri igrah z žogo.   

Učenec, ki ima velike težave pri štetju, računanju, pogosto zamuja in pozabi 
datume, vendar je uspešen pri ustnem izražanju, branju in pisanju. 

  

 

2. Preberi vsako poved in označi s križcem DA, če trditev zate drži ali NE, če trditev zate ne 

drži. 

TRDITVE DA NE 

O specifičnih učnih težavah sem že slišal/a doma (od staršev, od sorojencev).    

O specifičnih učnih težavah sem že slišal/a v šoli (od sošolcev, od učiteljev, od 

svetovalne službe). 

  

O specifičnih učnih težavah sem že slišal/a iz medijev (televizija, internet, revije).   

 

3. Zamisli si naslednji dogodek: Pri matematiki pišete preverjanje in ocenjevanje znanja. 

Predstavljaj si, da ima tvoj sošolec, ki ima težave pri računanju podaljšan čas pisanja, zato s 

pisanjem nadaljuje v drugih prostorih v družbi specialne pedagoginje. Kaj bi si mislil/a ob 

tem? Obkroži. 

18 Sošolcu zavidam, ker ima več časa za reševanje naloge in pomoč specialne pedagoginje. 

19 Razumem, da sošolec potrebuje več časa in pomoč specialne pedagoginje. 

20 Me ne zanima. 

21 Ne zdi se mi prav, da imava za preverjanje in ocenjevanje znanja različne pogoje. 

 

4. Zamisli si naslednji dogodek: Pri slovenščini pišete pisno preverjanje znanja. Ena od nalog 

zahteva obnovo besedila. Predstavljaj si, da tvoj sošolec, ki ima težave pri branju, dobi 

krajši odlomek za branje kot ti. Kaj bi si mislil/a ob tem? Obkroži. 

� Ne zdi se mi prav, da ima sošolec krajšo vsebino. 

� Razumem, da ima sošolec krajši odlomek za branje kot jaz in zdi se mi prav, da mu 

učitelji pomagajo. 

� Me ne zanima. 
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5. Zamisli si naslednji dogodek: Pri zgodovini si vprašan skupaj s sošolcem, ki si težko zapomni 

velik obseg snovi naenkrat. Predstavljaj si, da tebi učitelj postavlja vprašanja iz celotne 

obravnavane snovi, tvojega sošolca pa vpraša snov, razdeljeno na več delov. Kaj bi si 

mislil/a ob tem? Obkroži. 

•••• To se mi ne zdi pravično, saj tako moj sošolec lažje dobi dobro oceno. 

•••• Domnevam, da ima moj sošolec težave z zapomnitvijo, zato se mi zdi prav, da mu učitelj 

da možnost, da po delih pokaže svoje znanje. 

•••• Proces ocenjevanja drugih sošolcev me ne zanima. 

 

6. Preberi vsako poved in označi JE TAKO (če se s trditvijo strinjaš), JE DELNO TAKO (če se s 

trditvijo delno strinjaš) ali NI TAKO (če se s trditvijo ne strinjaš). Označi s križcem. 

 

TRDITVE JE TAKO 

JE 

DELNO 

TAKO 

NI TAKO 

Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, 

pisanju ali računanju, dobijo več pomoči učitelja, saj se tako 

lahko več naučijo. 

   

Ne zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri 

branju, pisanju ali računanju, dobijo drugačne delovne liste 

(drugačno barvno ozadje, večji razmik med vrsticami). 

   

Zdi se mi prav, da sošolci ali sošolke, ki imajo težave pri branju, 

pisanju ali računanju, dobijo drugačno domačo nalogo. 

   

Učenci s specifičnimi učnimi težavami odhajajo iz razreda zato, 

da jim specialna pedagoginja prilagodi delo, aktivnosti in jim 

razloži snov, navodila. 

   

Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri preverjanju in 

ocenjevanju znanja odhajajo iz razreda zato, da lahko v miru 

izkažejo svoje znanje. 

   

 

7. S katerimi besedami bi opisal učenca, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju? 

Obkrožiš lahko več besed. 

prijazen   len   smešen   ustrežljiv   boječ 

neumen   tih   agresiven   rad pomaga   vztrajen 

pameten   počasen    vesel    pošten   žalosten 

nespreten   drugačen  priljubljen   zgovoren   počasen 

osamljen  družaben nesramen  spreten  ustvarjalen  
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8. Preberi vsako poved in označi JE TAKO (če se s trditvijo strinjaš), JE DELNO TAKO (če se s 

trditvijo delno strinjaš) ali NI TAKO (če se s trditvijo ne strinjaš). Označi s križcem. 

 

TRDITVE JE TAKO 
JE DELNO 

TAKO 
NI TAKO 

Sošolci, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, lažje 

dobijo dobro oceno kot jaz, saj so učitelji do njih bolj popustljivi.  

   

Sošolci, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, težje 

dobijo dobro oceno kot jaz. 

   

Na sošolce, ki imajo težave pri branju, pisanju ali računanju, 

gledam enako kot na vse ostale sošolce. 

   

S sošolci ali sošolkami, ki imajo težave pri branju, pisanju ali 

računanju, se ne družim rad/a. 

   

Rad pomagam  sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri učenju.    

Rad/a sodelujem v skupini s sošolcem, ki ima težave pri branju, 

pisanju ali računanju. 

   

Pripravljen/a sem si vzeti čas, da sošolcu ali sošolki, ki ima težave 

pri branju, pisanju ali računanju, pomagam pri učenju. 

   

Pri skupinskem delu rad delam le s sošolci, ki z učenjem nimajo 

težav.  

   

Sošolcu ali sošolki, ki ima težave pri branju, pisanju ali računanju, 

z veseljem posodim zvezek, da dopolni svoje zapiske. 

   

Želim si, da bi mi sošolci pomagali pri učenju.    

Učenec, ki ima težave pri branju, pisanju, računanju, je lahko 

uspešen na drugih področjih (šport, igranje instrumenta, 

naravoslovje, delo z računalnikom …). 
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Priloga 2: SOCIOMETRIČNI VPRAŠALNIK 
 
Ime in priimek: ___________________________________________ 
 
Napiši tri sošolce/sošolke (ime in priimek) iz razreda, s katerimi se najraje družiš. 
 

1.  

2.  

3.  

 
 
Kaj meniš, koliko sošolcev/sošolk bo izbralo tebe? _________ 
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Priloga 3: Odnos vrstnikov brez SUT do učencev s SUT – število pozitivnih izbir 
 

POZITIVNA IZBIRA 

ŠTEVILO IZBIR f f % 

0 31 25,0 

1 23 15,5 

2 19 15,3 

3 14 11,3 

4 17 13,7 

5 12 9,7 

6 4 3,2 

7 3 2,4 

8 1 0,8 

SKUPAJ 124 100 
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Priloga 4: Odnos vrstnikov brez SUT do učencev s SUT – število negativnih izbir 
 

NEGATIVNA IZBIRA 

ŠTEVILO IZBIR f f % 

0 4 3,2 

1 15 12,1 

2 18 14,5 

3 23 18,5 

4 20 16,1 

5 18 14,5 

6 16 12,9 

7 4 3,2 

8 1 0,8 

9 1 0,8 

10 3 2,4 

11 1 0,8 

SKUPAJ 124 100 

 

 

 


