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ZAHVALA 

 

Ko hodiš, pojdi zmeraj do 

konca, 

spomladi do rožne cvetlice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in 

 drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič ne 

drugič 

do krova in pravega kova, 

poskusi 

vnovič 

in zopet 

in znova. 

(Tone Pavček) 

 

Hvala vsem, ki ste me na kakršenkoli način bodrili, spodbujali in opogumljali, ko so se 

med vrsticami »vnovič/ in zopet/ in znova« v moji glavi pojavili dvom, obup in želja po 

predaji. Vaša podpora ima veliko zaslugo pri tem, da živim mnoge trenutke, ko v sebi 

pridem »do rdečice čez eno in drugo lice«.    

Posebna zahvala gre udeleženki študije primera, ki je z menoj iskreno delila svojo 

zgodbo življenja z disleksijo. Prepričana sem, da lahko z njo na mnoge osebe z 

disleksijo deluje inspirativno in z lastnim zgledom motivira ljudi, ki se ob prisotnosti 

disleksije soočajo z raznolikimi izzivi, da lahko s svojo voljo vedno pridejo do konca.     
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POVZETEK 

 

V magistrskem delu smo raziskali izzive, s katerimi se srečujejo osebe z disleksijo 
skozi celoten razvojni potek od otroštva do odraslosti. V teoretičnem delu smo 
povzeli nekatere definicije ter teoretične razlage disleksije in njeno izražanje skozi 
različna razvojna obdobja, vezana na potek znotraj izobraževalnega sistema. 
Predstavili smo zakonodajne možnosti prilagajanja vzgojno izobraževalnega procesa 
osebam z disleksijo v slovenskem prostoru. V nadaljevanju smo se osredotočili na 
značilnosti in posebne potrebe oseb z disleksijo v obdobju odraslosti. Na podlagi 
ugotovitev o drugačnem kognitivnem funkcioniranju oseb z disleksijo smo opisali 
izzive, ki se v obdobju odraslosti pojavljajo na področju pomnjenja, organizacije, 
postavljanja ciljev in socialnih veščin. Ob tem smo predstavili dejavnike uspešne 
adaptacije oseb z disleksijo v odraslosti. Opisali smo primer delovanja britanskega 
sistema pomoči in podpore za odrasle osebe z disleksijo kot primer dobre prakse. V 
empiričnem delu smo s študijo primera mlajše odrasle osebe z disleksijo s pomočjo 
osebnih izkušenj, pridobljenih z intervjujem, osvetlili problematiko življenja z disleksijo 
skozi različna razvojna obdobja. Pri tem smo se osredotočali na osebno interpretacijo 
disleksije in njenega izražanja v širšem okolju (družina, šola, vrstniki) skozi 
odraščanje. Raziskali smo dejavnike in strategije, ki so intervjuvanki omogočile 
uspešno premagovanje primanjkljajev tekom izobraževanja in tranzicije iz šolskega v 
poklicno okolje. Preverili smo, ali se na izbranem primeru odrasle osebe z disleksijo 
pojavljajo izzivi na področju pomnjenja, organizacije, postavljanja ciljev in socialnih 
veščin. Na podlagi ugotovitev smo oblikovali smernice za delo z osebami z disleksijo 
in tako prispevali k razvoju strokovnega področja, ki se osredotoča zlasti na 
izobraževalno okolje, kljub temu da ga primanjkljaji, ki so posledica prisotnosti 
disleksije pri posamezniku, presegajo in ostajajo prisotni vse življenje.  

    

Ključne besede: razvojna obdobja, odraslost, disleksija, premagovanje 

primanjkljajev, študija primera.   
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ABSTRACT 

 

In our master's thesis we explored the challenges persons with dyslexia face 

throughout their entire development from childhood to adulthood. In the theoretical 

part we summarized some definitions and theoretical explanations of dyslexia and 

how it is manifested in different development stages connected to the progression 

within the educational system. We presented the legal possibilities of adjusting the 

educational process to people with dyslexia in Slovenia. In the next part we focused 

on the characteristics and special needs of persons with dyslexia in the stage of 

adulthood. On the basis of findings regarding the different cognitive functioning of 

people with dyslexia we described the challenges that occur in the stage of adulthood 

in the areas of memory, organization, setting personal goals and social skills. We 

also presented the factors of successful adjustment of people with dyslexia in their 

adulthood. We described the model of a British help and support system for adults 

with dyslexia as an example of good practice. In the empirical part we used the case 

study of a young adult and their own personal experience obtained in an interview to 

highlight the problems of living with dyslexia in different development stages. We 

focused on the personal interpretation of dyslexia and how it is manifested in the 

wider environment (family, school, peers) while growing up. We explored the factors 

and strategies that have enabled the interviewee to successfully overcome difficulties 

in the course of their education and transition from a school environment into a 

professional one. We checked whether our chosen case study of an adult with 

dyslexia shows challenges in the areas memory, organization, setting personal goals 

and social skills. On the basis of our findings, we formed guidelines for working with 

people with dyslexia and in this way contributed to the development of the area of 

expertise that focuses particularly on the educational environment, in spite of the fact 

that the difficulties that are the result of dyslexia in an individual, exceed it and stay 

present throughout one's entire life. 

Key words: development stages, adulthood, dyslexia, overcoming difficulties, case 

study. 
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1 UVOD 

 

Disleksijo uvrščamo med specifične učne težave, pri čemer nas lahko že sam izraz 
zmotno napelje k mišljenju, da se težave pojavljajo zgolj pri učenju in izobraževalnih 
dejavnostih. Tudi definiranje disleksije kot specifične učne težave, ki otežuje 
usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa in pisanja ne smemo razumeti zgolj 
površinsko; potrebno je poglobljeno razumevanje kognitivnih procesov, ki delujejo v 
ozadju teh dejavnosti, saj vplivajo tudi na druga področja funkcioniranja. Ob tem je 
potrebno upoštevati tudi dejstvo, da disleksija na posameznike različno vpliva, zato je 
pomembno, da smo poleg splošnega pomena disleksije pozorni na individualen 
pomen. Skupina medsebojno povezanih raznolikih dejavnikov, ki so del posameznika 
in vplivajo nanj in na njegovo delovanje vse življenje, ustvarja pri vsaki osebi z 
disleksijo lasten profil znakov disleksije (Raduly-Zorgo idr., 2010). Eden izmed 
pomembnih dejavnikov, ki jih je potrebno upoštevati pri oblikovanju profila znakov 
disleksije pri posamezniku, je razvojno obdobje, v katerem se nahaja, saj je za 
prehajanje med razvojnimi obdobji značilno tudi večanje zahtev okolja.  

Slovenska zakonodaja ne upošteva dejstva, da primanjkljaji ostajajo prisotni v 
obdobju odraslosti in posameznika ovirajo na različnih področjih življenja. To se 
odraža tudi v odsotnosti programov pomoči in podpore za odrasle osebe z disleksijo. 
Ti bi jim omogočili možnosti za učinkovito spopadanje z izzivi vsakdanjega življenja, s 
katerimi se srečujejo zaradi drugačnega kognitivnega funkcioniranja, skozi katerega 
se izraža disleksija v povezavi z zahtevami in pričakovanji okolja v odraslem obdobju. 
L. Magajna (2004b) pravi, da je bil problem specifičnih učnih težav pri adolescentih in 
odraslih predolgo prezrt, kljub temu da zadeva veliko število ljudi in pomembno vpliva 
na njihovo življenje – stopnjo izobrazbe, veščine pismenosti, socialne in ekonomske 
dimenzije. Kot pravi Gerber (2003), se področje specifičnih učnih težav po obsežnem 
časovnem obdobju vrača nazaj k svojim izvorom: k razmisleku o tem, kako se 
manifestirajo tekom odraslosti – najdaljše stopnje osebnostnega razvoja. Odrasli s 
specifičnimi učnimi težavami se lahko soočajo z izzivi na različnih življenjskih 
področjih, ki vključujejo izobraževanje, zaposlitev, dnevno rutino in socialne 
interakcije (Kerka, 1998). 

McLoughlin, C. Leather in P. Stringer (2002) razširijo pojmovanje disleksije kot ovire 
pri branju in pisanju na nenavadno ravnovesje veščin, ki se navezuje na primarne in 
sekundarne značilnosti. Med primarne značilnosti, ki izhajajo neposredno iz 
kognitivne različnosti pri osebah z disleksijo, sodijo: organizacija, jezikovna 
pismenost, matematična pismenost in socialne interakcije. Med sekundarne 
značilnosti, ki so posledica primarnih, sodijo: nizko samospoštovanje, jeza in 
frustriranost, anksioznost in socialne interakcije. Razvoj in posameznikov uspeh 
pogojujejo samorazumevanje, interpretacija disleksije, poznavanje lastnega profila 
zmožnosti in močnih področij in metakognicija. Avtorji pravijo, da je pri zagotavljanju 
podpore in nudenju pomoči osebam z disleksijo z namenom, da postanejo uspešni v 
razvoju, potrebno naslavljati naslednja ključna področja: organizacijo, postavljanje 
ciljev, socialne spretnosti in veščine pomnjenja.  

Za namen izdelave magistrskega dela je bila v empiričnem delu uporabljena 
kvalitativna metoda s študijo primera, s katero smo želeli preveriti teoretična znanja o 
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izzivih življenja z disleksijo od otroštva do odraslosti na konkretnem primeru 
življenjskih izkušenj odrasle osebe z disleksijo, ki izzive uspešno premaguje. Na 
podlagi rezultatov in njihove interpetacije smo oblikovali smernice za oblikovanje 
programa pomoči in podpore za osebe z disleksijo. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 DISLEKSIJA 

Izraz disleksija izhaja iz grškega jezika in v dobesednem prevodu pomeni težavo 
(dis) z besedami in jezikom (leksis). Disleksije ne smemo razumeti zgolj kot težave, 
vezane na branje in pisanje, saj mnoge pridružene težave presegajo pismenost. 
Raznoliki medsebojno povezani dejavniki disleksije so del posameznika ter vplivajo 
nanj in njegovo delovanje vse življenje. Določene izkušnje in značilnosti so skupne 
vsem ljudem z disleksijo, navkljub temu pa vsak posameznik kot individuum doživlja 
disleksijo na svoj način in ima lasten profil znakov disleksije (Raduly-Zorgo idr., 
2010).  

 

2.1.1 DEFINICIJE DISLEKSIJE 

Pojem disleksija je pogosto uporabljen in med ljudmi dobro poznan. Kljub temu se 
razumevanje pojma disleksija razlikuje od posameznika do posameznika. Poleg 
dejstva, da se s tem pojmom opisuje širok nabor kombinacij zmožnosti in težav 
posameznikov z disleksijo, gre vzrok za zelo različno razumevanje tega pojma med 
ljudmi iskati tudi v dejstvu, da ne obstaja enotna definicija disleksije. V literaturi 
obstaja veliko različic definiranja disleksije; v nadaljevanju so navedene najpogosteje 
citirane med njimi. Kljub različnim izpeljavam definicij disleksije je vsem štirim 
navedenim definicijam skupno pojmovanje disleksije kot težave pri branju in pisanju, 
pri čemer jo vse pojasnjujejo tudi s primanjkljajem fonološkega procesiranja. 

Britanska zveza za disleksijo v svoji definiciji disleksije, ki je med najpogosteje 
citiranimi, disleksijo opredeli kot specifično učno težavo, ki prizadane predvsem 
razvoj pismenosti in veščin, povezanih z jezikom. Težave na področju predelovanja 
glasov, hitrega poimenovanja, delovnega pomnjenja, hitrosti procesiranja in razvoja 
avtomatizacije veščin ovirajo posameznikovo delovanje na področju prizadetih 
veščin, zaradi česar je to slabše od njegovih siceršnjih sposobnosti. Običajne metode 
poučevanja so pri tej specifični učni težavi neučinkovite; neugodne učinke prisotnih 
težav lahko ublažimo s specifičnimi oblikami obravnave oz. ukrepi, ki vključujejo rabo 
informacijske tehnologije, učno podporo in svetovanje. Definicija predvideva 
prisotnost disleksije že ob rojstvu in poudarja njen vseživljenjski vpliv (British 
Dyslexia Association, b. d. a, v  Raduly-Zorgo idr., 2010).  

Evropska zveza za disleksijo definira disleksijo kot različnost, ki otežuje usvajanje 

in rabo veščin branja, pravopisa in pisanja. Ta različnost je nevrološkega izvora. 
Kognitivne težave, ki spremljajo te nevrološko pogojeno različnost, lahko vplivajo tudi 
na organizacijske veščine, na sposobnost računanja ter druge spoznavne in 
čustvene sposobnosti. Disleksijo lahko povzroči kombinacija težav na področju 
fonološkega (glasovnega) procesiranja, delovnega pomnjenja, hitrega poimenovanja, 
operiranja z zaporedji ter  težav pri doseganju avtomatizacije osnovnih veščin. 
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Raziskovalci priznavajo, da obstajajo številni možni vzroki disleksije, vključno z 
dednimi dejavniki. Disleksija ni odvisna od posameznikove ravni inteligentnosti, 
vlaganja truda in socialno-ekonomskega položaja.  Poleg navedenih težav  se osebe 
z disleksijo srečujejo z izzivi tekom življenja v večinoma disleksiji neprijaznem svetu.  
Na življenjske možnosti otrok in odraslih z disleksijo v evropskem prostoru z 
raznolikimi jeziki ima velik vpliv posameznikovo socio-kulturno ozadje in njegove 
izobraževalne možnosti  (European Dyslexia Association, 2007, v Kavkler idr., 2010). 

Mednarodna zveza za disleksijo v svoji definiciji opredeli disleksijo kot specifično 
učno težavo nevrobiološkega izvora. Označujejo jo težave natančnega in/ali 
tekočega prepoznavanja besed ter šibke veščine črkovanja in dekodiranja. Te težave 
so običajno posledica primanjkljaja v fonološki komponenti jezika, ki je pogosto 
nepričakovan glede na ostale kognitivne zmožnosti ob zagotavljanju učinkovitega 
poučevanja v razredu. Sekundarne posledice lahko vključujejo težave bralnega 
razumevanja in zmanjšano količino bralnih izkušenj, kar ovira razvoj besednjaka in 
ostalih znanj (International Dyslexia Association, 2002, v Magajna, Kavkler, 
Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008). 

Glede na temo in namen magistrskega dela je pomembna tudi definicija 
Organizacije za disleksijo odraslih, ki jo navaja Reid (2002): disleksijo povzroča 
kombinacija primanjkljajev v glasovnem, vizualnem in slušnem predelovanju 
informacij. Navedenim kognitivnim primanjkljajem botruje vrsta bioloških vzrokov in 
verjetno jih je v vsakem posamezniku prisotnih več. Odrasli in otroci z disleksijo 
doživljajo težave v usvajanju branja, pisanja in črkovanja, vendar jih lahko naučimo 
strategij in alternativnih učnih metod, s katerimi lahko premagajo večino omenjenih in 
drugih težav. Vsakega človeka je potrebno obravnavati ob zavedanju njegove 
drugačnosti.  

 

2.1.2 TEORETIČNE RAZLAGE DISLEKSIJE IN NJENIH VZROKOV 

Poskusi raziskovalcev, da bi skozi različne vidike raziskovanja odkrili specifične 
vzroke kompleksnega pojava disleksije, se odražajo v razhajanjih v definicijah 
disleksije. Univerzalna teoretična razlaga disleksije, ki bi lahko zadostila različnim 
vidikom raziskovanja, ne obstaja.   

Teoretične razlage disleksije lahko razdelimo na biološke, kognitivne in socialno 
interaktivno. Biološke teorije iščejo vzroke disleksije v genetskih dejavnikih, drugačni 
možganski strukturi na področjih, odgovornih za jezik, drugačni strukturi cerebeluma 
ali njegovi disfunkciji in motenemu razvoju možganskih nevronov ter živčnih 
prenašalcev. Kognitivne teorije pripisujejo vzroke disleksije težavam fonološkega in 
vizualnega procesiranja informacij, časovnega zaznavanja, avtomatizacije, 
delovnega pomnjenja in drugačnega kognitivnega delovanja. Socialno interaktivna 
teorija poudarja vlogo socialnega okolja pri oblikovanju biološke in kognitivne 
različnosti v konstrukt primanjkljaja. Tradicionalen pogled na disleksijo kot težavo je 
pred izzivom; sicer je splošno sprejeto dejstvo, da disleksija povzroča težave pri 
procesiranju informacij, vendar nekatere novejše ugotovitve kažejo na to, da 
nevrološka različnost oseb z disleksijo za nekatere posameznike pomeni prednost. Iz 
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tega razloga je disleksija vse bolj kot primanjkljaj pojmovana kot različnost mišljenja 
in učenja (NIACE, 2004).  

L. Magajna (2003) vidi možen vzrok za številna razhajanja v navajanju primanjkljajev, 
značilnih za disleksijo in pojasnjevanju teh primanjkljajev z različnimi vzroki v 
obravnavanju motnje na različnih ravneh razlage. Ugotavlja, da lahko multinivojski 
model U. Firth (1997, prav tam) razloži različne poglede in prikaže njihovo 
komplementarnost. U. Frith (2002) je oblikovala multinivojski model opisovanja 
disleksije na treh ravneh: biološki, kognitivni in vedenjski. Na vsako izmed teh ravni 
lahko vplivajo okoljski dejavniki. Na videz nasprotujoči si teoriji disleksije, kjer jo ena 
razlaga kot primanjkljaj magnocelularnega sistema in druga kot fonološki primanjkljaj, 
z uporabo tega modela postaneta komplementarni, saj prva razlaga disleksijo na 
biološkem nivoju, druga na kognitivnem.    

S pomočjo multinivojskega modela L. Magajna (2003) razloži disleksijo: disleksija se 
na ravni vedenja kaže kot specifična motnja branja in pisanja. Raziskave so na 
ravni kognitivnih procesov pokazale predvsem motnje procesiranja glasovnih 

informacij (posebno fonološkega zavedanja) in delovnega pomnjenja (težave pri 
ohranjanju verbalnega gradiva v delovnem spominu, še posebej nesmiselnih besed, 
ki zahtevajo mehanično pomnjenje zaporedij glasov). Preučevanja so na naslednji 
ravni nižjih kognitivnih funkcij izpostavila probleme na področju avtomatizacije 

veščin in motnje časovnega procesiranja. Težave na drugih, širših področjih (ko je 
potrebno spremljati hitro spreminjanje vidnih dražljajev) so posledica primanjkljajev v 
zaznavanju časa in upočasnjenega psihomotoričnega tempa. Razjasnitev kognitivnih 
primanjkljajev pri disleksiji je omogočila nadaljnje raziskovanje nevralnih 
mehanizmov, ki so v osnovi teh primanjkljajev; preučevanja možganskega delovanja 
med samim procesom branja pa so poglobila razumevanje funkcionalne organizacije 
možganov pri disleksiji.  

 

2.2 DISLEKSIJA SKOZI RAZVOJNA OBDOBJA V VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEM KONTEKSTU 

Disleksija se v različnih razvojnih obdobjih različno izraža. Najpogosteje začne 

okolica opažati znake disleksije tekom procesa opismenjevanja, vezanega ne 

osnovnošolsko obdobje. Ob zavedanju, da prisotnost disleksije vpliva tudi na druga 

področja otrokovega delovanja, je potrebno na njene izrazne znake usmerjati 

pozornost že v predšolskem obdobju. To omogoča zgodnje prepoznavanje disleksije 

ter tako poveča možnosti za nudenje učinkovite in celostne obravnave posameznika 

z disleksijo, katere cilj je zmanjševanje in preprečevanje negativnih posledic 

prisotnosti disleksije v življenju osebe z disleksijo. Zavedati se je potrebno tudi 

dejstva, da številni učenci z disleksijo svoje primanjkljaje zelo ustvarjalno in uspešno 

kompenzirajo – ti učenci vlagajo v vsakodnevne naloge in aktivnosti veliko več truda 

in energije kot njihovi vrstniki. Prisotnosti disleksije pri samemu sebi se morda sploh 

ne zavedajo, kar predstavlja veliko nevarnost za to, da na neki točki svojega razvoja 

ne bodo več zmogli dovolj učinkovito kompenzirati svojih primanjkljajev, hkrati ne 
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bodo razumeli lastnih kognitivnih procesov in ne bodo vedeli, kam se lahko obrnejo 

po pomoč. Ravno zato je potrebno tako strokovne delavce kot tudi širšo javnost 

ozaveščati o izražanju disleksije v mladostniškem in odraslem obdobju.    

   

2.2.1 PREDŠOLSKO OBDOBJE 

V skupini predšolskih otrok zgodnje odkrivanje težav, ki ovirajo usvajanje in rabo 
veščin pismenosti, predstavlja izziv, saj te težave v predšolskem obdobju niso tako 
očitne. Zaradi dejstva, da poznamo znake, ki nakazujejo rizičnost otrok za kasnejši 
pojav bralno-napisovalnih učnih težav, bi se morali izogniti modelu prepoznavanja 
disleksije, ki temelji na učni neuspešnosti v procesu opismenjevanja in ima za 
posledico številne negativne posledice za posameznika. Namen zgodnje 
identifikacije rizičnih otrok za pojav kasnejših specifičnih učnih težav branja in pisanja 
ni postavitev diagnoze pri otroku, temveč zagotavljanje možnih preventivnih ukrepov 
pred pričakovanim pojavom nemotiviranosti kot posledica učnega neuspeha 
(Crombie in Reid, 2009). Spretnosti jezikovnega in slušnega procesiranja so ključni 
napovedniki otrokovega zgodnjega razvoja pismenosti (Aubrey, 2010). Disleksija se 
v zgodnjem obdobju izraža v težavah razvoja fonološkega zavedanja in fonološkega 
učenja, kar ovira usvajanje črkovnega znanja. Težave pri učenju na ravni črk so eden 
izmed prvih znakov otrokove rizičnosti za pojav težav pri branju (Snowling, 2013).   

Tudi v finski 20-letni longitudinalni študiji (Lyytinen, Erskine, Hämäläinen, Torppa in 
Ronimus, 2015), s katero so raziskovalci želeli identificirati napovednike za kasnejši 
pojav težav pri branju, so potrdili dejstvo, da nam zgodnje odkrivanje otrok, ki 
potrebujejo preventivno pomoč, da bi preprečili pojav težav pri učenju branja, najlažje 
omogoča ocenjevanje črkovnega znanja, fonološkega zavedanja in hitrega 
poimenovanja pri otrocih iz družin, v katerih se je pojavljala disleksija. Kot dejavnik 
na vedenjski ravni, s katerim lahko ob prisotnosti disleksije v družinski zgodovini 
napovedujemo verjetnost, da se bodo pri otroku pojavile težave pri branju in 
pravopisu, je bil kot napovednik prepoznan tudi simultani upočasnjeni razvoj 
ekspresivnega in receptivnega jezika.      

Avtorja M. Crombie in Reid (2009) naštejeta nekatere znake disleksije v predšolskem 
obdobju: znanje o črkah in glasovih, veščine kratkoročnega in delovnega pomn jenja, 
spretnosti uporabe rim in aliteracij, hitrega poimenovanja, zaporedij, priklica poznanih 
besed in organizacijske spretnosti.   

Opozorilni znaki, ki se pojavljajo pri otrocih, rizičnih za pojav disleksije v predšolskem 
obdobju, so: težave pri učenju otroških pesmi; težave pri usmerjanju pozornosti, 
mirnemu sedenju in poslušanju zgodb; nezanimanje za črke in besede kljub temu, da 
otrok rad posluša zgodbe; težave pri učenju recitiranja ali prepevanja abecede; 
prisotnost upočasnjenega jezikovnega razvoja; popačena izgovorjava besed; težave 
pri ohranjanju preprostega ritma; težave pri izvajanju dveh ali več sočasnih navodil, ki 
jih odpravimo z razčlenitvijo naloge na posamezne korake; pozabljanje imen 
vzgojiteljev, prijateljev, barv, itd.; slabo razvite veščine slušne diskriminacije; slabše 
spretnosti rezanja, lepljenja in barvanja v primerjavi z vrstniki; prisotnost vztrajajočih 
težav pri oblačenju (npr. zapenjanje gumbov, zavezovanje vezalk); oblačenje 
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napačno obrnjenih oblačil; težave pri ujemanju, brcanju ali metanju žoge; pogosto 
zaletavanje in spotikanje ob stvari; težave pri spretnostih skakanja; prisotnost slabih 
in dobrih dni brez očitnih razlogov (British Dyslexia Association, b. d. b). 

Avtorica I. Bider Petelin (2013) ugotavlja, da v Sloveniji še nimamo izdelanega 
instrumenta, ki bi bil namenjen ocenjevanju izključno predbralnih zmožnosti, saj 
večina testov, ki se uporabljajo v ta namen, preverja le nekatere zmožnosti, 
povezane z branjem ali pa zajema še druga področja. Težavo vidi tudi v 
nestandardiziranosti preizkusov.  

 

2.2.2 OSNOVNOŠOLSKO OBDOBJE 

Disleksijo v najširšem smislu uvrščamo med specifične učne težave, ki so v 
slovenskem šolskem prostoru razumljene kot heterogena skupina primanjkljajev, ki 
se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju in\ali težavah na katerem koli od 
naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, komunikacija 
(jezik, govor), branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in 
čustveno dozorevanje (Magajna idr., 2008). 

»Specifične učne težave vplivajo na posameznikovo sposobnost predelovanja, 
interpretiranja zaznanih informacij in/ali povezovanja informacij ter tako ovirajo 
učenje osnovnih šolskih veščin (branja, pisanja, računanja). So notranje narave 
(nevrofiziološko pogojene), vendar primarno niso posledica vidnih, slušnih ali 
motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in tudi ne 
neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi« (Magajna 
idr., 2008, str. 11). 

Glede na delitev specifičnih učnih težav na specifične primanjkljaje na ravni slušno-
vizualnih procesov in primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov disleksijo 
uvrščamo v prvo skupino primanjkljajev (Magajna idr., 2008).  

Za prepoznavanje specifičnih učnih težav in razlikovanje le-teh od splošnih učnih 
težav moramo v celoti dokazati pet kriterijev:  

1. neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo 
dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja; 

2. obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju (pri 
eni ali več osnovnih štirih šolskih veščinah), ki so izražene v tolikšni meri, da 
učencu onemogočajo napredovanje v procesu učenja; 

3. učenčeva slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in 
metakognitivnih strategij (tj. sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih 
zahtev, nalog) ter motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij, 
hitrost usvajanja znanja); 

4. motenost enega ali več psiholoških procesov (pozornost, spomin, jezikovno 
procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in 
prostorska orientacija, organizacija informacij itn.), med katerimi je pri učencu 
z učnimi težavami najpomembnejše preučiti pozornost in spomin. Ugotavljanje 
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primanjkljajev ali motenost psiholoških procesov pomeni ugotavljanje 
primanjkljajev ali motenosti v predelovanju (procesiranju) informacij, ki je 
posledica tega, kako možgani sprejemajo, uporabljajo, shranjujejo, prikličejo in 
izražajo informacije. Za učenje so ključni naslednji načini in vidiki predelovanja 
informacij: vidno, slušno, zaporedno/racionalno in konceptualno/celostno 
predelovanje, hitrost predelovanja ter pozornost;  

5. izključenost okvar čutil (vida, sluha), motenj v duševnem razvoju, čustvenih in 
vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih 
povzročiteljev težav pri učenju. Navedeni povzročitelji se sicer lahko pojavljajo 
skupaj z glavnim povzročiteljem (Magajna idr., 2008). 

Slovenska šolska zakonodaja upošteva kontinuum specifičnih učnih težav in glede 
na stopnjo težavnosti razločuje učence z učnimi težavami, med katere uvrščamo 
učence z lažjimi in deloma tudi z zmernimi specifičnimi učnimi težavami in učence s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kamor uvrščamo del učencev z 
zmernimi, v glavnem pa učence s hujšimi in najhujšimi oblikami specifičnih učnih 
težav (Magajna idr., 2008). Glede na razdelitev na ti dve skupini šolska zakonodaja 
določa načine in oblike pomoči za učence z učnimi težavami, ki ga urejajo Zakon o 
osnovni šoli (1996) skupaj z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
osnovni šoli (2011) ter Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011). Za 
učence z učnimi težavami zakonodaja predpisuje prilagajanje metod in oblik dela pri 
pouku ter vključevanje v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske 
pomoči. Za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki so usmerjeni v 
izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se 
glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja omogoča prilagajanje organizacije, načinov 
preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanja, časovne razporeditve pouka, ob 
prilagoditvah pa se jim zagotavlja dodatna strokovna pomoč.   

»Težave ljudi z disleksijo se kažejo tako pri branju, pisanju kot tudi v matematiki in pri 
drugih dejavnostih, ki zahtevajo prevajanje in manipuliranje simbolov (npr. 
glasbenem zapisu). Disleksijo spremljajo naslednji značilni primanjkljaji oziroma 
značilnosti kognitivnega funkcioniranja: 

• motnje v fonološkem (glasovnem) procesiranju; 

• primanjkljaji v delovnem pomnjenju (težave pri ohranjanju verbalnega gradiva v 
delovnem spominu, še posebej nesmiselnih besed, ki zahtevajo mehanično 
pomnjenje zaporedij glasov); 

• težave pri poimenovanju barv, simbolov, težave pri manipuliranju abstraktnih 
pojmov levo – desno, merskih enot, kemičnih formulah; 

• težnje k vizualnemu mišljenju (dobre vizualno-prostorske zmožnosti); 

• primanjkljaji v zaznavanju časa; 

• znižan psihomotorični tempo« (Kavkler idr., 2008, str. 14–15).    

V osnovnošolskem obdobju se disleksija izraža na različnih področjih, ki se lahko 
pojavljajo skupaj z močnim področjem ustvarjalnosti ali verbalnih veščin z naslednjimi 
znaki: 



PREMAGOVANJE IZZIVOV ŽIVLJENJA Z DISLEKSIJO OD OTROŠTVA DO ODRASLOSTI – študija primera  

 
9 

 splošno funkcioniranje: hitrost procesiranja (počasen govor in/ali pisanje), 
slabše razvita koncentracija, težave s sledenjem navodilom, pozabljanje 
besed; 

 pisanje: slabše veščine pisanja v primerjavi s sposobnostmi ustnega izražanja, 
številne napake v pisnih izdelkih, zamenjevanje podobnih črk, manj ustrezne 
razvite veščine rokopisa in slabša oblikovanost črk, prisotnost več različnih 
zapisov besede v pisnem izdelku, zamenjavanje zaporedja črk v besedi, manj 
ustrezna oblikovanost pisnega izdelka, neustrezen prijem pisala, uporaba 
nesmiselnega besednega ali črkovnega zaporedja; 

 branje: počasen napredek pri branju, posebno pri hitrem prepoznavanju 
besed, težave pri povezovanju črk, težave pri zlogovanju in poznavanju 
začetka ali konca besede, nenavadno naglaševanje besed, slabo bralno 
razumevanje, izpuščanje ali dodajanje besed pri branju, neprepoznavanje 
znanih besed, izgubljanje rdeče niti vsebine pri branju ali pisanju, težave 
razbiranja ključnih točk iz besedila, zavračanje branja (posebno glasnega); 

 računanje: zamenjevanje vrstnega reda posameznih števk v številu, 
zamenjevanje matematičnih znakov, težave z zapomnitvijo različnih zaporedij, 
npr. urnikov, dnevov v tednu, črk v abecedi;  

 čas: težave pri učenju prepoznavanja časa na uri, slab občutek za čas in 
časovna organizacija, težave z zapomnitvijo dneva, rojstnega datuma, letnih 
časov, mesecev v letu, težave z razumevanjem časovnih konceptov – včeraj, 
danes, jutri; 

 spretnosti: slabše razvite motorične spretnosti, ki se odražajo v hitrosti, kontroli 
in natančnosti pri pisanju, omejeno razumevanje neverbalne komunikacije, 
slabše razumevanje prostorskih pojmov levo-desno, zgoraj-spodaj, vzhod-
zahod, nedoločena stranskost, opazno nihanje v delovanju iz dneva v dan;  

 vedenje: uporaba strategij odlašanja z opravljanjem nalog, dajanje vtisa 
sanjarjenja in neposlušanja, odkrenljivost pozornosti, vloga razrednega 
klovna, moteče ali izogibalno vedenje, neskladnost utrujenosti z zahtevano 
količino pozornosti in truda (British Dyslexia Association, b. d. c). 

Kljub temu da disleksijo uvrščamo med specifične učne težave, moramo v šolskem 
kontekstu razmišljati tudi o drugih vidikih posameznikovega celostnega razvoja. V 
sodobni šoli je potrebno upoštevati socialno-emocionalne dejavnike učenja in 
posameznikovo doživljanje na psihosocialnem področju. V literaturi pogosto beremo 
o negativnem doživljanju osnovnošolskega obdobja učencev z disleksijo, ki za seboj 
poleg negativnih spominov pušča hude stiske in travme, ki imajo lahko za 
posameznika z disleksijo vseživljenjski negativen vpliv na različnih področjih 
njegovega delovanja. V raziskavi Hellendoorna in Ruijssenarasa (2000) je izmed 
vseh 27 udeležencev le 8 udeležencev poročalo o spominih na osnovnošolsko 
izobraževanje kot o pozitivnih izkušnjah. Ugotovljeno je bilo, da tisti, ki imajo bolj 
pozitivne izkušnje iz osnovne šole, bolj stremijo k sprejemanju disleksije kot dela 
lastnega življenja.  
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2.2.3 SREDNJEŠOLSKO OBDOBJE 

V raziskovalnem poročilu analize stanja težav dijakov v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju avtorice M. Kavkler in sodelavke (2010) ugotavljajo, da se učne 
težave, med njimi tudi specifične učne težave, v srednji šoli pogosto še poglabljajo. 
Ponavljajoče se izkušnje učne neuspešnosti se odražajo v slabi samopodobi, 
zmanjševanju učne motivacije in poglabljanju izobraževalne neuspešnosti, kar lahko 
iz zmernih specifičnih učnih težav vodi v razvoj primanjkljajev na posameznih 
področjih učenja. Pomemben vpliv, ki ga imajo specifične učne težave za 
funkcioniranje posameznika, so tudi sposobnosti socialne integracije. Učenje vedenj, 
prilagojenim socialnim situacijam dijakom s specifičnimi učnimi težavami, onemogoča 
slabše razvita sposobnost samoregulacije kot sekundarna značilnost specifičnih 
učnih težav. Vedenjski problemi, ki se ob tem pojavljajo, praviloma izginejo, ko se 
dijak počuti cenjenega in verjame, da učitelj verjame vanj. Avtorice (prav tam) kot 
eno izmed pomembnejših ovir za uvajanje inkluzije v srednji šoli prepoznavajo večjo 
usmerjenost srednješolskih učiteljev v poučevanje določenega predmeta, kar otežuje 
prilagajanje kurikula potrebam dijakov. Kot druge pomembne dejavnike izpostavljajo 
tudi čas, ki ga učitelj in dijak preživita skupaj, izvajanje neposrednega načina 
poučevanja in specialnih oblik pomoči dijaku, katerih izvajanje je zaradi 
organizacijskih težav pogosto oteženo. Avtorice predstavljajo značilnosti učenja in 
šolskega znanja dijakov s specifičnimi primanjkljaji: pomanjkljivo usvojene osnovne 
veščine branja, pravilnega pisanja in računanja; neustrezno usvojeno predznanje, ki 
onemogoča sledenje pouku, in gradnjo novega znanja na določenem predmetnem 
področju; manjša učinkovitost izkazovanja znanja v pisni ali ustni obliki zaradi 
nepoznavanja strategij ali neprepoznavanja priložnosti za rabo obvladanih strategij; 
izogibanje učenju. Težave na področju kognitivnega funkcioniranja ostajajo prisotne 
pri adolescentih s specifičnimi učnimi težavami; med pomembne težave kognitivnega 
funkcioniranja, ki ovirajo uspešno učenje in izkazovanje znanja v srednješolskem 
obdobju, sodijo pomanjkljivo razvite jezikovne veščine, problemi pomn jenja in težave 
na področju višjih metakognitivnih in izvršilnih procesov. Pomemben vpliv na 
zavzetost za učenje in odločitve, povezane z vztrajanjem ali opuščanjem nadaljnjega 
šolanja, imajo značilnosti dijakov s specifičnimi učnimi težavami na področju 
motivacije – podcenjevanje vloge napora in predanosti se odraža v manjši 
učinkovitosti in uspešnosti pri učenju, saj ne uvidijo povezave med naporom in 
uspehom. Za mnoge dijake s specifičnimi učnimi težavami je značilna težnja k 
pasivnemu pristopu zaradi pomanjkanja neke splošne usmeritve ali realističnega 
načrta, ki bi temeljil na realnem presojanju močnih in šibkih področij ter objektivnih 
možnostih in težav z zastavljanjem vmesnih ciljev, strateškim mišljenjem in 
presojanjem učinkovitosti lastnih pristopov.  

Disleksija za mnoge dijake postane očitna težava šele z vstopom v srednješolski 
sistem izobraževanja, zaradi samega sistema in njegove različnosti od 
osnovnošolskega (zahtevnejši urnik z večjim številom predmetov, večje število 
učiteljev z lastnim slogom poučevanja) ali zaradi neučinkovitosti strategij, ki so bile v 
osnovni šoli ustrezne za premagovanje težav, povezanih z disleksijo (Košak 
Babuder, 2013). Med najpogostejšimi težavami dijakov z disleksijo, ki vplivajo na 
njihovo izobraževalno uspešnost, lahko opazimo: počasno branje; težave pri iskanju 
informacij v pisnih gradivih; napake pri branju, ki vodijo v težave z razumevanjem; 
pravopisne napake; zelo skromne pisne izdelke, kljub veliki količini vloženega časa in 
truda; težave s hitrim in natančnim priklicem besed in pojmov; težave pri pomn jenju 
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ustno podanih navodil oz. pravega zaporedja navodil; težave z urejanjem podatkov v 
pravo zaporedje (Thomson, 2007, v Košak Babuder, 2013). Te težave so povezane 
tudi z vzgojno-izobraževalnimi potrebami na področju organizacije in načrtovanja, na 
motoričnem in socialno-čustvenem področju (Košak Babuder, 2013).  

Slovenska zakonodaja, vezana na srednješolsko obdobje, zajema Zakon o 
gimnazijah (1996) skupaj z zakoni o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gimnazijah, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (2006) in Zakon o 
maturi (2007). Tako zakon o gimnazijah kot Zakon o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju omenjata dijake s posebnimi potrebami, med katerimi so po Zakonu o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) otroci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja. Zakonodaja določa možnosti za prilagajanje poklicnih, strokovnih in 
splošnih srednješolskih programov: prilagajanje izvajanja programa, zagotavljanje 
izvajanja dodatne strokovne pomoči, možnost uporabe dodatne opreme in 
zmanjševanje številčnosti oddelkov. Za dijake s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja so z zakonodajo določene tudi prilagoditve na maturi, in sicer v 
Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (2014): 

 prilagoditve načina opravljanja izpita: 25 % ali 50 % podaljšani čas opravljanja 
pisnega in ustnega izpita oz. zagovora, poseben prostor, prilagoditev opreme 
v prostoru (dodatna osvetlitev, možnost dviga mize, miza z izrezom, poseben 
stol, večja miza, sedi na mestu, kjer ima možnost odgledovanja ...); 

 prilagoditve gradiva za izpit: povečava gradiva s formata A4 na A3, gradivo na 
zgoščenki v obliki zapisa pdf; 

 uporaba posebnih pripomočkov: pisanje izpita z računalnikom, uporaba 
računalnika za branje izpitnih pol, prilagojen pisalni pribor, uporaba 
označevalca besedila, prilagojen pribor za geometrijo, dodatni brezčrtni listi, 
listi s pomožnim črtovjem ali karo vzorcem za reševanje nalog, povečana 
mreža koordinatnega sistema na papirju, žepno računalo pri ustnem izpitu iz 
matematike; 

 prilagoditve načina ocenjevanja: prilagojeno ocenjevanje zaradi izpuščanja, 
dodajanja ali zamenjave določenih črk; dovoljeno je pisanje s tiskanimi 
črkami, pri čemer je treba veliko začetnico ustrezno označiti (podčrtati, 
obkrožiti ...); toleranca manj čitljive pisave; toleranca pri ocenjevanju 
načrtovalnih (geometrijskih) nalog, pri čemer se upošteva, da kandidat/-ka ne 
more biti natančen; druge oblike prilagojenega načina ocenjevanja pisnega 
izpita.    

Za srednješolsko obdobje so na šibkih področjih funkcioniranja oseb z disleksijo 
značilni naslednji znaki: 

 pisanje: slabše razvite veščine pisanja v primerjavi z verbalnimi sposobnostmi, 
manj čitljiv rokopis s slabo oblikovanimi črkami ali čitljiv rokopis z zelo 
počasnim pisanjem, manj ustrezni pisni izdelki s številnimi napakami, več 
različnih načinov zapisa besede v enem pisnem izdelku, težave z uporabo 
ločil in/ali slovnice, zamenjevanje velikih in malih črk, izgubljanje rdeče niti pri 
obsežnem pisanju, zelo jedrnato pisanje, težave z izdelovanjem zapiskov pri 
pouku, težave pri organizaciji domače naloge, težave s pravočasnim 
zaključevanjem nalog, dajanje vtisa o večji količini znanja, kot jo izraža s 
pisanjem;  
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 branje: oklevajoče in mučno, še posebej glasno branje; izpuščanje, 
ponavljanje ali dodajanje besed; ustrezna tehnika branja s slabim bralnim 
razumevanjem; neprepoznavanje poznanih besed; nezmožnost sledenja 
vrsticam pri branju; izgubljanje pri branju ali uporaba prsta za sledenje; težave 
s prepoznavanjem ključnih misli iz odstavka; težave pri uporabi slovarjev, 
imenikov, enciklopedij itd.; 

 računanje: težave z zapomnitvijo osnovnih seznamov in/ali številskih nizov, 
težave z zaporedji, zamenjevanje matematičnih znakov, razvita sposobnost 
matematičnega mišljenja na visoki ravni ob potrebi po uporabi žepnega 
računala za preproste račune, napačno razumevanje besednih navodil, težave 
s hitrim miselnim računanjem, težave z zapomnitvijo matematičnih formul;      

 druga šibka področja funkcioniranja: zamenjevanje smeri (leva-desna), težave 
pri učenju tujih jezikov, nedoločena lateralnost rok, težave s priklicem imen 
predmetov, upočasnjen tempo procesiranja, nerazumevanje kompleksnih 
vprašanj, težave z ohranjanjem zaporedja korakov v spominu, pri čemer 
korakom ustrezno sledi, ko so podani postopoma; 

 vedenje: neorganiziranost ali pozabljivost, nezrelost in/ali nerodnost, težave s 
socialnimi aktivnostmi zaradi nerazumevanja telesne govorice, pogosto 
pojavljanje na napačnem mestu ob napačnem času, pretirana utrujenost glede 
na količino vloženega truda in koncentracije (British Dyslexia Association, b. d. 
d). 

 

2.2.4 ŠTUDIJSKO OBDOBJE 

V okviru terciarnega izobraževanja, ki v Sloveniji poteka v obliki višješolskega in 
visokošolskega izobraževanja, ni enotnega zakonskega predpisa, ki bi urejal 
izobraževanje oseb s posebnimi potrebami. Zakon o višjem strokovnem 
izobraževanju (2004) skupaj z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
višjem strokovnem izobraževanju (2013) v 5. členu določa izobraževanje študentov s 
posebnimi potrebami: »Študentom s posebnimi potrebami se zagotavlja potrebna 
dodatna oprema in strokovna pomoč v skladu z normativi za financiranje višjih 
strokovnih šol, lahko pa se jim prilagodi organizacija študija in ocenjevanje po 
pravilih, ki jih sprejme predavateljski zbor šole.« Zakon o visokem šolstvu (2012) ne 
omenja študentov s posebnimi potrebami, njihove pravice so določene s statutom in 
pravilniki posamezne univerze oz. visokošolskega zavoda.  

Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami Univerze v Ljubljani (2014) v 2. členu 
opredeli študente s posebnimi potrebami, pri čemer povzema skupine oseb s 
posebnimi potrebami po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), 
vendar zaenkrat še ne vključuje skupine študentov z vedenjskimi in čustvenimi 
težavami ter študentov z avtističnimi motnjami: »Študenti s posebnimi potrebami so 
študenti, ki se zaradi dolgotrajnih okvar, motenj, primanjkljajev ali bolezni (v 
nadaljevanju: težave), srečujejo z ovirami, ki otežujejo njihovo polno in učinkovito 
vključitev v izvajanje študijskih programov. To so študenti z delno ali popolno izgubo 
vida (slabovidni in slepi študenti), študenti z delno ali popolno izgubo sluha (naglušni 
in gluhi študenti), študenti z govorno-jezikovnimi težavami (težavami v komunikaciji), 
študenti z gibalno oviranostjo, študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo, študenti s 
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primanjkljaji na posameznih področjih učenja (težave na področju branja in pisanja, 
npr. disleksija ipd.).« Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami Univerze v Ljubljani 
(2014) študentom s posebnimi potrebami omogoča naslednje prilagoditve pri študiju: 

 prilagoditve pri izvedbi predavanj, vaj, seminarjev, prakse, terenskega in 
laboratorijskega dela ipd.: uporabo posebnih pripomočkov, prisotnost 
pomočnika (bralca, tolmača, zapisovalca ...), način opravljanja obveznosti 
(prisotnost, nadomestne naloge, delo v paru ipd.), prilagoditve časovnih rokov, 
oblik in načinov posredovanja pisnih izdelkov, predstavitev ali nastopov, druge 
prilagoditve;  

 prilagoditve glede študijskega gradiva: daljši čas izposoje gradiva v knjižnici, 
izposoja gradiva, ki je dostopno le v čitalnici (pretvorba gradiva), druge 
prilagoditve; 

 prilagoditve glede načina preverjanja in ocenjevanja: izredni roki, delni izpiti, 
podaljšanje časa za opravljanje izpita, opravljanje izpita s pomočjo prilagojene 
opreme ali s pomočnikom, prilagoditve izpitnega gradiva, ustno opravljanje 
izpita, druge prilagoditve. 

E. Raduly-Zorgo idr. (2010) naštejejo značilnosti univerzitetnih študentov: 

 Lahko skrivajo težave pri branju. 

 Lahko slabo črkujejo, se zanašajo na druge, da bodo popravili njihovo 
črkovanje. 

 Izogibajo se pisanju: niso sposobni pisanja.  

 Navadno so zelo sposobni v govorjeni besedi. 

 Zanašajo se na spomin – lahko imajo zelo dober spomin. 

 Težave imajo lahko z načrtovanjem, organizacijo in upravljanjem njihovega 
časa, gradiv in nalog.  

M. Kavkler (2010) trdi, da so med študenti, ki se vpišejo v visokošolsko ustanovo in 
študija ne dokončajo, tudi taki z disleksijo in drugimi specifičnimi učnimi težavami. 
Kot zgled sistematično izpeljanega sistemskega pristopa, s katerim bi lahko dosegli 
zmanjševanje osipa študentov z disleksijo in drugimi specifičnimi učnimi težavami, 
avtorica navaja model skrbi za študente z disleksijo, ki je bil izdelan v okviru 
mednarodnega projekta Tempus iSHEDS (2009–2010) Prepoznavanje in podpora 
študentom z disleksijo v visokošolskem izobraževanju, pod vodstvom A. Fawcet. V 
njem so bili izdelani vprašalnik in več testov za odkrivanje disleksije (iSHEDS 
Profiler), zvočno opremljena e-gradiva za samopomoč pri reševanju študijskih stisk in 
e-gradiva za tutorje študentov z disleksijo.  

Avtorica B. Clancy (2013) ugotavlja, da se študentje z disleksijo višjih in visokih šol 
vpišejo predvsem na filozofsko fakulteto, na slikarsko akademijo, na igralsko 
akademijo, fakulteto za arhitekturo in v šole za oblikovanje. Številni študentje z 
disleksijo so svojo disleksijo kompenzirali oz. razvili strategije za premagovanje 
lastnih primanjkljajev, med katerimi so lasten način delanja zapiskov, posebne učne 
metode in samozagovorništvo. 
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2.2.5 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Z DISLEKSIJO 

V skupini odraslih z disleksijo je potrebna personalizirana drža strokovnjakov, ki se z 
njo srečujejo v okviru izobraževanja – prepoznati posameznika, ki prihaja v učni 
proces s svojo lastno zgodovino, ambicijami in zmožnostmi. Potrebno se je zavedati, 
da imajo odrasle osebe z disleksijo različne učne potrebe na različnih ravneh znanja, 
ki ga dosegajo. Nekateri izzivi, s katerimi se srečuje ta skupina, so podobni izzivom 
učenja odraslih oseb, veliko več izzivov pa je specifično vezanih na njihovo disleksijo. 
Disleksija se bo pri njih odražala v profilu močnih in šibkih področij ter strategijah, ki 
so jih razvili, da bi se z njimi lahko uspešno soočali. Nekatere izmed strategij so za 
posameznika, ki jih je razvil učinkovite, spet druge ne – te ga lahko ovirajo pri 
doseganju napredka, zato jih je potrebno odstraniti. Pozornost je potrebno posvetiti 
tudi posledicam preteklih učnih izkušenj, saj obstaja verjetnost, da so na 
posameznika z disleksijo negativno vplivale. Morda učne težave v šoli niso bile 
prepoznane in so bili zato označeni kot leni, nezavzeti ali celo neumni; doživljali bodo 
ponavljajoč se neuspeh kot odziv na uporabo tradicionalnih metod poučevanja; zelo 
verjetno so občutili intenzivno frustracijo, ko so se trudili, da bi zasledovali dosežke 
vrstnikov. Pogosto niso prepričani v lastne sposobnosti in ne morejo razumeti 
lastnega šolskega neuspeha. Mnogo jih je sprejelo negativne oznake, katerih so bili 
deležni in verjamejo, da se niso sposobni učiti. Pomanjkanje jezikovnih in/ali 
matematičnih veščin je morda omejilo nivo njihovih izobraževalnih dosežkov – to je 
morda omejilo tudi možnosti znotraj posameznikovih močnih področij. Posamezniki z 
nedavno prepoznano disleksijo lahko občutijo jezo glede preteklih negativnih izkušenj 
in potrebujejo podporo pri spopadanju s svojimi čustvi. Ko bo posameznik razumel 
lastne primanjkljaje, ki niso povezani z inteligenco, bo verjetno tudi njegova 
samopodoba boljša (A  Framework for Understanding Dyslexia: Information on 
theories and approaches to dyslexia and dyscalculia, 2004).  

B. Pavey, M. Meehan in A. Waugh (2010) opozarjajo na dejstvo, da je potrebno pri 
odraslih z disleksijo, predvsem pri tistih, pri katerih je bila identificirana pozno, 
pozornost posvetiti preteklim negativnim izkušnjam s področja učenja, družinskega 
življenja ali poklicnega dela kot morebitnega vzroka anksioznosti in stresa, ki vpliva 
na učenje. Pri tem izhajajo iz dejstva, da sta kognitivno in afektivno področje vedno 
povezana in tako poteka med njima nenehna interakcija. Kljub temu da so lahko te 
osebe razvile učinkovite strategije za premagovanje ovir, so se lahko skozi celoten 
proces izobraževanja vseskozi spraševale, zakaj se ne zmorejo uspešno spopadati z 
danimi izzivi in nalogami. Kot rešitev predlagajo zavedanje učitelja in tutorja o 
pomenu emocij za učenje in odstranjevanje vseh ovir, ki bi lahko imele vpliv na 
čustveno stanje posameznika, kar lahko dosežemo z uporabo disleksiji prijaznih 
praks.  

Avtorji McLoughlin, C. Leather in P. Stringer (2002) po avtorju Knowles (1990) 
navajajo sledeče ključne dejavnike na področju izobraževanja odraslih, pri čemer 
izhajajo iz dejstva, da je potrebno pri osebah z disleksijo še v večji meri spodbujati, 
da prevzamejo nadzor nad lastnim učenjem, saj se s tem, ko posameznik sam 
usmerja proces učenja in se pri tem osredotoča na določeno nalogo, zmanjša jo 
možnosti za neuspeh:  

1. Prisotnost potrebe po znanju, ki jo pri odraslih učencih spodbudimo z 
razumevanjem potrebe po učenju določenih veščin, kar poveča njihovo 
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odločnost pri učenju. Posameznik tako vidi smisel učenja veščine za to, da bi 
dosegel določeno spremembo. 

2. Učna samopodoba, ki je pri osebah z disleksijo pogosto nizka zaradi 
negativnih izkušenj iz šolskega obdobja. Osebe z disleksijo, ki imajo bolj 
pozitivne šolske izkušnje, pogosto pripisujejo vzroke za uspeh zunanjim 
dejavnikom (npr. izvrstnemu učitelju) in ne samemu sebi. Pri tem je potrebno 
upoštevati značilnosti učenja v odraslem obdobju in potrebo osebe v učnem 
procesu, da ga usmerja sama in da ni v pasivni vlogi. Pri osebah z disleksijo je 
zaradi raznolikosti načina učenja vsakega posameznika še bolj pomembno, da 
posameznik prevzame lasten nadzor nad procesom učenja.       

3. Pomen izkušnje: odrasli so si po odhodu iz okolja formalnega izobraževanja 
sami pridobili velik nabor izkušenj in oblikovali lastne strategije učenja, katerih 
se pogosto ne zavedajo, jih ne cenijo in jih ne uporabijo v formalnem procesu 
učenja. Pri tem ima pomembno vlogo individualno poučevanje in tutorstvo, s 
katerim osebam z disleksijo lahko pomagamo prepoznati strategije, ki jih je 
posameznik razvil in jih spodbudimo k njihovi uporabi. Obstaja možnost, da so 
osebe z disleksijo razvile neprimerne strategije za učenje v času, ko niso bile 
vključene v izobraževalne programe; v tem primeru je pred samim učenjem 
potrebno te strategije odstraniti ali jih vsaj modificirati, da postanejo bolj 
učinkovite, saj je zanje bolj varno uporabljati pretekle strategije, kljub temu da 
so morda neučinkovite. Potrebno je tudi sprejeti poklicne izkušnje, ki jih 
posameznik velikokrat doživlja kot del lastne identitete in se z njimi poistoveti, 
še posebej, če je pri svojem delu uspešen (sem prodajalec, učitelj itd.) in te 
izkušnje tudi uporabiti kot temelj novega učenja.       

4. Pripravljenost za učenje: ljudje so pripravljeni za učenje veščin, ki jih 
potrebujejo za soočanje z življenjskimi situacijami.  

5. Usmerjenost k učenju: za vsakega posameznika je pomembno, da se uči 
zaradi lastnih potreb v kontekstu življenjskih situacij. 

6. Motivacija: je najpomembnejši dejavnik učenja, pri čemer je lahko zunanja 
(npr. višja plača) ali notranja, pri kateri se posameznik uči zase in doživlja 
zadovoljstvo s tem, ko se zaveda, da z učenjem izboljšuje lastno 
kompetentnost – tovrstna motivacija je tudi bolj učinkovita.      

Avtorji McLoughlin, C. Leather in P. Stringer (2002) nanizajo naslednje spretnosti za 
učinkovito funkcioniranje v programih izobraževanja za adolescente in odrasle 
osebe:  

 osebna organizacija, 

 samostojno učenje in delo, 

 učinkovito upravljanje s časom, 

 fluentno in natančno branje in razumevanje kompleksnega materiala,  

 iskanje relevantnih informacij iz različnih virov, 

 poslušanje, razumevanje in hitro ter čitljivo zapisovanje, 

 verbalno in pisno izražanje idej, 

 hitro tipkanje, 
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 izkazovanje znanja in razumevanja pri izpitih in v testnih situacijah. 

Kot ključne dejavnike izobraževalne uspešnosti oseb z disleksijo McLoughlin, C. 
Leather in P. Stringer (2002) naštejejo:  

 občutenje nadzora nad lastnim učenjem in informacijami, s katerimi se 
soočajo; 

 nabor strategij, s katerimi si lahko pomagajo pri premagovanju težav, s 
katerimi se srečujejo; 

 podpora s strani prijateljev in družine; 

 stabilno okolje za delo in življenje; 

 prisotnost razumevajočih tutorjev in prijateljev, s katerimi si lahko izmenjujejo 
ideje in si izposodijo zapiske; 

 ustrezen izbor programa in možnosti;  

 zanimanje za študijsko področje; 

 občutenje udobja in varnosti v okolju; 

 vztrajnost, odločnost in trdo delo;  

 možnost sodelovanja z drugimi študenti z disleksijo – deljenje izkušenj in 
izmenjava strategij.  

 

2.3 DISLEKSIJA V ODRASLOSTI 

2.3.1 SPLOŠNE ZNAČILNOSTI DISLEKSIJE V ODRASLOSTI 

Gerber (2012) v svojem pregledu literature o vplivih specifičnih učnih težav na 
odraslo dobo ugotavlja, da je le-ta pomanjkljiva, večinoma pa tudi metodološko 
nezanesljiva. Trdi, da je posploševanje vpliva specifičnih učnih težav na odraslost 
zelo zapleteno. Vključevati bi moralo veliko nians, da bi zajelo njegovo kompleksnost. 
Nedvomno prisotnost specifičnih učnih težav v odraslosti zajema veliko preizkušenj 
in stisk v vsakodnevnem življenju in tudi v daljših časovnih obdobjih v odraslosti, 
vendar je hkrati prisotnih veliko primerov uspešne prilagoditve, kjer osebe s 
specifičnimi učnimi težavami dosegajo visoko življenjsko kakovost, ki so jo dosegle z 
osredotočanjem na svoja močna področja in kompenziranjem primanjkljajev znotraj 
lastnega individualnega profila.  

L. Magajna (2004b) našteje vrsto kritičnih značilnosti, ki predstavljajo vsakodnevne 
ovire odraslih s specifičnimi učnimi težavami:  

 Pomanjkljivo usvojeno šolsko znanje in slabo avtomatizirane osnovne 
veščine, ki jih ovirajo pri aktivnostih, vezanih na rabo pisnega jezika.  

 Značilnosti kognitivnega funkcioniranja: težave adolescentov na področjih 

spoznavanja, zaznavanja, jezika, motoričnih in socialnih spretnosti vztrajajo 
tudi v odrasli dobi.  
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 Socialne in čustvene značilnosti: pri heterogeni populaciji se pojavljajo 

nekatere skupne značilnosti – občutek manjvrednosti, nizko samospoštovanje 
in slaba samopodoba.  

 Motivacija: zaradi preteklih izkušenj neuspešnosti, občutka nezmožnosti in 

nekompetentnosti iz obdobja šolanja lahko odrasli s specifičnimi učnimi 
težavami prevzamejo stanje naučene nebogljenosti. Hkrati pa lahko 
življenjske okoliščine posameznika sprožijo pripravljenost za obvladovanje 
neke veščine, povečajo predanost in vztrajanje. Ključna pri tem je odločitev 
posameznika, da prevzame nadzor nad svojim življenjem, kar se odraža v 
porastu notranje motiviranosti in želje po napredovanju.  

McLoughlin idr. (2002) ugotavljajo, da je kljub temu, da je odraslost najdaljše 
življenjsko obdobje, z vidika prisotnosti disleksije oz. njenih vplivov, najmanj 
raziskano in iz tega izhajajoč tudi pomanjkljivo razumljeno. Avtorji pri umeščanju 
disleksije v celoten živjenjski potek posameznika navajajo kot pomembna dva 
osrednja koncepta:  

1. Celoten življenjski razvoj, kjer navajajo ugotovitve avtorjev Baltes, Reese in 
Lipsitt (1980): 

 Razvoj je vseživljenjski proces, ki poteka nenehno. Mlad odrasli ni 
končen produkt tega procesa, še vedno se spreminja in ne zgolj stara.  

 Razvoj je odraz bioloških in socializacijskih procesov.  

 Razvoj v odraslosti je multidimenzionalen proces, v katerem se 
pojavljajo spremembe na različnih področjih, vključno z intelektualnim, 
socialnim in fizičnim.  

2. Vpliv štirih ključnih dejavnikov na razvoj (Patton in Polloway, 1996, v 
McLoughlin idr., 2002):  

 biološki in intelektualni, 

 osebnostni in socialni, 

 pretekle izkušnje, 

 občutek nadzora nad življenjskimi dogodki. 

Avtorji (prav tam) trdijo, da sta slednja dva še posebej pomembna za osebe z 
disleksijo, saj imajo pretekli uspehi in neuspehi ogromen vpliv na njih.  

Smith (1998, v McLoughlin idr., 2002) je povzel skupne točke različnih teorij 
vseživljenjskega razvoja:  

 Obstaja temeljna univerzaliteta vseživljenjskega razvoja: vsi posamezniki 
tekom razvoja prehajajo skozi različna obdobja na enak način. 

 Obstaja univerzalno zaporedje človeških izkušenj: večina ljudi prehaja skozi 
različna obdobja v enakem zaporedju (šolanje, zaposlitev, izbira partnerja, 
zasnovanje družine itd.). 

 Zaporedje življenjskih dogodkov je ciljno usmerjeno: razvoj na različnih 
področjih poteka glede na zadane cilje. 
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 Obstaja adaptiven (pozitiven) in maladiptiven (negativen) način prehajanja 
med razvojnimi obdobji.  

Pri osebah z disleksijo je ključnega pomena zadnja točka; Garnett (1985, v 
McLoughlin idr., 2002) trdi, da ne zadostujejo prilagoditve znotraj posameznih 
življenjskih obdobij, vendar je potrebno posameznika pripraviti na izzive, s katerimi 
bo soočen v prihodnosti.  

McLoughlin idr. (2002) ugotavljajo, da so pismenost in matematične spretnosti izziv, 
s katerim se osebe z disleksijo srečujejo na vsakodnevni ravni; te spretnosti so 
potrebne na vseh področij našega življenja in v sodobnem svetu, ko se promovira 
vseživljenjsko učenje, še močneje zahtevane. Osebe z disleksijo običajno razvijejo 
strategije za premagovanje ovir na področju matematične in jezikovne pismenosti 
znotraj delovnega in učnega okolja, ki pa ga sodobne zahteve po pismenosti 
presegajo. Vpeta je v naš vsakdan in zahteve na ravni vsakodnevnega življenja so 
tiste, ki lahko pri osebah z disleksijo povzročijo največ škode pri občutenju lastne 
kompetentnosti in samozavesti. Avtorji po različnih področjih naštejejo izzive, ki 
zahtevajo matematično in jezikovno pismenost: 

1. OSEBNO IN DRUŽINSKO ŽIVLJENJE: upravljanje financ, hišna in 
avtomobilska popravila, vožnja z avtomobilom, nakupovanje, kuhanje, 
dogovarjanje o socialnih srečanjih in družabnih aktivnostih, skrb za otroke, 
izobraževanje otrok, zagotavljanje socialne varnosti. 

2. PROSTOČASNE AKTIVNOSTI: potovanja, branje časopisov, šport, 
zabava, hobiji, obiskovanje restavracij. 

3. ZDRAVJE: zdravila, pregledi pri zdravniku, izobraževanje na 
zdravstvenem področju. 

4. VKLJUČEVANJE V SKUPNOST: volitve, javni prevoz, telefon, spremljanje 
in dajanje navodil, ustanove nujne pomoči. 

5.  PRAVNE ZADEVE: poročanje o dogodku, zapis izjav.  

V nadaljevanju so predstavljeni izsledki nekaterih raziskav o odraslih z disleksijo, ki 
posegajo na različna področja: družinsko življenje, šolanje in delo, socialno-
emocionalno področje itd. 

Raziskava avtorjev Hellendoorn in Ruijssenaars (2000) se osredotoča bolj specifično 
na odrasle osebe z disleksijo, pri čemer je raziskovalce zanimalo, kateri dejavniki 
vplivajo na sprejemanje disleksije pri odraslih osebah z disleksijo; v raziskavo je bilo 
vključenih 27 oseb, starih med 20 in 39 let. Z udeleženci raziskave je bil izveden 
intervju, ki je zajemal 4 področja: družinsko življenje, šolanje in delo, socialno 
življenje in samopodobo. Sprejemanje disleksije je bilo najmočneje pogojeno s 
kombinacijo starševske podpore, relativno pozitivnih spominov na osnovnošolsko 
obdobje in zadovoljstvom s prefesionalno pomočjo na področju socialno-
emocionalnih izzivov. Izsledki raziskave potrjujejo dejstvo, da ima disleksija pri 
odraslih osebah še vedno vpliv na njihovo življenje, še posebej na področju 
izobraževanja in zaposlitve. Prav tako je večina udeležencev poročala o socialnih in 
čustvenih problemih, s katerimi se srečujejo. Poročali so o podpori staršev kot 
prediktorju pozitivnega prilagajanja na odraslost in splošnega dobrega počutja.   
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V raziskavi avtoric M. Łockiewicz, K. M. Bogdanowicz in M. Bogdanowicz (2014), v 
kateri so opisovale specifične psihološke vire odraslih oseb z razvojno disleksijo, ki 
so se razlikovali od ostalih udeležencev, so raziskovalke ugotavljale, da je uspešnost 
visoko funkcionalnih odraslih z disleksijo v večji meri odvisna od osebnosti in 
motivacije kot od kognitivnih dejavnikov. Raziskovalke so v tej raziskavi tudi ovrgle 
hipotezo, da imajo osebe z disleksijo nek dar, izjemen talent, na področju 
ustvarjalnega in vidno-prostorskega mišljenja. Ustvarjalnost lahko drugi zaznajo pri 
teh osebah v okviru »vsakodnevne ustvarjalnosti«, ki jo potrebujejo za to, da 
izpolnjujejo zahteve vsakodnevnega življenja, s katerimi se srečujejo in so zaradi 
drugačnega funkcioniranja spodbujene k iskanju novih načinov soočanja z izzivi. 
Zaključki te raziskave navajajo ugotovitev avtoric, da odrasli z disleksijo razvijejo 
individualne strategije za funkcioniranje v vsakodnevnem življenju, medtem ko 
strategije, potrebne na področju zaposlitve, presegajo sposobnosti teh oseb, ki jih 
uvrščamo med šibka področja kot posledico primanjkljajev, ki izvirajo iz disleksije.  

McNulty (2003) je v raziskavi, v katero je bilo vključenih 12 odraslih oseb z disleksijo, 
ugotavljal, kako disleksija vpliva na čustveni ravni na življenje posameznikov skozi 
vseživljensko perspektivo. V okviru obdobja adolescence in odraslosti je izpostavil 
kot ključna procesa za osebe z disleksijo iskanje ustreznega poklica in razrešitev 
glede na 4 načine življenja v odraslosti po avtorjih Ruth in Oberg (1996). 4 načini 
življenja v odraslosti se razlikujejo glede na prevladujoč vzorec kompenziranja:  

1. Negotova kompenzacija: težave pri izpolnjevanju nalog kot posledica 
primanjkljajev vztrajajo. Osebe, pri katerih prevladuje ta vzorec, se soočajo s 
težavami na delovnem mestu in z izzivi vsakodnevnega osebnega življenja, ki 
so podobni tistim iz izobraževalnega obdobja. Ti neuspehi še naprej negativno 
vplivajo na samopodobo in se odražajo v občutkih negotovosti tudi v obdobju 
odraslosti.  

2. Alternativna kompenzacija: poklicno udejstvovanje na področju, na katerega 
disleksija ne vpliva. Osebe, pri katerih prevladuje ta vzorec, sicer občutijo 
gotovost na lastnem strokovnem področju, ne pa tudi na področju splošne 
inteligentnosti. V okviru poklicnega življenja občutijo pomanjkanje izzivov.  

3. Nadarjena prekomerna kompenzacija: poklicno udejstvovanje na lastnem 
močnem področju. Osebe, pri katerih prevladuje ta vzorec, stremijo k 
prekomerni kompenzaciji preteklih neuspehov z novimi dosežki. Strah pred 
neuspehom in negotovostjo iz izobraževalnega obdobja motivira osebo za 
prekomerno kompenziranje in uspeh. 

4. Kompenzacija: zmerna uspešnost adaptacije na šibkih področjih skozi 
vseživljenjsko perspektivo (izobraževanje, zaposlitev). Osebe, pri katerih 
prevladuje ta vzorec, so uspešno kompenzirale lastne primanjkljaje v šolskem 
okolju in svoje izobraževalne dosežke pripisujejo lastni inteligentnosti v večji 
meri kot posamezniki iz ostalih treh skupin. Uspeh, ki so ga doživljale iz 
naslova lastne inteligentnosti, jim omogoča, da se počutijo bolj močne in imajo 
bolj pozitivne občutke s področja delovne etike. Kljub temu pa te osebe 
poročajo o težavah s področja samozavesti kot posledici dlje časa prisotne 
izkušnje učnih težav.  

Skupne točke vseh udeležencev raziskave (McNulty, 2003), o katerih so poročali, so:  
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 Čustvena negotovost, ki vključuje občutke nelagodja in nizko samozavest, ki 
se navezuje predvsem na kariero in delo. Lahko se razširi tudi na področje 
medosebnih stikov in preseneti vrstnike, prijatelje in družinske člane 
(predvsem tiste, ki niso seznanjeni z učinki disleksije v življenju posameznika). 
Ti občutki so lahko neskladni s splošnim vtisom o tem, kako ti posamezniki 
funkcionirajo v odraslosti.  

 Različni načini, s katerimi so udeleženci poskušali reševati težave na področju 
samozavesti in negativnih preteklih izkušenj: 

 Preoblikovanje preteklih razlag in travm v pogovoru z razumevajočimi 
osebami, ki deluje katarzično. 

 Borbenost za dosego uspehov preprečuje preplavljenost z obupom in 
povečuje samozavest. 

 Pogled na učne težave v smislu učne različnosti, katere učinek so 
specifična močna področja teh oseb in spoštovanje različnosti, kar 
izboljša prilagajanje in samopodobo. 

 Fantaziranje in vizualiziranje o situacijah, v katerih se oseba postavi 
drugim po robu ali pa ji drugi izkažejo spoštovanje, sproža pozitivne 
občutke o samemu sebi in ublaži negativne občutke o samemu sebi, ki 
izvirajo iz preteklih izkušenj. 

 V vlogi staršev otroku z učnimi težavami te osebe dobijo možnost za 
preoblikovanje koncepta samega sebe v bolj pozitivnega z namenom, 
da bi pomagali svojemu otroku pri adaptaciji. 

 Tranzicija iz zgodnje odraslosti zmanjša prisotnost občutkov 
negotovosti. 

E. Raduly-Zorgo idr. (2010) naštejejo značilnosti odraslih z disleksijo: 

 Imajo pogosto dobro razvite spretnosti in veščine, potrebne za delo z ljudmi. 

 Pogosto so zelo dobro prostorsko orientirani in pogosto opravljajo naslednje 
poklice (vendar nanje vsekakor niso omejeni): inženir, arhitekt, oblikovalec, 
umetnik in obrtnik, matematik, fizik, zdravnik (še posebej kirurg in ortoped) in 
zobozdravnik. 

 So lahko zelo dobri pri »razbiranju« počutja in razmišljanja ljudi (intuitivno). 

 Pogosto so na delovnih mestih, ki so dejansko pod njihovimi intelektualnimi 
sposobnostmi. 

 So pogosto podjetniki. 

V nadaljevanju avtorji (Raduly-Zorgo idr., 2010) naštejejo posledice znakov disleksije 
na življenje oseb z disleksijo:   

Tabela 1: Možne prednosti in neugodne posledice znakov disleksije na življenje 
oseb z disleksijo 

MOŽNE PREDNOSTI: MOŽNE NEUGODNE POSLEDICE: 

 zmožnost odkrivanja praktičnih,  akademski neuspeh (nezmožnost 
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inovativnihm kreativnih rešitev na 
akademskem področju, 

 odkrivanje novih vidikov in 
uvajanje novih idej v tradicionalne 
vsebine, 

 razvijanje izboljšav, 

 učiteljev pozitivni odnos do 
posameznika.  

branja in prebiranja vseh zapiskov 
in literature, pomanjkanje 
učinkovitih učnih strategij, nizke 
sposobnosti pomnjenja in uporabe 
terminologije, težave pri pisnem 
izražanju), 

 učiteljev negativen odnos do 
posameznika, 

 nizko samospoštovanje, 

 samodestruktivno vedenje.  

 

McLoughlin idr. (2002) izpostavljajo, da je splošen pojem »učne težave« pri odraslih 
osebah z disleksijo neprimeren, saj so lahko bili na področju učenja zelo uspešni, 
kljub temu da so se učili na drugačen način, vendar se kljub temu v odraslosti 
srečujejo z ovirami s področja socialnega, družinskega in delovnega okolja. Avtorji 
navajo primarne in sekundarne značilnosti, ki se manifestirajo pri odraslih osebah z 
disleksijo: 

Primarne značilnosti so tiste značilnosti, ki izvirajo neposredno iz kognitivne 

različnosti, ki se izraža kot disleksija: 

a. Organizacija: osebna, delovna in učna organizacija; vključuje časovno 

orientacijo in organizacijo (»time management and time-keeping«). 

b. Pismenost: prepoznavanje besed, bralna tekočnost in razumevanje, 

črkovanje, pisno izražanje in pisna tekočnost.  

c. Matematična pismenost: ne v smislu konceptualnega znanja, temveč 

proceduralnih vidikov – prepoznavanje simbolov, računanje, pomnjenje 
zaporedij postopkov; prisotni so lahko problemi matematičnega jezika.  

d. Socialne interakcije: Vogel in Forness (1992 v McLoughlin idr., 2002) 
navajata naslednje težave s tega področja: priklic besed in verbalna 
tekočnost, počasno jezikovno procesiranje in interpretacija telesne govorice, 
spominski deficiti, težave z očesnim kontaktom.  

Sekundarne značilnosti se razvijejo kot rezultat ali odziv na primarne značilnosti:  

a. Pomanjkanje samozavesti. 

b. Nizko samospoštovanje.  

c. Jeza in frustriranost. 

d. Anksioznost. 

e. Socialne interakcije. 

Stopnja oviranosti kot posledica disleksije pri posamezniku je odvisna od interakcije 
med primarnimi in sekundarnimi značilnostimi, hkrati pa tudi od kulturnih dejavnikov. 
Avtorji McLoughlin idr. (2002) opozarjajo na nevarnost pojmovanja disleksije kot daru, 
saj bi lahko povzročilo nenaslavljanje šibkih področij oseb z disleksijo, kar bi jih lahko 
oviralo pri izkoriščanju svojih močnih področij oz. talentov. Pogosto se kot prednost 
oz. močno področje oseb z disleksijo izpostavlja ustvarjalno mišljenje. Ena izmed 
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raziskav, ki potrjujejo povezanost razvojne disleksije z ustvarjalnostjo, je raziskava 
avtoric M. Pąchalska, K. Bogdanowicz, K. Tomaszewska, M. Łockiewicz in M. 
Bogdanowicz (2009).    

 

2.3.2 DELOVANJE DELOVNEGA SPOMINA PRI ODRASLIH OSEBAH Z 

DISLEKSIJO 

McLoughlin (1994, v McLoughlin idr., 2002) ugotavlja, da bi lahko bile vse primarne 
značilnosti oseb z disleksijo posledica neučinkovitosti delovnega spomina. Delovni 
spomin je dinamičen sistem, ki je odgovoren za:  

 zadrževanje informacije, pridobljene iz kratkoročnega zaznavanja s čutili, 

 vstopanje informacije v učinkovito skladiščenje in priklic v dolgoročnem 
spominu, 

 omogočanje najdbe informacije v dolgoročnem spominu na zahtevo, 

 dovoljevanje vseh treh gornjih postavk istočasno. 

Večina raziskav o delovnem spominu kot teoretični okvir uporablja Baddeleyev model 
delovnega pomnjenja (Baddeley, 1986, 1992, v Magajna, 2004a). Model 
predpostavlja centralni izvršilni sistem in dva njemu podrejena sistema: artikulatorno 
zanko in vizualno-prostorsko čečkalno tablo. Centralni izvršilni sistem je odgovoren 
za procese začenjanja, kontrole in odločanja, rezoniranje in razumevanje jezika ter 
ohranjanje priklicane vmesne informacije za nadaljnjo obdelavo. Podsistem 
artikulatorne zanke je odgovoren za obdelovanje fonološke reprezentacije in 
vzdrževanje ter recikliranje fonološke in artikulatorne informacije v sistemu slušnega 
ponavljanja. Dobro funkcioniranje artikulatorne zanke je pomembno pri štetju, 
ohranjanju vmesnih vrednosti, tekočem branju posameznih besed (dekodiranju) in 
pomnjenju serije nepovezanih postavk. V okviru vizualno-prostorske čečkalne table 
poteka manipulacija vizualno-spacialnih reprezentacij. Ta podsistem je odgovoren za 
vzdrževanje in obdelavo vizualno-prostorske informacije, zato se primanjkljaji 
odražajo v težavah pri obdelovanju vizualnih značilnosti problemov, ohranjanju 
informacije o položaju (npr. mestne vrednosti pri računanju) ter mentalne rotacije 
(Magajna, 2004a). Tudi L. Magajna (2004a) ugotavlja, da ostajajo motnje v delovnem 
pomnjenju pri osebah z disleksijo prisotne tudi v odrasli dobi.   

S pomočjo zgornjega modela delovnega pomnjenja McLoughlin idr. (2002) opišejo 
značilnosti oseb z disleksijo – pri večini oseb z disleksijo se znotraj modela delovanja 
delovnega spomina kot šibko področje odraža artikulatorna zanka in kot močno 
področje vizualno-prostorska čečkalna tabla:  

 sposobnost prepoznavanja obrazov in nezmožnost zapomnitve imena osebe 
kot posledica kompetentnega delovanja vizualno-prostorske čečkalne table in 
primanjkljajev delovanja artikulatorne zanke; 

 sposobnost prepoznavanja krajev ter znamenitosti in nezmožnost sledenja 
navodilom za pot kot posledica kompetentnega delovanja vizualno-prostorske 
čečkalne table in primanjkljajev delovanja artikulatorne zanke; 
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 fenomen dobrih in slabih dni kot posledica preobremenjenosti artikulatorne 
zanke znotraj centralnega izvršilnega sistema (kadar usmerjajo pozornost na 
veliko količino besednega gradiva, imajo težave pri organizaciji in načrtovanju 
ter obratno, kadar usmerjajo pozornost na organizacijo in načrtovanje, imajo 
težave s priklicem besed); 

 zgornji model delovanja delovnega spomina osmisli uporabo vizualnih stategij 
(npr. miselnih vzorcev) pri organizaciji in zapisovanju. 

Na podlagi razlage primarnih značilnosti oseb z disleksijo, kot posledice 
neučinkovitega delovanja delovnega spomina, lahko bolje razumemo, zakaj se osebe 
z disleksijo odločajo za poklice, v katerih lahko izkoristijo svoje močno področje 
vizualno-prostorskega mišljenja in zminimalizirajo učinke značilnosti delovanja 
artikulatorne zanke kot šibkega področja znotraj delovnega spomina (McLoughlin in 
Leather, 2013).    

 

2.3.3 UGOTOVITVE RAZISKAV NA PODROČJU POZITIVNE ADAPTACIJE OSEB 

Z DISLEKSIJO V ODRASLI DOBI 

McLoughlin idr. (2002) med intervencijami za odrasle osebe z disleksijo naštejejo 
naslednje metode:  

 Ocenjevanje: poveča razumevanje lastnih sposobnosti, močnih in šibkih 
področij.  

 Svetovanje: kot razširitev procesa ocenjevanja, s ciljem boljšega razumevanja 
lastnega funkcioniranja. 

 Razvijanje spretnosti, vezanih na doseganje zastavljenega cilja.   

 Kompenziranje: pri čemer je pomembno, da so kompenzacije osmišljene 
pozitivno kot iskanje alternativnega načina in ne negativno kot »prevare«. 
Avtorji definirajo kompenzacijo kot namerno vložen trud za iskanje 
alternativnega, bolj učinkovitega reševanja določenega problema oz. naloge. 
Najbolj ustrezen primer kompenziranja vidijo v uporabi tehnologije. Med 
kompenzacije avtorja Backman in Dixon (1992) uvrščata tudi večje vlaganja 
truda, dela in časa, kar je značilno za osebe z disleksijo. Pri osebah z 
disleksijo se pojavlja problem transferja naučenih strategij na druga področja; 
določeno strategijo oz. tehniko uporabljajo le v kontekstu, v katerem so se jo 
naučili uporabljati. Ta problem naj bi se pri njih pojavljal kot posledica 
pomanjkljivo razvitih metakognitivnih veščin.   

 Prilagajanje okolja.   

McLoughlin idr. (2002) razložijo, zakaj tranzicija za osebe z disleksijo predstavlja še 
večji izziv kot pri ostalih ljudeh: pri osebah z disleksijo obstaja možnost, da ne 
obvladajo veščin potrebnih za pozitivno adaptacijo; lahko je oseba zelo uspešna na 
vseh življenjskih področjih, vendar ob soočenju z novimi zahtevami ugotovi, da je 
potrebno prej učinkovite veščine in strategije preoblikovati in pri tem potrebuje 
podporo. Pogosto se te osebe znajdejo v tranziciji ravno zaradi preteklega uspeha in 
pri tem potrebujejo razlago novih izzivov, s katerimi so soočene, in pomoč pri 
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razvijanju spretnosti, ki niso več dovolj učinkovite. Tranzicijo v zgodnje obdobje 
odraslosti lahko razumemo kot najbolj negotovo obdobje oseb z disleksijo, saj se 
znajdejo pred številnimi izzivi, kot so prikrivanje učnih težav pred drugimi, izguba 
prilagoditev, od katerih so bili odvisni tekom izobraževanja, prilagajanje povečanim 
šolskim ali službenim zahtevam in privajanje novim življenjskim izkušnjam (Nalavany 
in Carawan, 2012).  

Razvoj osebe od otroštva, preko adolescence do odraslosti, je pogojen tudi z 
večanjem zahtev okolja. Pri osebah z disleksijo, ki so uspešno uspele kompenzirati 
lastne primanjkljaje, obstaja nevarnost, da jih bo disleksija začela ovirati šele na neki 
določeni točki, ko njihove strategije kompenziranja ne bodo več zadostovale za 
doseganje zahtev in uspešno reševanje izzivov, s katerimi se soočajo. McLoughlin 
idr. (1994, v McLoughlin idr., 2002) oblikujejo 4-stopenjski model: 

1. stopnja: Osebe z disleksijo, ki se ne zavedajo svojih šibkih področij in niso 
razvile veščin in strategij za kompenziranje le-teh: npr. oseba, za 
katero pismenost ni bila pomembna, dokler ni v službi napredovala na 
delovno mesto, kjer so veščine pismenosti pomembne. 

2. stopnja: Osebe z disleksijo, ki se zavedajo svojih šibkih področij in niso razvile 
veščin in stategij za kompenziranje le-teh: npr. oseba, ki se zaveda, 
da je pismenost njeno šibko področje, vendar to pripisuje drugim 
vzrokom in se zanaša na pomoč družinskih članov, prijateljev in 
kolegov pri nalogah, ki zahtevajo veščine pismenosti. 

3. stopnja: Osebe z disleksijo, ki se zavedajo svojih šibkih področij in so razvile 
veščine in strategije za kompenziranje le-teh, vendar se pri tem ne 
zavedajo kaj in zakaj nekaj počnejo. 

4. stopnja: Osebe z disleksijo, ki se zavedajo in razumejo svoja šibka področja ter 
so namenoma razvile veščine in strategije za kompenziranje le-teh.  

Avtorji (prav tam) pravijo, da bi moral biti cilj vsake intervencije pri osebah z disleksijo 
doseganje četrte stopnje, torej da posameznik razume izvor izzivov, s katerimi se 
srečuje in lahko aktivno sodeluje pri razvijanju lastnih veščin in sklepa ustrezne 
odločitve o strategijah kompenziranja in prilagoditvah, ki jih potrebuje. Sprašujejo se 
o tem, ali bi bilo smiselno vključiti tudi 5. stopnjo, na kateri osebam z disleksijo ne bi 
bilo več potrebno razvijati novih strategij; pri čemer trdijo, da osebe z disleksijo, ki 
razumejo lastno funkcioniranje in zmorejo prenesti naučene veščine v novo situacijo 
lahko dosegajo večje zahteve in se uspešno soočajo z večjimi izzivi.  

Med dejavniki pozitivne adaptacije oseb z disleksijo v odrasli dobi prepoznavamo kot 
pomembnega teoretični koncept tveganja in psihološke odpornosti. Disleksija je 
znotraj tega koncepta razumljena kot dejavnik tveganja uspešnega izobraževalnega 
in zaposlitvenega izida in tudi širšega socialno-emocionalnega področja 
posameznikovega funkcioniranja. Psihološka odpornost posameznika tako 
predstavlja lastnost, ki mu omogoča pozitiven življenjski izid kljub prisotnosti 
disleksije (McLoughlin in Leather, 2013).  

Reid (2007) trdi, da je eden izmed pomembnih vidikov disleksije v odraslosti 
samozavedanje posameznikov, da imajo disleksijo in zavedanje o njenih morebitnih 
posledicah v okviru izobraževanja in zaposlitve. Pomemben indikator stopnje 
samozavedanja je tudi posameznikova pripravljenost, da se predstavi in razkrije kot 
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oseba z disleksijo. Samorazkritje je pomemben element samodeterminacije, saj so 
prilagoditve na delovnem mestu, ki so jih deležene osebe z disleksijo, pogosto 
odvisne od njihovih veščin samozagovorništva. Gerber (2012) pravi, da razkritje 
samega sebe kot osebe z disleksijo postane v odraslem obdobju odločitev, pogojena 
s tveganjem učinka kazni oz. nagrade. Nagrada v tem smislu predstavlja rabo 
zakonodaje za preprečevanje diskriminacije in zagotavljanje enakih možnosti. 
Tveganje znotraj tega okvira predstavlja nerazumevanje, stigmo, soočanje z 
negativno samopodobo in socialno izolacijo kot posledico spominjanja na šolsko 
obdobje (Gerber in Price, 2006, v Gerber, 2012). Samodeterminiranost oz. 
posameznikova zmožnost samoodločanja je pomemben dejavnik posameznikove 
sposobnosti upravljanja svojega življenja in prevzemanja vloge uspešnega odraslega 
v družbi. Zajema kombinacijo veščin, znanj in prepričanj, ki posamezniku omogočajo 
ciljno usmerjeno, samoregulirano in avtonomno vedenje. Ključno pri tem je, da 
posameznik razume lastna močna področja in omejitve in je ob tem prepričan v 
lastne sposobnosti in učinkovitost (Field, Martin, Miller, Ward in Wehmeyer, 1998).   

Ingesson (2007) je raziskoval odraščanje oseb z disleksijo na vzorcu 75 
mladostnikov, pri čemer se je osredotočal na njihove izkušnje na psihosocialnem 
področju. Na podlagi pridobljenih podatkov je oblikoval naslednje kategorije: dobro 
počutje in uspeh v šoli, samozavest in prepričanja o prihodnosti, vpliv disleksije na 
izbor izobraževalnega programa in zaposlitev, splošen vpliv disleksije na šolanje, 
šolski dosežki in trenutna življenjska situacija, odnosi z vrstniki, diagnoza. Ugotovil je, 
da je večina intervjuvancev v prvih 6 letih šolanja doživljala občutke drugačnosti, 
manjvrednosti in neumnosti. Počutje v šoli se je izboljševalo s starostjo, kar je 
povezano tudi s področjem samopodobe, ki se je izboljšalo s pridobitvijo diagnoze, s 
katero so bili intervjuvanci deležni več pomoči in podpore, hkrati pa avtor ta pojav 
razlaga z razumevanjem lastnega funkcioniranja in spoznanjem, da je prisotnost 
specifičnih učnih težav ena izmed lastnosti osebe in ne nekaj, s čimer se identificirajo 
v celoti. Intervjuvanci so skoraj v celoti izbirali programe nadaljnjega izobraževanja, s 
katerimi so se izognili težavam pri pisanju in branju in so se lahko posvetili svojim 
močnim področjem, kar je imelo za posledico olajšanje in pozitivna prepričanja o 
prihodnosti.  

Hellendoorn in Ruijssenaars (2000) ugotavljata, da je odkritost pozitivna strategija 
premagovanja ovir pri odraslih osebah z disleksijo. Druge pozitivne strategije, ki so 
jih našteli udeleženci nizozemske raziskave, so še iskanje pomoči, uporaba 
računalniških programov za črkovanje in slovnico, nadzor druge osebe (kar zahteva 
odkritost), samonadzor in razvoj specifičnih učnih strategij in praktičnih načinov 
reševanja problemov. Vsi, razen enega udeleženca raziskave, so uporabljali tovrstne 
pozitivne strategije, nekateri zelo ustvarjalno. Hkrati pa so vsi razen treh udeležencev 
raziskave uporabljali negativne strategije premagovanja ovir, ki so vključevale 
izogibanje, zavajanje, prikrivanje, prekomerno kompenziranje in potlačenje. 

Raziskave (Reiff in sod., 1997, v Raduly-Zorgo idr., 2010) so pokazale, da zelo 
uspešni odrasli z ugotovljeno disleksijo kažejo željo po uspehu, so usmerjeni k ciljem 
in so pripravljeni svojo izkušnjo disleksije pretvoriti v pozitiven in produktiven izid. 
Posledice te notranje odločitve so: večja vztrajnost, razvoj mehanizmov obvladovanja 
težav ali priučena ustvarjalnost ter boljše ujemanje z okoljem. Tudi avtorja 
McLoughlin in Leather (2013) pri delu z odraslimi osebami z disleksijo kot njihove 
osebnostne lastnosti opažata vztrajnost, odločnost, vlaganje velike količine truda in 
psihološko odpornost, ki so jo osebe razvile, da bi lahko uspešno funkcionirale. 
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Longitudinalna ameriška študija (Goldberg, Higgins, Raskind in Herman, 2003; 
Raskind, Goldberg, Higgins in Herman, 2002), ki je trajala 20 let, je skušala raziskati, 
kateri dejavniki so tisti, ki ločujejo skupino oseb s specifičnimi učnimi težavami s 
pozitivnim življenjskim izidom od skupine oseb s specifičnimi učnimi težavami z 
negativnim življenjskim izidom oz. skupino uspešnih oseb s specifičnimi učnimi 
težavami od skupine neuspešnih oseb s specifičnimi učnimi težavami. Kot dejavniki 
uspeha z napovedno vrednostjo so bila prepoznana naslednja vedenja, značilnosti in 
osebnostne lastnosti:  

 Samozavedanje: skupina uspešnih se je od skupine neuspešnih razlikovala v 

zmožnosti, da je lastne specifične učne težave prepoznavala kot eno izmed 
svojih lastnosti, vendar ne kot lastnost, ki bi jih definirala; prepoznavanju 
lastnih talentov ob sprejemanju lastnih omejitev; izbiri kompatibilne in primerne 
zaposlitve in/ali socialnega okolja v odraslosti. 

 Proaktivnost: skupina uspešnih se je od skupine neuspešnih razlikovala v 

politični, socialni in ekonomski vključenosti v okolju (udeležbi v aktivnostih v 
skupnosti in prevzemanju aktivne vloge v družini, kraju in prijateljskih 
skupinah; prevzemanju vodstvenega položaja v službenem in socialnem 
kontekstu); v prepričanju, da imajo nadzor nad svojim življenjem in vplivajo na 
izide; v sposobnosti odločanja in prevzemanja odgovornosti za rezultate 
lastnih odločitev, pri čemer se posvetujejo z drugimi in so fleksibilni pri iskanju 
različnih možnosti.    

 Vztrajnost: je pogosta lastnost tako v skupini uspešnih kot neuspešnih; kar ju 
razločuje, je, da prvi vedo, kdaj je potrebno odnehati in poiskati drugo pot oz. 
strategijo; slednji se sicer vidijo kot vztrajne, vendar pogosto v stiski odnehajo 
in se umaknejo od izziva.  

 Postavljanje ciljev: je prisotno v obeh skupinah; skupina uspešnih si zastavlja 

konkretne, uresničljive in dosegljive cilje, ki jih razdeli na manjše korake, pri 
čemer ostaja fleksibilna, da lahko izkoristi porajajoče se možnosti; skupina 
neuspešnih si postavlja nejasne, neuresničljive ali previsoke cilje, pri čemer 
niso fleksibilni in ne razumejo posameznih korakov za dosego cilja.   

 Prisotnost in koriščenje učinkovitega podpornega sistema: vsi 

respondenti so spontano govorili o pomoči, ki so je bili deležni, omenjali so 
podporo, vodenje in sopodbudo s strani pomembnih drugih (prijateljev, 
učiteljev, terapevtov, sodelavcev in družinskih članov). V zgodnji odraslosti so 
intervjuvanci opisovali vlogo mentorjev in pomembnih drugih kot zaupanja 
vrednih vodij, ki so jim nudili podporo, spodbude in pogosto konkretno 
finančno, učno in čustveno pomoč. Razlika med skupino uspešnih in 
neuspešnih se je pojavila po 20-ih letih, v kasnejšem obdobju odraslosti, ko so 
prvi poročali o pomembnih drugih kot o vplivnih ljudeh iz preteklosti, slednji pa 
so o njih še vedno govorili kot o skrbnikih, od katerih so precej odvisni. 
Skupina uspešnih je imela pomembne druge, ki so imeli do njih jasna in 
realistična pričakovanja in so jih vodili pri določanju in doseganju realističnih 
ciljev in morebitnemu potrebnemu prilagajanju le-teh. Posamezniki iz skupine 
uspešnih so pogosteje aktivno iskali pomoč in so jo bili pripravljeni sprejeti, ko 
jim je bila ponujena.  

 Čustvena stabilnost: vsi intervjuvanci so poročali, da je odraščanje s 
specifičnimi učnimi težavami imelo za posledico veliko stresa v njihovem 
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življenju. Pomembna razlika med skupinama uspešnih in neuspešnih je ta, da 
so uspešne osebe prepoznavale vzroke stresa in razvile učinkovite metode 
soočanja in zmanjševanja stresa, frustriranosti in čustvenih težav. Drugače od 
uspešnih so neuspešne osebe poročale preplavljenosti s čustvi in 
zaslepljenosti, ki jim je onemogočala razmišljanje o možnih virih pomoči za 
zmanjševanje stresa in dosego stabilnosti. Skupina uspešnih se je od skupine 
neuspešnih razlikovala tudi v ohranjanju dobrih vrstniških odnosov in socialne 
aktivnosti.   

Navedeni dejavniki so bili močnejši od mnogih drugih, vključno z inteligenčnim 
količnikom, izobraževalnimi dosežki, stresnimi življenjskimi dogodki, socialno-
ekonomskim statusom, starostjo, spolom in narodnostjo.  

Še ena izmed raziskav o dejavnikih za uspeh odraslih oseb z disleksijo je raziskava 
avtorjev Scott in Scherman (1992), ki je bila izvedena na relativno majhnem vzorcu 
14 odraslih oseb z disleksijo. V ugotovitvah avtorja podata nekaj predlogov in 
usmeritev pri delu z osebami z disleksijo, s katerimi bi povečali verjetnost za njihov 
uspešen življenjski izzid v odrasli dobi: zgodnja identifikacija in svetovanje kot oblika 
pomoči pri soočanju s frustracijami in neuspehi; oblikovanje šolskih podpornih skupin 
za učence z disleksijo in zagotavljanje podpore staršem v obliki poučevanja strategij 
pomoči otrokom za učinkovitejše delovanje; prepoznavanje interesov otrok z 
disleksijo s strani staršev in šole ter zagotavljanje možnosti za doživljanje uspeha na 
interesnih področjih; izobraževanje mater otrok z disleksijo z namenom oblikovanja 
podpornega domačega okolja; nudenje mentorskih programov za šolske delavce in 
starše s ciljem spodbujanja oseb z disleksijo pri sledenju lastnim ciljem in 
spodbujanja vztrajnosti.  
 

2.3.4 IZZIVI OSEBNOSTNEGA RAZVOJA PRI ODRASLIH Z DISLEKSIJO 

Avtor Burden (2005) je ob pregledu literature o vplivu disleksije na oblikovanje 
koncepta lastnega jaza ugotavljal, da obstaja malo raziskav o tem, kako osebe 
(otroci in odrasli) doživljajo lastno disleksijo in kako njena prisotnost vpliva na njih v 
vlogi učenca ali zgolj človeka. Povzel je ključne ugotovitve raziskav: 

 prisotna je trdna negativna povezava med težavami pri branju in pisanju in 
samopodobo ter konceptom lastnega jaza; 

 ti negativni občutki so dolgotrajni; 

 manifestacije negativnih občutkov glede samega sebe so kompleksne in 
vključujejo stres, naučeno nemoč in depresivnost.  

Ugotavlja, da je potrebnih več raziskav, ki bi bolj specifično ugotavljale, na kakšne 
načine se manifestirajo negativni občutki posameznika o samemu sebi. Negativni 
življenjski izzivi odraslih z disleksijo vključujejo: brezposelnost, negativen odnos do 
izobraževanja in težave na področju medosebnih odnosov (Burden, 2008). 

Pri odraslih osebah z disleksijo, ki so v življenju uspele, lahko prepoznamo razvitost 
določenih področjih sposobnosti, kompenzacijske strategije in nekatere skupne 
osebnostne lastnosti (npr. vztrajnost). McLoughlin idr. (2002) kot ključna področja 
uspešnih oseb z disleksijo navajajo: 
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 Razumevanje samega sebe in lastnega funkcioniranja: razumevanje izvora 

težav, razumevanje možnih strategij za premagovanje težav in razumevanje 
lastnih sposobnosti in močnih področij, kar je ključno za posameznikov 
občutek obvladovanja lastnega življenja na različnih področjih.  

 Metakognicijo: razumevanje lastnih kognitivnih procesov, vključno s 

sprejemanjem informacij, razumevanjem in pomnjenjem. Pri osebah z 
disleksijo je razvoj metakognitivnih spretnosti otežen, saj ne poteka spontano. 
Potrebno pa ga je spodbujati zaradi učinkov fonološkega primanjkljaja na 
izvršilno funkcioniranje. Osebe z disleksijo so lahko bile tekom šolanja 
naučene načina učenja oz. reševanja nalog, ki glede na njihove sposobnosti in 
spretnosti ni učinkovit; iz česar izhaja njihovo prepričanje, da so pri učenju 
»slabe« – le-to je potrebno nadomestiti z zavedanjem, da se lahko učijo na 
drugačen način. Avtorji navajajo ugotovitev Eslingerja (1996), da razvoj in 
elaboracija izvršilnih funkcij posameznika lahko predstavlja temelj 
vseživljenske adaptacije, prilagajanja in doseganja uspehov in tako utemeljijo 
pomen razvijanja metakognitivnih spretnosti, ki izboljšajo izvršilne funkcije.  

Metakognitivne spretnosti vključujejo spretnosti analize, predvidevanja, 
povezovanja, transferja in samousmerjanja. Posameznik jih lahko uporablja pri 
premagovanju lastnih šibkih področij, pri izogibanju težavam in postavljanju 
realnih ciljev kot pogoja za uspešnost. Omogočaju mu, da razume in razvija 
lastna močna področja in ga usmerjajo k ustvarjalnosti in fleksibilnosti pri 
reševanju nalog. Hkrati pa posamezniku z disleksijo tudi omogočajo 
samozagovorništvo, saj je za osebe z disleksijo potrebno, da znajo povedati 
drugim o lastnih šibkih področjih in o tem, kaj potrebujejo za njihovo 
premagovanje. Ugotovitve raziskav o izvršilnih funkcijah pri odraslih osebah z 
disleksijo, ki so prepoznane kot njihovo šibko področje funkcioniranja, 
poročajo o vplivu primanjkljajev na tem področju na vsakodnevno življenje 
odraslih oseb z disleksijo in opazarjajo na potrebo po upoštevanju tega dejstva 
pri nudenju pomoči in podpore odraslim osebam z disleksijo tako v 
izobraževalnem kot tudi v zaposlitvenem kontekstu (Smith-Spark, Henry, 
Messer, Edvardsdottir in Zięcik, 2016). Avtorica A. Diamond (2013) pojasnjuje 
izvršilne funkcije kot nabor nadzornih procesov, ki jih uporabljamo, kadar se 
ne odzivamo avtomatično oz. intuitivno oz. instiktivno odzivanje ni učinkovito, 
priporočljivo ali možno. Predstavi trodimenzialni model ključnih vsebin 
izvršilnih funkcij, ki je v strokovni literaturi uporabljen kot dejstvo in sestoji iz 
inhibicije, delovnega spomina in kognitivne fleksibilnosti. Iz teh treh ključnih 
elementov izvršilnih funkcij so sestavljene izvršilne funkcije višjega reda, kot 
so načrtovanje, reševanje problemov in sklepanje. Izvršilnim funkcijam kot 
veščinam pripisuje ključen pomen za mentalno in fizično zdravje, uspeh v šoli 
in življenju in kognitiven, socialen ter psihološki razvoj. Naniza raznolikost 
ugotovitev raziskovalcev o vplivu izvršilnih funkcij na vsakodnevno življenje, ki 
zadeva mentalno zdravje, fizično zdravje, kvaliteto življenja, pripravljenost na 
vstop v šolo, šolsko uspešnost, delovno uspešnost, zakonske odnose in javno 
varnost.     

V nadaljevanju so predstavljena štiri področja osebnostnega razvoja, ki osebam z 

disleksijo predstavljajo izziv. Področja so povzeta po avtorjih McLoughlin idr. (2002) 

in zajemajo organizacijo, postavljanje ciljev, socialne veščine in veščine pomnjenja. 
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2.3.4.1 Organizacija 

Organizacija, katere del je tudi časovna organizacija, predstavlja za osebe z 
disleksijo njihovo šibko področje. Eden izmed razlogov, da se časovna organizacija 
pri osebah z disleksijo izraža kot šibko področje, je ta, da je čas kot pojem 
abstrakcija. Drug element organizacije, ki predstavlja osebam z disleksijo izziv, je  
širša osebna organizacija, npr. organizacija osebnih predmetov, kot so ključi, mobilni 
telefon, denarnica ipd.; to od njih terja veliko energije. Zato morajo osebe z disleksijo 
razviti strategije, s katerimi omilijo ta problem; za naveden primer je ena izmed 
strategij ta, da določimo specifičen prostor, ki je namenjen odlaganju osebnih 
predmetov, ki so v naši vsakdanji rabi. Še večji izziv je organizacija časa, kjer ne 
obstaja eden in edini najboljši način za vse posameznike. Organizacija časa se 
prične z zmožnostjo ocene trajanja določene dejavnosti. Kadar posameznik opravi le 
50 odstotkov dejavnosti, ki si jih je zadal v enem dnevu, je koristno, da poskusi 
poiskati razloge, zakaj je temu tako. Ob koncu dneva nam lahko pomaga evalvacija 
lastne časovne porabe; pogosto se izkaže, da obstajajo določeni razlogi, kot so npr. 
moteči dejavniki. Še eden izmed pomembnih dejavnikov časovne organizacije pri 
osebah z disleksijo je poznavanje lastne učinkovitosti glede na del dneva; kar jim 
pomaga pri tem, da lahko umestijo najzahtevnejše dejavnosti znotraj časa, ko je 
njihova koncentracija na višku. Pri tem, ko si oseba določa časovni okvir za neko 
dejavnost, je pomembno, da upošteva tudi lastno zanimanje za to dejavnost – tako 
se bo lažje odločila, ali bo nanizala več različnih kratkotrajnih dejavnosti ali pa se bo 
v celoti posvetila eni sami nalogi v zadanem časovnem okvirju. Produktivnost oseb z 
disleksijo poveča tiho okolje z redkimi motečimi dražljaji. Načrtovanje časa na 
vsakodnevni in tedenski osnovi, ki vključuje evalvacijo dosežkov in nagrajevanje z 
odmori, povečuje motivacijo in odločnost.  

Osebe z disleksijo lahko kompenzirajo lastne primanjkljaje na področju organizacije z 
uporabo različnih pripomočkov, med katerimi so: stenske tabele, urniki, dnevniki, letni 
organizatorji, elektronski organizatorji in raznovrstni računalniški programi. 
Prilagoditve okolja, s katerimi lahko okolje, v katerem deluje oseba z disleksijo, nudi 
tej osebi podporo na področju organizacije, zajemajo: zagotavljanje opomnikov, 
tajniške pomoči in tehnoloških pripomočkov (McLoughlin idr., 2002). 

2.3.4.2 Postavljanje ciljev 

Vse dejavnosti zahtevajo nekaj organizacije in načrtovanja. Na vsakodnevni ravni to 
predstavlja prepoznavanje dejavnosti, ki jih je potrebno udejanjiti, postavljanje ciljev 
in organizacijo časa za doseganje teh ciljev. Postavljanje ciljev, načrtovanje in 
prepoznavanje prioritet predstavlja osebam z disleksijo pogosto izziv. Morda si 
postavljajo nerealne cilje, pri čemer doživljajo razočaranje, ko jih ne dosežejo; morda 
si postavljajo preveč ciljev, ki jih zaradi pomanjkanja časa ne izpolnijo v celoti, kar 
ponovno doživljajo kot neuspeh. Zato je pomembno, da so cilji dosegljivi in realni. 
Učinkovito načrtovanje, postavljanje ciljev, analiza nalog in organizacija lahko 
pomembno zmanjšajo anksioznost, ki jo doživljajo osebe z disleksijo. Proces 
postavljanja ciljev osebam z disleksijo pomaga razumeti prioritete, pomaga jim pri 
učenju efektivne porabe časa, kar se odraža v večji odločnosti. Postavljanje ciljev je 
lahko dolgoročno, srednjeročno ali kratkoročno. Uspešne osebe z disleksijo si na 
vsakodnevnem nivoju postavljajo mnogo ciljev, kar jih navda z občutkom nadzora in 
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lastnega napredka. Ko se posameznik odloči, katere cilje želi doseči tekom dneva, 
mora načrtovati čas in narediti akcijski načrt. Ključnega pomena pri postavljanju ciljev 
je fleksibilnost, da načrt lahko spremenimo v primeru, da ni učinkovit. Možnost za 
uspeh povečuje tudi razdelitev naloge na manjše korake. Osredotočanje na eno 
samo aktivnost znižuje frustracijo in preprečuje preobremenjenost. Eden izmed 
uspešnih pristopov k uresničevanju ciljev je vizualizacija sebe v uspešni situaciji. 
Velik pomen ima tudi pozitiven notranji govor; pri čemer je značilnost oseb z 
disleksijo, da je njihov notranji govor pogosto negativen, zato jih moramo spodbujati k 
pozitivnemu mišljenju. Drugi načini za povečanje motivacije in doseganje ciljev so: 

 zapis dolgoročnih ciljev in sledenje poti do njih – obesimo na steno, da večkrat 
vidimo, 

 zapisovanje doseženih ciljev, 

 zapisovanje pozitivnih motivacijskih afirmacij, 

 motivacijski stenski koledar, 

 doživljanje neuspehov kot izzivov in napak kot učnih izkušenj. 

Ena izmed lastnosti oseb z disleksijo predvsem na področju pisanja je tudi prisotnost 
težnje po popolnosti, ki je lahko posledica preteklih let kritik vezanih na njihovo 
črkovanje, neorganiziraih predstavitev ali sramoten rokopis. Lahko je tudi odraz 
njihovih miselnih veščin, saj so nekatere osebe z disleksijo zelo pozorne na drobne 
detajle (McLoughlin idr., 2002).  

Tudi avtorji Stack-Cutler, Parrila in Torppa (2015) opozarjajo, da je potrebno pri delu 
z odraslimi osebami z bralnimi težavami razvijati njihove intrapersonalne vire 
splošnega zadovoljstva in zadovoljstva s samim seboj, ki vključujejo postavljanje 
ciljev, načrtovanje dejavnosti in razvijanje pozitivnega mišljenja o lastnih spretnostih 
in o možnostih v prihodnosti. Ugotavljajo, da posamezniki z bralnimi težavami, ki 
vztrajajo pri doseganju lastnih ciljev, verjamejo v lastne sposobnosti in so aktivni pri 
načrtovanju in organizaciji, z namenom doseganja pozitivnih izidov.  

2.3.4.3 Socialne veščine 

Težave, ki jih osebe z disleksijo doživljajo na področjih jezika, procesiranja slušnih in 
vidnih dražljajev, se lahko odražajo v občutju neugodja znotraj socialnih situacij, 
procesa pogovora in prepoznavanju neverbalnih sporočil. Izboljšanje tega področja 
se prične z razumevanjem razlogov za tovrstne probleme. Na področju medosebne 
komunikacije se lahko aplicira rabo 3M modela: 

1. »Make it manageable« – naredi obvladljivo: 

 Prosi za ponovitev izjav. 

 Uporabljaj vprašanja z namenom nadzora poteka verbalnih informacij. 

2. »Make it multisensory« – naredi multisenzorno:  

 Poišči vizualne namige, sporočila. 

 Ponovi, kar je nekdo povedal. 

3. »Make use of memory aids« – izkoristi pripomočke za pomnjenje: 
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 Uporabi beležnico za beleženje pomislekov in zapiskov. 

Ne glede na vse je za osebe z disleksijo priporočljiva raba humorja v socialnih 
situacijah, saj to omogoča normalizacijo posameznih ponavljajočih se izkušenj (npr. 
pozabljanje imen, uporaba napačnih besed ipd.), kar lahko osebam z disleksijo 
omogoča večjo sproščenost v socialnih situacijah.  

Tako kot pri vseh veščinah je tudi na področju socialnih veščin izboljšanje možno 
doseči z začetkom pri samorazumevanju. Leta izkušenj napačnega razumevanja 
lahko pri osebah z disleksijo povzročijo obrambno naravnanost v določenih situacijah 
in prekomerno občutljivost na kritike. To lahko vodi v premočne reakcije, ki ovirajo 
medosebno komunikacijo. Napačno interpretacijo in razumevanje sporočil pri osebah 
z disleksijo lahko povzroča drugačno procesiranje informacij, pogosto oseba sliši le 
polovico sporočila ali samo negativen del. 

Osebe z disleksijo lahko kompenzirajo lastne primanjkljaje na področju socialnih 
veščin z nadomeščanjem neposredne komunikacije »iz oči v oči« s telefonsko 
komunikacijo, rabo tehničnih pripomočkov, dnevnikov itd. (McLoughlin idr., 2002). 

Pilotna raziskava o pragmatičnih jezikovnih veščinah oseb z disleksijo je potrdila 
prisotnost primanjkljajev na področju komunikacijskih veščin odraslih oseb z 
disleksijo in vzroke razložila s kognitivnimi značilnostmi na področju delovnega 
spomina, procesiranja in avtomatizacije (Griffiths, 2007). Tudi avtor Macdonald 
(2010) ugotavlja, da lahko v odraslem obdobju postane ključna težava oseb z 
disleksijo govorjen jezik, saj šibko področje pismenosti osebe z disleksijo uspejo do 
neke mere prikriti, govorjen jezik pa je del vsakodnevne komunikacije; težave na 
področju govorjenega jezika vplivajo na samozavest in sprožajo občutke anksioznosti 
v medosebni komunikaciji.  

V raziskavi o vplivu intrapersonalnih in interpersonalnih dejavnikov na življenjsko 
zadovoljstvo in izobraževalne desežke oseb z bralnimi težavami je bilo ugotovljeno, 
da je zadovoljstvo na socialnem področju pogojeno z interpersonalno rezilientnostjo 
in socialno kompetentnostjo. Pri tem so bili intrapersonalni (zaznavanje sebe, 
prihodnosti in organiziranost) in interpersonalni (socialna kompetentonst, socialni viri 
in povezanost družine) dejavniki med seboj močno pozitivno povezani, kar opozarja 
na načelo celovitosti obravnave. Avtorji opozarjajo, da je potrebno pri delu z osebami 
z bralnimi težavami v odraslem obdobju posvečati pozornost razvijanju socialne 
mreže, ojačevanju družinskih odnosov in izboljševanju socialnih veščin (Stack-Cutler, 
Parrila in Torppa, 2015).   

Družina  

Družina kot najmanjša skupnost predstavlja referenčni okvir za razvijanje socialnih 

veščin posameznika.    

Družina predstavlja pomemben varovalni dejavnik za osebe z disleksijo. Hellendoorn 
in Ruijssenaars (2000) v svoji raziskavi ugotavljata, da so bili starši tisti, ki so prvi in 
včasih celo edini, ki so prepoznali probleme svojih otrok in se močno borili za njihovo 
dobro počutje. Včasih je ob tem obstajala nevarnost za prevarovanje, kar je večina 
udeležencev raziskave tudi vzela v zakup. V času izvedbe intervjujev je 10 
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udeležencev (povprečna starost 27 let) živelo samostojno, 7 udeležencev je bilo 
poročenih in eden izmed teh je bil ločen (povprečna starost 35 let). 9 drugih 
(povprečna starost 24 let) je živelo s stabilnim partnerjem. Intervjuvanci, ki so bili 
poročeni ali v partnerstvu, so bili zelo pozitivni glede svojih partnerstev. Občasno je 
prisotnost učnih težav vplivala na izbor partnerja. Nekateri izmed udeležencev so 
omenili prepričanje, da njihov partner potrebuje veliko potrpljenja v odnosu z njimi.  
Vsi razen enega iz skupine poročenih oz. ločenih so imeli med enim in štirimi otrok 
(skupno 19 otrok). Vsi otroci starejši od 8 let, so vedeli za prisotnost disleksije pri 
starših; kljub temu pa je bilo staršem še vedno težko priznati lastne težave pri branju 
ali črkovanju (spelling – slovnici). To priznanje je bilo včasih neizogibno, saj se je 
disleksija pojavljala pri 11 otrocih. Starši otrok z disleksijo so se soočali z občutki 
krivde, hkrati pa so postajali vzor otrokom, jih podpirali pri šolskih izzivih in pogosto 
aktivno sodelovali v starševskih skupinah. Avtorja sta ugotovila, da so tisti 
posamezniki, ki so prejemali več podpore svojih staršev bolj verjetno sprejeli 
disleksijo, se čutili manj ovirane, poročali o manj problemih in bolj pozitivnih 
strategijah reševanja problemov ter so dosegali višjo stopnjo izobrazbe. Ti 
posamezniki so bili bolj zadovoljni z lastnim življenjem in zaposlitvijo ter so bili bolj 
optimistični glede prihodnosti. Starševska podpora je bila močno povezana z 
odnosom starši-otrok.  

B. A. Nalavany, L. W. Carawan in S. Sauber (2015) izhajajo iz ugotovitve drugih 
raziskav, da ima družina neposreden vpliv na oblikovanje samozavesti posameznika 
z disleksijo. Z raziskavo ugotavljajo, da podpora družine zmanjšuje težnjo 
posameznika po prikrivanju, kar se odslikava v višji samopodobi. Podpora družine 
zmanjšuje strah, nelagodje in sram, ki spremlja razkritje posameznikovih nevidnih 
primanjkljajev. Pomembna vloga družine odraslih oseb z disleksijo je, da 
posamezniku pomagajo prepoznavati lastna močna področja in osebno vrednost.   

Tudi Gerber, Ginsberg in Reiff (1992) so ugotavljali, da je bil zakonski partner 
pomemben dejavnik v življenju posameznikov iz skupine zelo uspešnih odraslih. Za 
druge je bila ta ključna oseba eden izmed staršev ali premišljeno izbran mentor. 
Občasno se je v tej vlogi pojavil učitelj. Vsekakor pa trdijo, da sta podpora in vodenje 
neprecenljiva oblika pomoči, ki si jo mora posameznik poiskati, jo spoštovati in 
sprejemati.  

Manj raziskan je kontekst družine z vidika oseb z disleksijo v starševski vlogi. T. 
Skinner (2013) si pri svojem raziskovalnem delu, kot mama z disleksijo, zastavlja 
vprašanje, kako prisotnost disleksije vpliva na materinstvo. V raziskavi je bilo v 
vzorec zajetih 10 žensk s formalno diagnozo disleksije, ki so zaposlene ali vključene 
v izobraževalni program s praktičnim usposabljanjem in imajo enega ali več šolskih 
ali mlajših otrok. Ugotovitve raziskave potrjujejo prisotnost strahu mater, da bi otroci 
dedovali disleksijo; pri materah, ki so soočene s tovrstnimi izzivi, se izkazuje 
tendenca k upoštevanju in opozarjanju okolice, učiteljev na otrokove potrebe, k 
čemur vodi boljše razumevanje otrok zaradi lastne izkušnje življenja z disleksijo. 
Področja funkcioniranja, ki jih udeleženke v domeni materinstva izpostavljajo kot 
tista, na katerih se izraža prisotnost disleksije, so organizacijske spretnosti in 
kratkoročni spomin. Za premagovanje tovrstnih izzivov se kot kompenzacija pojavlja 
prekomerna organiziranost, sprejemanje teh primanjkljajev z obžalovanjem ali 
prenašanje določenih nalog na partnerja. Primanjkljaji se izražajo tudi pri pomoči 
otrokom pri šolskem delu in branju. Materinstvo nudi materam možnost za 
preoblikovanje izkušnje prisotnosti disleksije v pozitivno izkušnjo, pri čemer 
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udeleženke navajajo: disleksijo kot vzrok za večjo sproščenost in manj pritiskanja na 
otroka, prevzemanje vloge modela za otroke, kaj je kljub primanjkljajem moč doseči, 
zmožnost zgodnjega prepoznavanja primanjkljajev pri otroku in zagotavljanja 
ustrezne pomoči ter zmožnost za bolj občutljivo soočanje z otrokovimi primanjkljaji.   

Socialno življenje in prosti čas 

Hellemdoorn in Ruijssenaars (2000) ugotavljata prisotnost težav na podrčju socialnih 
stikov pri več kot polovici udeležencev. Pogosto so bile povezane z občutki lastne 
drugačnosti. Nekateri izmed udeležencev so videli sami sebe kot nerodne na 
socialnem področju ali pa so prepoznavali lastne težave z izražanjem čustev in 
občutkov. V obdobju otroštva je bila večina udeležencev osamljena – imeli so enega 
prijatelja ali celo nobenega; pogosto so bili žrtve bullyinga. Prešolanje je pomenilo 
izgubo prijateljev, hkrati pa je bilo sklepanje prijateljstev v nevečinskih šolah oteženo, 
saj so se pojavljale velike razdalje med domovi otrok. Nekateri izmed udeležencev so 
pojmovali trenutno družinsko življenje in zaposlitev kot varovalni dejavnik, ki jim je 
pomagal preseči negativne spomine. Nekateri izmed udeleženev pa so se na 
socialnem področju razvijali obratno: kot otroci so bili priljubljeni, kasneje tekom 
odraščanja pa deležni razočaranja. Avtorja sta rezultate s področja samopodobe, 
način opisa udeležencev, kako disleksija vpliva na lasten socio-emocionalen razvoj in 
izzive, s katerimi se srečujejo udeleženci na tem področju, primerjala z rezultati 
ameriške raziskave (Gerber in Reiff, 1991) in pri tem ugotavljala, da so si podobni. 
Večina udeležencev je poročala o težavah na socialnem in emocionalnem področju; 
veliko jih doživlja težave v intimnih odnosih in nasploh v socialnih stikih, počutijo se 
drugačni, frustrirani, prestrašeni pred neuspehom in neprepričani vase. Prav tako so 
pogosto poročali o anksioznosti, občutkih manjvrednosti, agresiji, stresu in težavah 
pri izražanju čustev.  

Gerber, Gingsberg in Reiff (1992) so ugotavljali, da se uspešni odrasli z učnimi 
težavami obkrožajo s podpirajočimi ljudmi, ki so jim pripravljeni pomagati; zavestno si 
izbirajo mentorje, ki jih podpirajo pri uresničevanju lastnih personaliziranih 
programov. 

2.3.4.4 Veščine pomnjenja 

Najverjetneje so za osebe z disleksijo največji izziv, s katerim se soočajo na področju 
pomnjenja vsakodnevni problemi. Pozabljanje povzroča frustracijo, stres in sram. 
Tem izkušnjam lahko pripisujejo pretiran pomen. Izboljšanje veščin na področju 
spomina se pričenja z normalizacijo pozabljanja. Ta proces je prisoten pri vseh 
ljudeh. Pri teh veščinah so ključne spominske strategije. Pomembno je, da osebo 
opremimo z individualizarinami, njim prilagojenimi strategijami in ne s celim 
»paketom« številnih tehnik in strategij. Dobre spominske strategije vsebujejo 
podobne elemente: ponavljanje, multisenzoren dražljaj, rabo logičnih povezav. 
Swanson idr. (1998, v McLoughlin idr., 2002, str. 119) naštejejo 10 vrst strategij: 

1. Kategoriziranje informacij: kjer informacije lahko kategoriziraš s pomočjo 
asociacij na podlagi slik ali predmetov. 

2. Elaboriranje: pripisovanje pomena s pomočjo stavkov, fraz, analogij. 
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3. Uporaba splošnih pripomočkov, ki so namenjeni iskanju referenc in načinov 
uporabe npr. slovarji. 

4. Predstavljanje: uporaba mentalnih slik. 

5. Metaspomin: razumevanje delovanja spomina in dejavnikov, ki spodbujajo 
zapomnitev. 

6. Usmerjanje pozornosti: uporaba tehnik za preusmerjanje pozornosti.  

7. Ponavljanje: verbalno ponavljanje ali prepisovanje. 

8. Konkretni pripomočki za reševanje problemov in zapomnitev. 

9. Specifične strategije za pridobivanje pozornosti z uporabo predmetov, govora 
in kretenj. 

10. Transformiranje: poenostavljanje kompleksnih problemov. 

Pogosto osebam z disleksijo pomagamo s tem, da jih vodimo pri ozaveščanju 
strategij, ki jih že uporabljajo.  

Osebe z disleksijo lahko kompenzirajo lastne primanjkljaje na področju pomnjenja z 
uporabo različnih elektronskih pripomočkov, med katerimi so: snemalniki, štoparice 
ipd. Prilagoditev okolja, s katero lahko okolje, v katerem deluje oseba z disleksijo 
nudi tej osebi podporo na področju pomnjenja, je zagotavljanje opomnikov 
(McLoughlin idr., 2002). 

Šibkosti na področju delovnega pomnjenja se izražajo v obliki izgubljanja rdeče niti v 
pogovoru (pri govorjenju in poslušanju), pozabljanja imen, datumov in časa določenih 
dogodkov (Macdonald, 2010).  

Raziskava o delovanju delovnega spomina odraslih oseb z disleksijo in primanjkljajih 
na tem področju je potrdila prisotnost težav fonološkega oz. verbalnega delovnega 
spomina, na področju vizualno-prostorskega delovnega spomina pa se skupina oseb 
z disleksijo ni razlikovala od kontrolne skupine (Łockiewicz, Bogdanowicz, 
Bogdanowicz, Karasiewicz in Pąchalska, 2012). 

V raziskavi avtorjev Smith‐Spark, Zięcik in Sterling (2016) so raziskovali 
retrospektiven in prospektiven spomin odraslih oseb z disleksijo. Pri tem je bil 
retrospektiven spomin opredeljen kot spomin o preteklih osebnih izkušenj in 
prospektiven spomin kot spomin o odloženih načrtih. Ugotovitve raziskave so bile, da 
osebe z disleksijo poročajo o pogostejših vsakodnevnih težavah s spominom, pri 
čemer pogosteje doživljajo vsakodnevne težave pomnjenja tako retrospektivnega kot 
prospektivnega spomina.   

 

2.3.5 ZAPOSLITEV ODRASLIH Z DISLEKSIJO 

Zaposlitev posameznika predstavlja pomembno življenjsko prelomnico in hkrati na 
nek način tudi prehod v odraslost. Tranzicija iz šolskega v delovno okolje je za 
vsakega posameznika izziv, vendar pa se osebe z disleksijo lahko v tem prehodnem 
obdobju brez podpore in pomoči zaradi svojih primanjkljajev znajdejo v hudi stiski.   
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Gerber, Gingsberg in Reiff (1992) so v raziskavi, ki se je osredotočala na uspešne 
odrasle s specifičnimi učnimi težavami pri doseganju uspeha na delovnem mestu, 
ugotovili, da je glavni dejavnik uspeha pri osebah s specifičnimi učnimi težavami 
nadzor. Nadzor je v tem kontekstu pomenil sklepanje zavestnih odločitev za 
prevzemanje nadzora nad lastnim življenjem (notranje odločitve) in adaptiranje in 
oblikovanje samega sebe z namenom napredka –»moving forward« (zunanje 
manifestacije). V tej raziskavi je bilo ugotovljeno, da se skupina zelo uspešnih 
odraslih oseb s specifičnimi učnimi težavami razlikuje od skupine povprečno 
uspešnih odraslih oseb s specifičnimi učnimi težavami prav v stopnji nadzora, ki je 
bila pri slednjih nižja; primer odražanja tega, ki ga avtorji navajajo je, da si je skup ina 
povprečno uspešnih odraslih oseb s specifičnimi učnimi težavami prizadevala za 
nadzor bolj v smislu prikrivanja lastnih šibkosti kot v smislu napredka. Avtorji so 
nadalje razdelili pojma notranje odločitve in zunanje manifestacije na naslednje 
komponente: 

A. NOTRANJE ODLOČITVE: 

a) Hrepenenje: pred tem, da se nekdo izkaže, mora v njem obstajati želja 
po tem, da bi se izkazal.  

b) Ciljna usmerjenost: je močno povezana s hrepenenjem. Ljudje, ki 
stremijo k uspehu, so anksiozni glede možnosti neuspeha, zato si 
postavljajo eksplicitne cilje na poti k uspehu.  

c) Preoblikovanje: se nanaša na skupek niz odločitev o ponovni 

interpretaciji učnih težav v bolj pozitivnem ali produktivnem smislu. To 
je spoznanje, da ključni problem, s katerim se srečujejo odrasli s 
specifičnimi učnimi težavami, niso primanjkljaji sami po sebi, temveč 
njihova lastna nezmožnost soočanja z različnimi izzivi, s katerimi se 
srečujejo v procesu učenja, kako živeti s svojimi primanjkljaji in kako jih 
preseči. Iz opravljenih intervjujev so raziskovalci razločili 4 stopnje tega 
procesa: priznanje primanjkljaja, doseganje določene stopnje 
sprejemanja primanjkljaja, potreba po razumevanju svojih močnih in 
šibkih področij in udejanjanje.   

B. ZUNANJE MANIFESTACIJE – PRILAGODLJIVOST: 

a) Vztrajnost: osebe z učnimi težavami morajo vlagati v svoje cilje več 
dela in truda kot ostali ljudje.  

b) Stopnja prileganja: prizadevanje za prileganje v okolju, kjer 
posameznik lahko uspe, kjer se njegove spretnosti in sposobnosti 
izkoriščajo. 

c) Naučena ustvarjalnost: se nanaša na različne tehnike, strategije in 

druge mehanizme, ki jih posamezniki z učnimi težavami ustvarjajo, da 
bi bolje delovali.  

d) Socialno okolje: uspešni odrasli z učnimi težavami se obdajo s 
podpornimi ljudmi, ki so jim pripravljeni pomagati in izboljšajo svoje 
veščine tako, da si izdelajo program za osebni napredek. Njihova 
značilnost je tudi to, da znajo in želijo poiskati pomoč in jo tudi sprejeti, 
vendar ne v smislu, da bi se v celoti zanašali samo na pomoč drugih.   

S pomočjo analize intervjujev udeležencev raziskave so avtorji oblikovali model 
poklicnega uspeha, ki je prikazan v spodnji tabeli.  
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Graf 1: Model poklicnega uspeha odraslih s specifičnimi učnimi težavami 
(Gerber, Gingsberg in Reiff, 1992) 

Model skuša prikazati zgoraj omenjene dejavnike v njihovi interakciji. Poklicni uspeh 
je prikazan na kontinuumu od nizkega do visokega, kjer je stopnja, ki jo posameznik 
dosega, odvisna od 5 spremenljivk: izobrazbe, delovnega zadovoljstva, ugleda 
(kompetentnosti) znotraj posameznikovega poklicnega področja, stopnje prihodka in 
družbenega položaja glede na poklic. Stopnja uspeha znotraj modela je pogojena s 
stopnjo nadzora, ki jo posameznik dosega glede na vse zgoraj naštete komponente. 
Puščice, ki razločujejo uspeh od nadzora, ki sta med sabo pogojena, dopuščajo 
možnost, da lahko zunanji dejavniki, kot so npr. sreča in krize, neodvisno od nadzora 
vplivajo na posameznikov uspeh. Prekinjena črta, ki tvori krožnico med  
komponentami notranjih odločitev, nakazuje, da med njimi ni določene začetne točke 
in da so med seboj tesno povezane. Zunanje manifestacije in notranje odločitve so v 
medsebojni obojesmerni interakciji, pri čemer so notranje odločitve predhodniki 
zunanjih manifestacij, hkrati pa imajo zunanje manifestacije neposreden vpliv na moč 
notranjih odločitev. Vrstni red komponent zunanjih manifestacij ni pomemben, saj so 
si med seboj enakovredne. Puščice med zunanjimi manifestacijami in visoko stopnjo 
nadzora prikazujejo ugotovljeno dejstvo, da je pogoj za doseganje visoke stopnje 
nadzora uspešna adaptacija, hkrati pa visoka stopnja nadzora vodi v nadaljnjo 
uspešno adaptacijo. Puščica, ki povezuje visoko stopnjo uspeha z notranjimi 
odločitvami in zunanjimi manifestacijami, nakazuje neprekinjenost procesa 
doseganja uspeha; gre za učinek snežene kepe v posamezniku s pozitivnim vplivom 
na moč notranjih odločitev in nadaljnjo uspešno adaptacijo.  

Sugestija tega modela je, da večja stopnja posameznikovega nadzora pomeni večjo 
verjetnost za visoko stopnjo njegovega doseganja uspeha, ki pa je odvisna tudi od 
nekaterih drugih zunanjih dejavnikov (Gerber, Gingsberg in Reiff, 1992). 
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Avtorica R. Fink (2002) je v raziskavi z vzorcem 60 odraslih oseb z disleksijo, ki so 
uspešne v karieri na različnih področjih, skušala odgovoriti na vprašanje, kako jim je 
uspelo doseči uspeh na karierni poti. Prišla je do ugotovitve, da je bil ključni dejavnik 
za njihov uspeh lasten interes oz. strast pri delu. Dve tretjini udeležencev raziskave 
sta kot najpomembnejši dejavnik lastne samopodobe izpostavili vztrajnost kot 
osebnostno značilnost. Povezovali sta jo s prisotnostjo specifičnih učnih težav, ob 
katerih sta morali vlagati več truda in se naučili, da ne obupata, temveč ob neuspehu 
poskusita znova.    

McLoughlin idr. (2002) so našteli področja, pri katerih se osebe z disleksijo v okviru 
zaposlitve največkrat soočajo z izzivi: 

 Organizacija. 

 Delovna preobremenjenost. 

 Upravljanje s časom in postavljanje delovnih prioritet. 

 Zahteve po spretnostih pisanja. 

 Izvedba nalog po navodilih. 

 Nerazumevajoči sodelavci. 

 Obvladovanje distraktorjev (hrup, ljudje, prostor). 

Reid (2007) trdi, da je model dela za osebe z disleksijo v izobraževalnem okolju 
morda potrebno prenesti tudi na delovno okolje: delodajalci naj bi prilagajali naloge, 
zagotavljali osebam z disleksijo ustrezne pripomočke, celotno delovno okolje 
oblikovali kot disleksiji prijazno, od česar naj bi imeli korist vsi zaposleni in 
nenazadnje sklepali tudi specifične dogovore z osebami z disleksijo, ki pa si jih ti 
posamezniki pogosto razlagajo kot usluge in privilegije.  

D. Bartllet (2009) našteje področja in naloge, o katerih poročajo odrasli z disleksijo 
kot o tistih, pri katerih imajo težave in so prikazane v spodnji tabeli.  

Tabela 2: Področja in naloge, pri katerih odrasli z disleksijo poročajo o težavah 

B
R

A
N

J
E

 

 Branje in razumevanje pisnih poročil. 

 Branje obsežnih gradiv s pisnimi informacijami. 

 Hitro branje, branje pod pritiskom. 

 Sledenje pisnim navodilom, npr. delovnim postopkom, protokolom. 

 Glasno branje, npr. na sestankih, branje prezentacij. 
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P
IS

A
N

J
E

 

 

 Dovolj jasen in jedrnat zapis idej. 

 Hitra izdelava pisnega gradiva. 

 Pisanje na ustrezen način. 

 Pisanje koherentnih opomnikov, pisem in poročil. 

 Uporaba slovničnih pravil pri pisanju, pravilen zapis. 

 Ohranjanje logične povezave med deli besedila, strukturiranje. 

 Zapisovanje sporočil. 

 Delanje zapiskov na sestankih. 

 Izpolnjevanje obrazcev in formularjev.  

D
E

L
O

 S
 Š

T
E

V
IL

I 

 Pravilen prepis števil pri vnašanju podatkov. 

 Zapis zaporedja števk npr. številka bančnega računa. 

 Razumevanje matematičnih odnosov npr. odstotkov. 

 Priklic ustrezne računske formule ali postopka. 

 Sledenje zapisu števil v kompleksnih tabelah. 

 Premagovanje težnje po prekomernemu preverjanju. 

Z
A

P
O

R
E

D
J
A

 

 Izpolnjevanje obrazcev ali iskanje že izpolnjenih obrazcev. 

 Iskanje gesel v bazah ali slovarjih. 

 Izvedba naloge po navodilih v pravilnem zaporedju. 

 Sledenje delovnim postopkom. 

 Razvrščanje nalog po prioritetah. 

 Transfer ideje v verbalno sporočilo. 

 Izvedba naloge na logičen in učinkovit način. 

K
R

A
T

K
O

R
O

Č
N

I S
P

O
M

IN
 

 Pomnjenje sporočil, navodil in usmeritev. 

 Pomnjenje telefonskih številk. 

 Priklic elementov pisnega gradiva. 

 Sledenje pogovoru ali diskusiji. 

 Izražanje misli v pogovoru. 

 Delanje zapiskov na sestankih. 

 Pomnjenje imen. 

 Sočasna izvedba več nalog hkrati npr. poslušanje in zapisovanje.  
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O
R

G
A

N
IZ

A
C

IJ
S

K
E

 S
P

R
E

T
N

O
S

T
I 

 Časovna organizacija. 

 Neučinkovite metode dela. 

 Napačno časovno in prostorsko umeščanje sestankov.  

 Odsotnost na srečanjih. 

 Postavljanje prioritet. 

 Upoštevanje časovnih omejitev in rokov. 

 Organiziranje raznolikih delovnih nalog. 

 Izpeljava kompleksnih projektov. 

 Prinašanje napačnih gradiv in dokumentov. 

 Izgubljanje predmetov. 

 Neurejen delovni prostor. 

 Delo pod pritiskom. 

G
O

V
O

R
N

E
 

S
P

R
E

T
N

O
S

T
I 

IN
 

S
P

R
E

T
N

O
S

T
I 

P
O

S
L

U
Š

A
N

J
A

 

  

 Vpadanje med besede na sestankih, v pogovorih. 

 Izgubljanje rdeče niti lastnih misli in fokusa. 

 Izgubljanje rdeče niti pri poslušanju. 

 Preprosta in jasna razlaga. 

 Dajanje vtisa, da je oseba zadirčna, groba. 

K
O

O
R

D
IN

A
C

IJ
A

 

O
K

O
 - R

O
K

A
 

 Počasno in neurejeno pisanje. 

 Slabi pisni izdelki ali grafične ponazoritve. 

 Nepravilno pritiskanje na tipkovnici, telefonu ali kalkulatorju. 

 Splošna nespretnost ali počasnost. 

 Izvedba praktičnih nalog.  

P
O

Z
O

R
N

O
S

T
 

IN
 

K
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IJ

A
  Usmerjanje pozornosti dlje časa. 

 Usmerjanje pozornosti med poslušanjem navodil. 

 Ohranjanje pozornosti tekom sestankov in pogovorov. 

 Odvračanje distraktorjev v okolju. 

 Sledenje nalogi. 
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Č
U

S
T

V
A

 

 Zmedenost. 

 Sram in krivda. 

 Pomanjkanje odločnosti, nizka samozavest in samozaupanje. 

 Pomanjkanje asertivnosti. 

 Obrambenost in izogibanje. 

 Frustriranost in jeza. 

 Anksioznost, stres, strah in panika. 

 Potrtost, depresivnost in obupanost. 

P
R

E
D

N
O

S
T

I 

 Natančnost in vztrajnost. 

 Holističen pristop k reševanju nalog. 

 Drugačno mišljenje. 

 Ustvarjalnost. 

 Sposobnost povezovanja idej in iskanja asociacij, ki pri linearnih 
mislecih ni prisotna. 

 Spretnosti vizualiziranja. 

 Prostorske in praktične spretnosti. 

 Instinktivno razumevanja delovanja sistema. 

 Spretnosti reševanja problemov.  

Uspeh na delovnem mestu je pri osebah z disleksijo odvisen od več dejavnikov, med 
katerimi so pomembni naslednji: 

 poznavanje lastnih spretnosti in sposobnosti; 

 razumevanje zahtev določenega delovnega mesta; 

 občutek sproščenosti v delovnem okolju, ki se pri posamezniku sproži, ko ima 
priložnost svoje spretnosti uporabiti in ve, da so cenjene; 

 socialna mreža ali podpora sodelavcev, s katero posameznik lahko premaga 
težave, ki se pojavijo pri delu; 

 sposobnost reflektiranja in evalviranja lastnega dela (McLoughlin idr., 2002). 

Raziskava o medsebojnem vplivu kognitivnega funkcioniranja (predvsem izvršilnih 
funkcij) in delovne uspešnosti, v kateri je bilo zajetih 165 oseb z disleksijo, je potrdila 
ugotovitve preteklih raziskav (Gerber, Gingsberg in Reiff, 1992) o povezanosti 
notranjega nadzora z delovno uspešnostjo. Tisti odrasli z disleksijo, ki so poročali o 
večji samoučinkovitosti in večjem zadovoljstvu z zaposlitvijo, so poročali tudi o večji 
količini načrtovanja oz. boljših metakognitivnih spretnostih in redkejših kognitivnih 
spodrsljajih (»cognitive failures«) (Leather, Hogh, Seiss in Everatt, 2011).     

De Beer, Engels, Heerkens in Van der Klink (2014) so v raziskavi, s katero so želeli 
določiti varovalne in rizične dejavnike za aktivno udeležbo oseb z razvojno disleksijo 
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na trgu dela, zajeli 80 raziskav, ki so bile kvalitativne in kvantitativne. Glede na 
mednarodno klasifikacijo »The International Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF)« so identificirali 318 dejavnikov. Med njimi so bili najbolj zastopani 
naslednji rizični dejavniki: vztrajajoče težave pri branju in pisanju, pogosta prisotnost 
negativnega doživljanja disleksije na čustveni ravni, težave pri pridobivanju in 
ohranjanju delovnega mesta, ne glede na njegovo vrsto (proizvodno ali pisarniško 
delo). Na drugi strani so najbolj zastopani naslednji varovalni dejavniki: samorazkritje 
(»self-disclosure«), odzivi in odnos sodelavcev do razkritih dejstev ter podpora 
sodelavcev in delodajalca. Na aktivnost udeležbe na trgu dela je pozitivno vplivala 
uporaba podporne komunikacijske tehnologije in prilagoditve na delovnem mestu. 
Kot pomemben dejavnik se je izkazalo tudi osebno zadovoljstvo posameznika 
povezano s kariero oz. delom. Na osebni ravni je bila disleksija pogosto 
interpretirana kot negativen dejavnik, konsistenten pozitiven dejavnik pa so bile 
razvite kompenzacijske strategije. Pomemben faktor, da je posameznik aktivno 
udeležen na trgu dela, je njegov status zaposlenosti, saj je za osebe z disleksijo prav 
tako kot za ostalo populacijo pomembno imeti službo in iz tega vidika vlagajo svoj 
trud, da bi jo obdržali. Prisotna so razhajanja v zaslužku med osebami brez 
specifičnih učnih težav in osebami s specifičnimi učnimi težavami, katerih ne moremo 
razložiti zgolj kot posledico razlik v učinkovitosti kot odraz prisotnosti specifičnih 
učnih težav. Za osebe z disleksijo je pri delu pomembno, da imajo dovolj avtonomije, 
npr. fleksibilen urnik, zagotovljen dodatni čas, možnost dela od doma. 
Samoregulacija in občutek nadzora nad delom sta se tudi v tej raziskavi izkazala kot 
pozitivna dejavnika motivacije, delovne učinkovitosti in ciljne usmerjenosti. Avtorji 
ugotavljajo, da vse razen ene raziskave še vedno konceptualizirajo disleksijo znotraj 
medicinskega modela in ne socialnega, ki bi prepoznaval vzroke za težave oseb z 
disleksijo v zahtevah okolja.    

Raziskava avtorja Logan (2009) o podjetnikih z disleksijo ponuja nekatere zanimive 
ugotovitve: 

 za osebe z disleksijo je pomembno, da lahko opravijo delo na svoj lasten 
način; 

 osebe z disleksijo imajo bolj razvito veščino prenašanja nalog na druge ljudi 
(kar je v kontekstu podjetništva prednost), kar lahko pojmujemo tudi kot 
kompenzacijsko strategijo; 

 kot možna kompenzacijska strategija oseb z disleksijo so bile v raziskavi 
prepoznane tudi verbalne spretnosti, ki so se pri udeležencih izkazale za 
njihovo močno področje. 

Še ena izmed raziskav s področja zaposlovanja oseb z disleksijo je raziskava K. E. 
Taylor in J. Walter (2003), ki sta ugotavljali, da se osebe z disleksijo redkeje 
zaposlujejo v poklicih, kjer je delo vezano pretežno na pisna gradiva in procesiranje 
simbolov in števil (npr. znanost, računalništvo, menedžment, ekonomija). Pogosto 
izbirajo družboslovne poklice.  

Avtorici N. Doyle in A. McDowall (2015) ugotavljata, da je za osebe z disleksijo ena 
izmed učinkovitih prilagoditev na delovnem mestu nudenje koučinga. Učinkovitost 
koučinga sta raziskovali na vzorcu 95 zaposlenih oseb. Pri tem ju je zanimalo tudi to, 
katera področja kognitivnega funkcioniranja so s strani oseb z disleksijo in 
menedžerjev tista, pri katerih potrebujejo pomoč oz. jih zaznavajo kot šibka področja, 
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ki jih ovirajo pri delu. Šibkosti, o katerih so najpogosteje poročali, sta bili spomin in 
organizacijske veščine.     

 

2.3.6 BRITANSKI SISTEM PODPORE IN POMOČI ZA ODRASLE OSEBE Z 

DISLEKSIJO  

V tem poglavju je orisan britanski sistem podpore in pomoči za odrasle osebe z 
disleksijo, ki se navezuje predvsem na zaposlitev, vendar tako vpliva tudi na druga 
področja življenja posameznika z disleksijo. Predstavljen je kot primer dobre prakse 
dela z odraslimi z disleksijo, saj v slovenskem prostoru disleksiji posvečamo 
pozornost predvsem v šolskem kontekstu, za odrasle osebe z disleksijo pa ni 
razvitega sistema pomoči in podpore. 

Disleksija glede na britanski zakon Equality Act (2010) kot mentalen primanjkljaj, ki 
ima trdovratne in dolgoročne negativne vplive na posameznikovo sposobnost 
opravljanja vsakodnevnih aktivnosti, sodi med posebne potrebe. Zakon preprečuje 
diskriminacijo oseb z disleksijo pri zaposlovanju. Osebam z disleksijo zagotavlja 
podporo v obliki smiselnih prilagoditev v okviru zaposlitve in izobraževanja, ki 
odstranjujejo ovire, ki bi tem osebam preprečevale enake možnosti, kot jih imajo 
osebe brez disleksije.  

Eden izmed načinov za to, da organizacija razvije razumevajoče, pozitivno delovno 
okolje, v katerem se oseba z disleksijo počuti podprto ter ji prilagodi naloge njenega 
delovnega mesta, je dostopen skozi oceno delovnega mesta. Pri tem se ocenjuje 
naslednja področja: 

1. Delo: osrednje naloge, potrebne spretnosti in sposobnosti, kazalniki ravni 
učinkovitosti itd. 

2. Okolje: struktura tima, socialni vidiki, fizično okolje itd. 

3. Oseba: spretnosti in sposobnosti, močna področja, osebnostne značilnosti – 
stopnja samorazumevanja, zunanji ovirajoči dejavniki – oddaljenost od 
delovnega mesta, družinske obveznosti itd. 

4. Vpliv disleksije: težave na področju pismenosti, spomina, organizacije, 
samozavesti, specifičnih spretnosti (Leather in Kirwan, 2012). 

V okviru Britanske zveze za disleksijo so objavili predloge prilagoditev delovnega 
mesta za zaposlene osebe z disleksijo na različnih področjih primanjkljajev: 

A. PISNA KOMUNIKACIJA 

a) Splošne težave pri branju: sočasno dajanje verbalnih in pisnih 
navodil, poudarjanje ključnih točk v dokumentih, uporaba glasovnih 
sporočil namesto pisnih opomnikov, uporaba bralnikov, dostopnost 
bralnikov in skenerjev, uporaba bralnih svinčnikov, uporaba barvnega 
papirja in računalniškega ozadja. 

b) Težave pri branju in pisanju: zagotavljanje dodatnega časa pri branju 

in izpolnjevanju nalog, uporaba drugih načinov sporočanja informacij 
namesto pisnega, diskutiranje o gradivu in izdelava povzetkov ali 
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ključnih točk gradiva, uporaba drugih formatov za predstavljanje 
informacij (npr. glasbeni ali video posnetki, skice, diagrami ...), uporaba 
programov za izdelavo miselnih vzorcev, uporaba snemalnikov, 
uporaba prevajalnikov govora v tekst. 

c) Slovnične napake: nudenje podpornih računalniških programov, 

korigiranje pisnih izdelkov. 

d) Delo z računalnikom: uporaba barvnega ozadja, namestitev filtra proti 

bleščanju na zaslon, zagotavljanje pogostih odmorov (vsaj na eno uro), 
zamenjava računalniških opravil z drugimi, ko je to možno, izogibanje 
neprekinjenemu celodnevnemu delu z računalnikom. 

B. VERBALNA KOMUNIKACIJA 

a) Težave s pomnjenjem in sledenjem ustnim navodilom: dajanje 
posameznega navodila, jasen in počasen govor pri dajanju navodil v 
tihem prostoru, zapis pomembnih informacij, demonstriranje in vodenje 
pri opravljanju zadolžitev in projektov, spodbujanje osebe k izdelovanju 
zapiskov in pregled le-teh, navodila naj oseba ponovi – s tem preverite 
razumevanje, zapis opomnika s povzetkom načrtovanih dejavnosti, 
uporaba snemalnika za pomembna navodila, podpiranje sočasnih večih 
navodil s pisnimi navodili ali diagrami, dajanje jedrnatih in jasnih navodil 
brez namigov ali domnev. 

C. NAČRTOVANJE ČASA IN DELA 

a) Težave s pozornostjo: zagotavljanje mirnega delovnega prostora, 
umaknjenega od distraktorjev (vrata, telefoni, glasne naprave itd.), če je 
možno, naj bo delovni prostor zaseben, nudenje možnosti dela od 
doma. 

b) Odvračanje distraktorjev: možnost uporabe znaka »ne moti« pri delu, 
ki zahteva veliko koncentracije; spodbujanje sodelavcev k temu, da 
osebe ne motijo, če ni nujno; možnost odmora in izdelave zapiskov o 
trenutnem delu v primeru prekinitve dela osebe; nadzor pri tem, da 
oseba zaključi nalogo, preden začne z novo; spodbujanje k izhodnim 
klicem namesto sprejemanje prihodnih in omogočanje usposabljanja za 
učinkovito telefonsko komunikacijo.   

c) Zapomnitev pomembnih datumov in rokov: opominjanje osebe o 

pomembnih datumih in pogosto pregledovanje prioritetnih nalog, 
uporaba stenskega koledarja z vizualno poudarjenimi dnevnimi ali 
mesečnimi srečanji, roki, zadolžitvami in projekti, uporaba osebnih 
računalniških organizatorjev, uporaba ure s štoparico, spodbujanje 
osebe k uporabi dnevnega koledarja in alarmov na računalniku. 

d) Prostorska organizacija: zagotavljanje urejenih, organiziranih in 

prijetnih delovnih prostorov, shranjevanje predmetov na vidnih mestih, 
spodbujanje članov delovnega tima k vračanju predmetov vedno na isto 
mesto, barvno označevanje predmetov, zagotavljanje ustrezne svetlosti 
delovnih prostorov.  

e) Organizacija poteka dela: uporaba stenskih planerjev, razvrščanje 
nalog po pomembnosti, izdelovanje dnevnih seznamov opravil, uporaba 
dnevnikov, izdelava shem za pogoste dejavnosti z ustreznimi 
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iztočnicami, zagotavljanje dodatnega časa za nepredvidene dogodke, 
zagotavljanje časa za vsakodnevno načrtovanje.  

D. SPLOŠNE TEŽAVE 

a) Obračanje številk: spodbujanje osebe k izgovorjavi števila, ročnemu 
zapisu ali zapisu na žepno računalo in preverjanje pravilnega 
razumevanja števila; uporaba glasovnega žepnega računala. 

b) Orientacija: stalna uporaba enake poti, razkazovanje poti in 

orientacijskih točk osebi, zagotavljanje časa za trening uporabe poti, 
uporaba natančnih zemljevidov, uporaba GPS naprave pri vožnji. 

c) Kratkoročni spomin – imena, števila, seznami: uporaba strategij 
pomnjenja in akronimov, organiziranje zapisanih informacij tako, da jih 
je mogoče zlahka preoblikovati v diagrame ali sheme, uporaba 
multisenzornih strategij učenja, uporaba računalniških programov, 
uporaba kalkulatorja (British Dyslexia Association, b. d. e).   

Vlada delodajalcem pri zaposlovanju oseb s posebnimi potrebami zagotavlja podporo 
v obliki svetovanja, ki je dostopna pri organizaciji Jobcentre Plus. Osebam s 
posebnimi potrebami vlada nudi možnost finančne podpore pri zaposlovanju, 
ohranjanju zaposlitve ali prehajanju v samozaposlitev, ki je organizirana v sistemu 
pomoči in podpore, imenovanim Access to Work.  

Obstaja tudi več dobrodelnih organizacij, ki se ukvarjajo z izzivom zaposlovanja oseb 
s posebnimi potrebami in nudijo brezplačno pomoč in podporo tako delodajalcem kot 
osebam s posebnimi potrebami pri zaposlovanju. Med njimi sta npr. Remploy in 
Shaw Trust.  

 

2.4 SINTEZA TEORETIČNIH IZHODIŠČ 

V teoretičnem uvodu smo predstavili nekatere definicije in teoretične razlage 
disleksije ter njenih vzrokov; opisali smo njeno izražanje v vzgojno-izobraževalnem 
kontekstu od predšolskega do odraslega obdobja; nato smo bolj poglobljeno preučili 
izzive, s katerimi se srečujejo odrasle osebe z disleksijo na različnih življenjskih 
področjih in jih skušali razložiti z značilnostmi kognitivnega delovanja odraslih oseb z 
disleksijo. Zbrali smo ugotovitve raziskav na področju pozitivne adaptacije oseb z 
disleksijo v odraslosti in predstavili britanski model podpore in pomoči odraslim z 
disleksijo kot primer dobre prakse. V nadaljevanju bomo s študijo primera skušali 
predstavljena teoretična izhodišča prenesti in preveriti glede na izkušnje odrasle 
osebe z disleksijo, ki uspešno premaguje izzive življenja z disleksijo.
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

3.1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V slovenskem prostoru se s skupino mladostnikov in odraslih s specifičnimi učnimi 
težavami bolj sistematično ukvarjamo šele v zadnjih letih. L. Magajna (2004) 
ugotavlja, da številne raziskave navajajo pomemben odnos med specifičnimi učnimi 
težavami in stopnjo izobrazbe, veščinami pismenosti, socialnimi in ekonomskimi 
dimenzijami (pregled študij v Adelman, Vogel 1998; Vogel, Reder, v tisku). 
Povezanost teh težav s pokazatelji izobrazbene ravni in poklicne uspešnosti, 
telesnega in duševnega zdravja ter socialne izključenosti zahteva pozornost različnih 
sektorjev in sodelovanje pri izdelavi in izpeljavi različnih strategij izobraževanja.  

Reid (2003) pravi, da ljudje z disleksijo, bodisi študenti ali zaposleni, ponavadi 
najdejo svoj lasten način soočanja z zanje zahtevnimi situacijami. Veliko teh strategij 
je prilagojenih posebej za to osebo, na nek način individualnih, vendar so lahko hkrati 
poučne za druge osebe v podobni poziciji. Avtor zato predlaga podporne skupine kot 
način zagotovljanja pomoči odraslim z disleksijo. Morda je ravno iz tega razloga 
bolje, da namesto iz splošnega poznavanja značilnosti odraslih oseb z disleksijo 
izhajamo iz izkušenj posameznikov in tako pridobimo potrebne podatke za 
kompleksnejšo in bolj celovito sliko, ki bi nam omogočala, da poiščemo možnosti 
pomoči in podpore za osebe z disleksijo tudi v odraslem obdobju. Šolsko okolje 
posameznika z disleksijo ne more dovolj učinkovito pripraviti na kasnejša obdobja, 
saj se takrat srečuje z drugačnimi vsakodnevnimi zahtevami in izzivi.  

V polju specialno-pedagoške stroke je torej nujno potrebno, da se začnemo bolj 
poglobljeno ukvarjati s problemom mladostnikov in odraslih z disleksijo, z 
ozaveščanjem okolice o izzivih, s katerimi se soočajo, o njihovih potrebah pri 
uspešnem premagovanju primanjkljajev in iskanjem možnosti za oblikovanje 
programov pomoči in podpore, ki bi posameznikom z disleksijo omogočali učinkovito 
razvijanje lastnih potencialov na celotnem kontinuumu vseživljenjskega učenja.    

 



PREMAGOVANJE IZZIVOV ŽIVLJENJA Z DISLEKSIJO OD OTROŠTVA DO ODRASLOSTI – študija primera  

 
46 

3.1.2 CILJ RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

3.1.2.1 Cilj raziskave 

Cilj raziskave je s študijo primera preučiti izbrane vidike življenja osebe z disleksijo 
od predšolskega obdobja do odraslosti in na podlagi ugotovitev oblikovati smernice 
za delo z osebami z disleksijo.  

3.1.2.2 Raziskovalna vprašanja  

Glede na cilje raziskave s študijo primera odrasle osebe z disleksijo smo si zastavili 
sledeča raziskovalna vprašanja: 

1. Ali odrasla oseba z disleksijo sprejema disleksijo in prepoznava svoja močna 
in šibka področja funkcioniranja? 

2. Kakšne so bile izkušnje odrasle osebe z disleksijo tekom izobraževanja od 
predšolskega obdobja do obdobja fakultete; katerih virov pomoči in podpore je 
bila deležna? 

3. Kako disleksija vpliva na izkušnje odrasle osebe z disleksijo na področju 
zaposlitve? 

4. Kakšna je vloga družine v življenju odrasle osebe z disleksijo? 

5. Kako se disleksija pri odrasli osebi z disleksijo izraža na področju socialnih 
veščin in socialnih odnosov? 

6. S kakšnimi izzivi osebnostnega razvoja se odrasla oseba z disleksijo srečuje 
na področju pomnjenja, organizacije, postavljanja ciljev in kako jih premaguje? 

 

3.2 METODE RAZISKOVANJA 

V empirični kvalitativni raziskavi s študijo primera je bila uporabljena deskriptivna 
metoda. 

 

3.2.1 VZOREC 

Za namen raziskave je bil uporabljen neslučajni, namenski vzorec. Izvedena je bila 
študija primera, v katero je bila vključena 22 let stara oseba ženskega spola z 
disleksijo, ki zaključuje izobraževanje v visokošolskem 3-letnem strokovnem 
študijskem programu Vizualne komunikacije. Disleksija je bila pri intervjuvanki 
prepoznana v 5. razredu osnovne šole; takrat je bila tudi usmerjena kot učenka s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Po osnovni šoli je nadaljevala šolanje 
na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana.  
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3.2.2 MERSKI INSTRUMENTI 

Kot izhodišče za intervju je bil uporabljen vprašalnik avtorjev Magajna, Kavkler, 
Košak Babuder in Gerber (2013), ki zajema 6 vsebinskih področij: izobraževanje, 
zaposlitev, družina, socialno življenje – skupnost, prosti čas in tehnologija. Vprašalnik 
je bil dopolnjen z vprašanji, vezanimi na teoretično shemo izzivov izbranih vidikov 
osebnostnega razvoja odraslih oseb z disleksijo avtorjev McLoughlin idr. (2002), ki 
zajema 4 vsebinska področja: organizacijo, postavljanje ciljev, socialne veščine in 
veščine pomnjenja.  

 

3.2.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Podatki so bili pridobljeni s polstrukturiranim intervjujem, sestavljenim iz odprtih 
vprašanj. Intervju je bil skupno izveden v treh delih; dva dela z neposredno osebno 
komunikacijo in tretji del preko programa Skype. S soglasjem intervjuvanke je bil 
intervju v celoti posnet.  

 

3.2.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Posneti posamezni deli intervjuja so bili dobesedno zapisani. Temu je sledila 
izdelava transkripta, pri čemer je bil dobeseden zapis odgovorov preoblikovan v 
razumljivo in smiselno besedilo. To besedilo je bilo razčlenjeno na sestavne dele 
tako, da so le-ti predstavljali enote kodiranja, za katere je bilo presojeno, da 
vsebujejo za raziskavo pomembne informacije; ostali deli besedila so bili iz nadaljnje 
obdelave izključeni. Kodirne enote so bile določene glede na vsebinsko zaokroženost 
misli in so obsegale od enega do več stavkov. Kodirne enote so bile vnešene v 
tabelo. Z induktivnim kodiranjem je bilo opredeljeno bistvo posamezne kodirne enote. 
Kode prvega reda so bile vnešene v tabelo k pripadajoči kodirni enoti. Kode 2. reda 
so bile določene kot nadpomenke kodam 1. reda in glede na njihovo vsebinsko 
povezanost, je bilo oblikovanih 8 kategorij: 1. kategorija disleksija, 2. kategorija 
ustvarjalnost, 3. kategorija izobraževanje, 4. kategorija zaposlitev, 5. kategorija 
družina, 6. kategorija socialno življenje in veščine, 7. kategorija organizacija in 8. 
kategorija pomnjenje ter postavljanje ciljev. Celoten postopek kodiranja podatkov je 
predstavljen v kodirni tabeli v Prilogi 1.  

 

3.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  
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3.3.1 REZULTATI 

V tem poglavju so rezultati opisno predstavljeni glede na kategorije, ki so bile 

oblikovane med obdelavo zbranih podatkov. Pri tem sta bili glede na količino zbranih 

podatkov in vsebinsko povezanost združeni 1. in 2. kategorija disleksija in 

ustvarjalnost ter 7. in 8. kategorija organizacija ter pomnjenje in postavljanje ciljev. 7. 

kategorija organizacija je razdeljena na podkategoriji (1) časovna organizacija in (2) 

osebna organizacija. 3. kategorija izobraževanje je za potrebe interpretacije 

razdeljena na naslednje podkategorije: (1) predšolsko obdobje, (2) osnovnošolsko 

obdobje, (3) srednješolsko obdobje, (4) študijsko obdobje, (5) druge izobraževalne 

izkušnje ter (6) pomoč in podpora. Za intervjuvanko je uporabljeno izmišljeno ime 

Kaja. 

3.3.1.1 Disleksija in ustvarjalnost 

Prisotnost disleksije so pri Kaji (uporabljeno je izmišljeno ime) potrdili v 5. razredu; do 
takrat je bila deležna negativnih sodb okolice – učiteljev, staršev, prijateljev, 
sošolcev, ki so jo označevali s pridevniki neumna, počasna, lena. Tudi, ko je bila v 5. 
razredu usmerjena v osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, pri vrstnikih ni bila deležna razmevanja, obtoževali so jo iskanja 
izgovorov, njene prilagoditve pa so jim pomenile priviligiranost in možnost za 
goljufanje. Kaja meni, da je mama po prejemu odločbe občutila slabo vest. Kljub 
temu pa tudi sama meni, da nekateri disleksijo uporabljajo kot sredstvo za dosego 
višjih ocen.  

Kot kompenzacijsko strategijo za premagovanje primanjkljajev je na začetku 
uporabljala rabo humorja (»Na začetku sem se delala norca iz svojih problemov.«). 
Disleksija je na nek način postala njeno interesno področje, prisotnost disleksije jo je 
spodbudila k branju in iskanju informacij o disleksiji, saj jo je želela razumeti. 
Disleksijo danes doživlja na področju zaposlovanja kot prednost (»Ne, specifične 
učne težave me ne ovirajo pri delu, mislim da pravzaprav pozitivno vplivajo.«). Med 
lastnimi šibkimi področji izpostavlja pisanje, računanje (vedno s seboj nosi žepno 
računalo), pravilno izgovorjavo že poznanih besed in orientacijo. V preteklosti je 
imela težave pri izpolnjevanju formalnih obrazcev zaradi nepoznavanja določenih 
besed; pri tem je razvila strategijo izdelovanja besednega slovarja. Ima dobro razvite 
veščine samozagovorništva.  

Ustvarjalnost pri Kaji se kot močno področje izraža na področju vizualnega mišljenja. 
To se je začelo nakazovati že v predšolskem obdobju, ko je med vrstniki prva začela 
risati podrobnosti (obrvi, nos). V osnovnošolskem obdobju je pri likovni vzgoji 
dobivala negativne ocene zaradi lastnih predstav, ki se niso skladale z ocenjevalnimi 
kriteriji in pričakovanji učiteljev; v srednji šoli je v programu grafičnega oblikovanja 
svoje močno področje s pridom izkoriščala:  

»Meni je šlo predstavljanje vizualnih informacij na vizualen način zelo hitro, ker to 
delam ves čas; ko so drugi porabili nekaj časa, da so dobili idejo, ko so dobili neko 
besedilo, sem jih jaz imela že 5, ker to delam ves čas.« 
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Lastno ustvarjalnost je uporabljala tudi za oblikovanje strategij za premagovanje 
primanjkljajev (lasten postopek zavezovanja vezalk, učenje matematike, tujega 
jezika). Ustvarjalnost kot osebnostno lastnost vrednoti kot pomemben dejavnik 
medsebojne povezanosti tudi v družinskih odnosih: 

» Z očetom sem se precej povezala, ker je on tudi tak kreativen človek.« 

3.3.1.2 Izobraževanje 

Predšolsko obdobje 

Kaja spomine na predšolsko obdobje doživlja pozitivno. Sebe danes opiše kot 
radovednega otroka, ki ga je okolje spodbujalo. Spominja se težav z učenjem 
zavezovanja vezalk, za ostale dejavnosti se ne spominja, da bi morala vanje vlagati 
dodaten trud.  

Osnovnošolsko obdobje   

Kaja spomine na osnovno šolo doživlja negativno: 

 »Osnovna šola je bila zame muka; drugače od vrtca.«  

Šola ji je povzročala stisko. Spominja se, da je bila njena prva ocena negativna, 
tekom osnovnošolskega izobraževanja je bila velikokrat ocenjena z negativno oceno 
in večkrat ji je grozila možnost popravnih izpitov. S strani učiteljev ni bila deležna 
razumevanja glede učnih težav. V šoli je imela eno uro pomoči na teden pri 
matematiki, vendar ta pomoč ni bila izvedena kontinuirano od prejema odločbe do 
konca osnovnošolskega izobraževanja. Kot prilagoditve našteje občasno ločeno 
pisanje preizkusov znanja in podaljšan čas pisanja. Kot vir pomoči pri šolskem delu 
navaja starše, ki so se z njo učili in preverjali njeno znanje z vprašanji. Kot področja 
primanjkljajev pri učenju izpostavlja pozornost: 

»Včasih sem lahko pisala 10 min dlje, vendar mi to ni pomagalo, ker se je po 
zvonjenju začel nemir, ki me vrže iz tira;« 

težave s pozornostjo ob občutenju stresa, pomnjenje:  

»... sem vse pozabila, če sem bila nervozna ali živčna,« 

in čustvene dejavnike, med katerimi omenja strah pred neuspehom in anksioznost. V 
tem obdobju je ob učenju razvila učno strategijo predstavljanja verbalnih informacij z 
vizualnimi interpretacijami. V šolsko delo in učenje je vlagala veliko več truda v 
primerjavi z vrstniki.   

Srednješolsko obdobje  

Kaja spomine na srednjo šolo doživlja pozitivno, srednja šola ji je bila všeč, uspešno 
se je soočala z izobraževalnimi zahtevami: 

»Na koncu sem bila celo odlična in ena izmed najboljših učenk.«  
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Še vedno je v šolsko delo vlagala več truda kot vrstniki, vendar je bila za delo zaradi 
uspehov motivirana. Izpostavlja več razumevanja zaradi vključenosti velikega števila 
oseb z disleksijo v izbran srednješolski program grafičnega oblikovanja, vendar je 
bila prilagoditev in pomoči deležna le pri določenih predmetih, pri ostalih pa kljub 
samozagovorniškim veščinam pri profesorjih ni  bila deležna razumevanja:  

»Profesorji so bili mnenja, da sem enaka kot ostali.«  

Prilagoditve so se izvajale pri pisnih preizkusih znanja: uporaba barvnih flomastrov, 
podaljšan čas, drugačen papir, prilagajanje nalog; pomoči je bila deležna pri 
slovenščini (dodatne naloge pisanja, vezane na literaturo, ki so jo motivirale za 
branje), matematiki (dodatna individualna razlaga) in angleščini (prilagoditve pisnih 
preizkusov znanja). Pri drugih predmetih in med poukom ni imela prilagoditev. 
Izpostavlja težave z delanjem zapiskov med poukom, pri čemer so ji pomagali 
sošolci. Našla je strategijo, s katero je ta izziv uspešno reševala – berljiv skrajšan 
zapis z vizualno interpretacijo in kasnejše dopolnjevanje zapisanega.   

Študijsko obdobje 

Kaja je uspešno izpolnjevala študijske zahteve v visokošolskem 3-letnem strokovnem 
študijskem programu Vizualne komunikacije:  

»Na faksu sem bila tudi ena izmed najboljših študentov, med najboljšimi tremi 
odstotki, s povprečjem ocen 9,5.«  

Odločbo je imela samo v prvem letniku, kasneje je ni potrebovala, prilagoditev in 
pomoči na fakulteti ni bila deležna. Zaradi metod dela na fakulteti je izrazila olajšanje 
glede količine učenja, v šolsko delo ni več vlagala toliko časa, kljub temu da kot 
lastno strategijo omenja zavestno vlaganje večje količine truda v učenje. Pri pisanju 
ni uporabljala nobenih pripomočkov; področje pisnega izražanja je v tem obdobju 
izpostavila kot edino, kjer so njeni primanjkljaji vplivali na nižje ocene.  

Kot kompenzacijsko strategijo je ves čas uporabljala humor: 

»Vedno sem se se skušala iz neprijetnih situacij rešiti s humorjem, tako da sem bila 
ta smešna v razredu.« 

Druge izobraževalne izkušnje 

Kaja se zaveda procesa vseživljenjskega učenja, je ambiciozna in učne situacije v 
smislu pridobivanja novih znanj doživlja kot izziv. Zaradi selitve v Nemčijo se 
samostojno uči nemškega jezika; pri tem uporablja tehnične pripomočke, izdeluje si 
grafične table za učenje novega besedišča, uporablja prevajalnik za preverjanje 
pravilnosti zapisa.   

Tečaj vožnje je Kaji povzročal težave, jo spravljal v stres zaradi pritiska ob prisotnosti 
inštruktorja in njegovih pričakovanj. Teoretični del se je zlahka naučila, praktični pa ji 
je povzročal težave, saj razlage brez neposrednih izkušenj ni razumela. Pozabljala je 
avtomatizirana znanja – zamenjevanje leve in desne.  
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Pomoč in podpora 

Kot vire pomoči in podpore tekom izobraževanja Kaja izpostavlja: Svetovalni center, 
kjer se je seznanila z za njo učinkovitimi učnimi strategijami; učitelje – predvsem 
srednješolska učitelja za matematiko in slovenščino; starše, ki so jo spodbujali k 
samostojnemu spopadanju z izzivi, ji nudili pomoč pri učenju in čustveno podporo; 
vrstnike, ki so bili pripravljeni ponuditi pomoč z deljenjem zapiskov; in prijatelje, 
predvsem iz skupine plesalcev.  

Kljub navedenim prepoznanim virom pomoči in podpore Kaja poudarja pomen lastne 
volje in želje po dokazovanju: 

»Mislim, da je kljub temu, da sem bila deležna podpore, bolj pomembna moja volja. 
Nisem bila toliko odvisna od podpore in pomoči drugih, ampak od lastne želje po 
dokazovanju, da zmorem, da lahko naredim nekaj enako dobro kot ostali ali pa še 
bolje.« 

3.3.1.3 Zaposlitev 

Prisotnost disleksije je zelo vplivala na izbiro željenega poklica in izobraževanja, s 
katerim bi se zanj usposobila. Prepoznano lastno močno področje predstavljanja 
materiala v vizualni obliki, ki ga je uporabljala kot učno strategijo, je v osnovni šoli kot 
možnost za uspešno kariero prepoznala v poklicu grafičnega oblikovanja. V okviru 
zaposlitve pripisuje večji pomen izkušnjam srednješolskega izobraževanja kot 
študijskim izkušnjam.  

Že od otroštva se je ves čas preizkušala na različnih delovnih mestih, pri čemer je 
izhajala iz lastne želje po delu z ljudmi – preizkusila se je kot igralka, hostesa, 
animatorka za otroke in gostinska delavka. Kot šibko področje, ki ga je prepoznala 
tekom pridobivanja zaposlitvenih izkušenj, izpostavlja delo z denarjem oz. 
sposobnost hitrega miselnega računanja,  pri čemer je kot kompenzacijsko strategijo 
uporabljala žepno računalo, z aktivno vključitvijo na trg dela na lastnem strokovnem 
področju pa pisanje. Pri pisanju ji s pregledom zapisa pomaga partner.  

Šibka področja funkcioniranja je pri delu ne ovirajo, v kolikor bi se pojavile težave, je 
Kaja pripravljena na uporabo samozagovorništva in iskanje možnosti za prilagoditve 
pri delodajalcu. Kaja je glede razkrivanja disleksije delodajalcem odprta, vendar tega 
ne poudarja v tem smislu, da bi se v celoti identificirala kot oseba z disleksijo. Okolica 
je pri razkrivanju disleksije delodajalcem ne podpira: 

»Veliko ljudi mi je predlagalo, da naj o tem ne govorim, ker je to neka deformacija, ki 
lahko izpade manj pozitivno, kot da se izgovarjam ali poskušam najti izgovor za svoj 
talent ...«  

Motijo jo spremembe pri delu zaradi zahteve po preusmerjanju pozornosti, ob kateri 
občuti stres. Stres zavestno prfemaguje z risanjem, plesom in fizičnim umikom od 
stresne dejavnosti. Timsko delo ji predstavlja spodbudo, prednost timskega dela vidi 
v medsebojnem učenju. Svoje poklicno področje poleg interesnega plesnega 
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področja prepoznava kot najbolj uspešno področje lastnega delovanja. Na poklicnem 
področju je ambiciozna:  

»Rada bi bila odlična grafična oblikovalka in s tem prispevala svoj majhen delež v 
svet umetnosti.« 

S svojim poklicnim področjem si želi povezovati tudi disleksijo: 

»Razmišljala sem tudi o tem, da bi oblikovala posebne učbenike za otroke z 
disleksijo.« 

3.3.1.4 Družina 

Družina je Kaji predstavljala vir pomoči pri učenju in čustveni podpori, pri čemer 
izpostavlja mamo. Šolski uspehi so mamo po Kajinem mnenju razbremenili 
zaskrbljenosti. Disleksija se je izražala tudi pri očetu, kar so ugotovili šele s 
pridobitvijo Kajine odločbe. Starši so bili zaradi vlaganja lastnega truda v Kajino 
učenje in njene neučinkovite zapomnitve frustrirani. Nudenje pomoči pri učenju je pri 
družinskih članih izzvalo nepotrpežljivost: 

»Disleksija je na družinsko življenje vplivala, kar se tiče učenja in tega, da so 
izgubljali živce z mano; da se je na koncu samo mami učila z mano, ker je imela 
samo ona potrpljenje, brat ga ni imel, oče tudi ne vedno.« 

Prisotnost disleksije in njen vpliv na Kajino funkcioniranje družinski člani razumejo 
vezano na šolske spretnosti, manj pa na druge spretnosti v vsakdanjem življenju – za 
nekatere primanjkljaje še vedno menijo, da se izgovarja in da so posledica njene 
malomarnosti: 

»Družinski člani me pa še vedno dražijo, da se samo izgovarjam, ker sem samo 
malomarna in me dejansko glede težav z orientacijo, zaporedji in zamenjevanjem 
podobnih besed ne razumejo toliko. Bolj me razumejo glede računanja in takih 
težav.« 

V odnosu do družine se Kaja vidi kot samostojno.    

3.3.1.5 Socialno življenje in veščine 

V predšolskem obdobju Kaja ni imela občutka drugačnosti, s strani vrstnikov se je 
počutila sprejeto in njim enako. Občutek drugačnosti se je začel pojavljati v osnovni 
šoli in je bil prisoten tudi v nadaljnjem izobraževanju. Vzrok zanj Kaja pripisuje 
prisotnosti disleksije in nerazumevanju vrstnikov ter njene lastnosti in drugačnih 
interesov. S tem se je sprijaznila in opustila pričakovanja do vrstnikov, da bodo 
razumeli disleksijo in izzive, s katerimi se sooča; tako se je z njimi začela povezovati 
preko drugih področij. Občutek socialne nekompetentosti in nerodnosti pripisuje 
sodbam okolice, predvsem družine; hkrat občutek odtujenosti in drugačnosti vidi kot 
enega izmed znakov izražanja disleksije. V novem okolju se najprej sprosti v manjši 
skupini ljudi, šele nato v večji. Danes se čuti kompetentno na socialnem področju, kar 
je dosegla z branjem vsebin s področja čustvene in socialne inteligence, psihologije.   
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Prosti čas rada preživlja sama, z individualnimi aktivnostmi, ima občutek 
samozadostnosti. Aktivno želi preživljati prosti čas z manjšo skupino prijateljev, v 
katero ne želi vključevati novih oseb. Socialne medije bolj kot za socialne stike in 
druženje uporablja za inspiracijo na poklicnem področju; omejuje si količino 
informacij, do katerih dostopa, saj ima drugače občutek preplavljenosti z 
informacijami. Na področju socialnih stikov izpostavlja šibkost vzdrževanja in 
usmerjanja pozornosti v pogovorih ter dobesedno razumevanje slišanega. Delno 
izziv ohranjanja pozornosti obvladuje z zavestnim usmerjanjem pozornosti, vendar jo 
občasno še vedno prevzame spontani miselni tok v obliki vizualnega mišljenja, kar 
povzroči, da ne sliši sogovorčevih besed. Kompenzacijske strategije, ki jih uporablja 
za premagovanje teh težav, so iskreno priznanje sogovorcu o tem, da ga ni 
poslušala, prošnja sogovorcu za ponovitev povedanega in zamenjava teme 
pogovora. S svojim socialnim življenjem in socialnimi veščinami je Kaja zadovoljna, 
še vedno pa včasih doživlja občutke drugačnosti:  

»Še vedno se kdaj ujamem v mišljenju sredi dobrega pogovora, da sem jaz ta čudna, 
ki dobro riše pa ne zna brat (...) Včasih nimam občutka, da sem na isti ravni.«  

3.3.1.6 Pomnjenje, organizacija in postavljanje ciljev 

Pomnjenje 

Kaja šibkosti na področju pomnjenja premaguje s kompenzacijskimi strategijami; 
izdeluje si spiske, sezname opravil, ves čas uporablja rokovnik, v katerega si zapiše 
vsako načrtovano dejavnost in nalogo po posameznih urah ter ga pogosto 
pregleduje. To ji vzame veliko časa, vendar jo pomirja. 

Časovna organizacija  

Kaja izpostavlja subjektivno doživljanje časa – med izvajanjem priljubljenih dejavnosti 
ima občutek, da čas mineva zelo hitro, med izvajanjem dejavnosti, pri katerih ima 
težave, pa ima občutek, da trajajo dolgo. Na področju časovne organizacije 
izpostavlja kot šibko področje ocenjevanje trajanja določene aktivnosti. To šibkost 
uspešno kompenzira z natančnim načrtovanjem trajanja posameznih aktivnosti 
tekom dneva glede na razpoložljivo količino časa in uporabo štoparice. Zaradi 
izdelovanja natančnih dnevnih urnikov doživlja stres ob nenadnih spremembah 
načrtovanih dejavnosti, saj ob njih izgubi občutek obvladovanja dnevnega dogajanja.  

Osebna organizacija  

Kaja je v preteklosti pogosto izgubljala in iskala svoje osebne stvari, saj ni bila 
pozorna na to, kje jih pušča. Ugotovila je, da zaradi tega občuti stres in razvila 
kompenzacijsko strategijo: vsaka stvar ima točno določeno mesto, kjer se vedno 
nahaja.  

Postavljanje ciljev  
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Kaja si postavlja cilje na vsakodnevni ravni. Cilje si postavlja sproti, osredotoča se na 
kratkoročne cilje in posamezen naslednji korak. Dolgoročnih ciljev si ne postavlja, 
osredotoča se na trenutno dejavnost in naslednji korak; postavljanje dolgoročnih 
ciljev prevzema partner. Kljub temu da nima uvida v celotno zaporedje posameznih 
korakov za dosego nekega cilja, prične z dejavnostmi in po potrebi aktivno išče 
dodatne informacije ali pomoč; ima občutek uspešnosti pri doseganju ciljev. Postavlja 
si realne, dosegljive cilje, saj si ne želi povzročati dodatnega stresa s prezahtevnimi 
cilji. Pri izvajanju načrtovanih aktivnosti je fleksibilna in njihovo zaporedje ter trajanje 
prilagaja trenutnemu počutju. Ima občutek uspešnosti pri opravljanju obveznosti, saj 
si cilje učinkovito zastavlja. 

 

3.3.2 INTERPRETACIJA REZULTATOV  

Iz odgovorov intervjuvanke je razvidno, da je ključni dejavnik za Kajino uspešno 
adaptacijo v odraslem obdobju ravno osredotočanje na lastna močna področja že v 
obdobju izobraževanja, s čemer je povezana tudi njena usmeritev v izbrano poklicno 
področje. Podobno je v raziskavi avtorja Gerberja (2012) prisotnih veliko primerov 
uspešne prilagoditve oseb s specifičnimi učnimi težavami, ki dosegajo visoko 
življenjsko kakovost, ki so jo dosegle z osredotočanjem na svoja močna področja in 
kompenziranjem primanjkljajev znotraj lastnega individualnega profila. V delovnem 
okolju Kaja ne čuti oviranosti zaradi primanjkljajev, saj je poudarek ravno na njenih 
močnih področjih, kar ji omogoča uspešnost pri delu. Primanjkljaje, ki vplivajo na 
funkcioniranje v vsakodnevnem življenju, uspešno kompenzira z uporabo 
kompenzacijskih strategij.  

Med kritičnimi značilnostmi, ki predstavljajo vsakodnevne ovire odraslih s specifičnimi 
učnimi težavami po avtorici L. Magajna (2004b), lahko nekatere značilnosti 
prepoznamo pri Kaji:   

 Pomanjkljivo usvojeno šolsko znanje in slabo avtomatizirane osnovne 
veščine Kajo ovirajo pri aktivnostih, vezanih na rabo pisnega jezika –  
področje pisnega izražanja prepoznava kot svoje šibko področje, ki bi jo lahko 
oviralo; vendar ga trenutno obvladuje, pri aktivnostih, vezanih na rabo 
pisnega jezika ji s preverjanjem in korigiranjem pomaga partner.   

 Značilnosti kognitivnega funkcioniranja: Kaja v intervjuju omenja 

vztrajajoče težave izgovorjave že poznanih besed in težave na področju 
vzdrževanja pozornosti v socialnih stikih.   

 Socialne in čustvene značilnosti: pri Kaji se občasno še pojavlja občutek 
manjvrednosti, vendar so ti občutki po osnovnošolskem obdobju, v katerem 
opisuje največ stisk in negativnih izkušenj začeli bledeti vzporedno z občutki 
doživljanja uspeha v nadaljnjem izobraževanju.  

 Motivacija: iz Kajinih izjav je mogoče razbrati njeno predanost in vztrajanje za 

dosego določenega cilja. Izzivi v obvladovanju veščin pri njej sprožajo željo 
po samodokazovanju, da nekaj zmore tako kot ostali ali pa še bolje. Želja po 
napredovanju je pri njej zelo močno izražena na njenih močnih področjih 
(ples, grafično oblikovanje), iz preteklih izkušenj pa lahko razberemo, da tudi 
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pri soočanju z izzivi, ki zahtevajo veščine, ki sicer predstavljajo šibka področja 
njenega funkcioniranja (npr. branje, učenje jezika) aktivno išče strategije za 
premagovanje primanjkljajev, kar prav tako kaže na željo po napredovanju. 
Zelo jasno je izraženo Kajino stališče, ki nakazuje prevzemanje nadzora nad 
svojim življenjem, saj kljub temu da je bila tekom odraščanja deležna različnih 
virov pomoči in podpore, svoje dosežke in uspehe pripisuje predvsem 
vlaganju lastnega truda.  

Kaja disleksijo sprejema, pri čemer lahko glede na ugotovitve raziskav (Hellendoorn 

in Ruijssenaars, 2000; Nalavany, Carawan in Sauber, 2015) podporo družine 

ovrednotimo kot pozitiven dejavnik prilagajanja na odraslo dobo in njenega 

splošnega dobrega počutja. Tudi sama prepoznava svoje starše kot pomemben vir 

pomoči. Na področju socialno-emocionalnih izzivov, s katerimi se je srečevala tekom 

odraščanja, jo je družina označila kot nesocialno, odmaknjeno v svoj svet, vendar ji 

je mama hkrati pri tem nudila podporo:  

»Imam tudi čustveno podporo, z mami sva zelo povezani, z njo se lahko o vsem 

pogovorim.«  

Spomini na osnovnošolsko obdobje pri Kaji niso pozitivni, kar bi lahko glede na 

ugotovitve avtorjev Hellendoorn in Ruijssenaars (2000) označili kot dejavnik tveganja 

za sprejemanje disleksije:  

»Osnovna šola je bila zame muka.«  

»V osnovni šoli sem vlagala veliko truda, imela sem veliko negativnih ocen, velikokrat 

sem popravljala ocene preizkusov znanja in velikokrat mi je grozila možnost 

popravnih izpitov.«  

Počutje v šoli se je pri Kaji izboljševalo s starostjo. Enako je bilo ugotovljeno pri 

udeležencih raziskave avtorja Ingesson (2007), v kateri avtor ta pojav povezuje s 

področjem samopodobe, ki se je izboljšalo s pridobitvijo diagnoze, s katero so bili 

intervjuvanci deležni več pomoči in podpore; hkrati avtor ta pojav razlaga z 

razumevanjem lastnega funkcioniranja in spoznanjem, da je prisotnost specifičnih 

učnih težav ena izmed lastnosti osebe in ne nekaj, s čimer se identificirajo v celoti.  

Ob koncu osnovne šole je ugotovila, da obstaja poklic, v katerem bi lahko izkoriščala 

svoja močna področja, poklic grafičnega oblikovalca in se je že v srednji šoli usmerila 

v izobraževanje, ki bi ji omogočilo pridobitev poklicnih kompetenc na tem področju. 

Tudi to sovpada z udleženci raziskave avtorja Ingesson (2007), ki so skoraj v celoti 

izbirali programe nadaljnjega izobraževanja, s katerimi so se izognili težavam pri 

pisanju in branju in so se lahko posvetili svojim močnim področjem, kar je imelo za 

posledico olajšanje in pozitivna prepričanja o prihodnosti. V srednješolskem obdobju 

je občutila olajšanje:  
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»Srednja šola mi je bila zelo všeč. Še vedno sem morala vlagati več, veliko več 

truda, ampak me je to veselilo, ker sem imela končno dobre ocene. Vesela sem bila 

vsakega testa, vsake ocene. Lahko sem se izrazila vizualno, kar me je veselilo. Na 

koncu sem bila celo odlična in ena izmed najboljših učenk.«  

Pri odraslih osebah z disleksijo so bile v nizozemski raziskavi (Hellendoorn in 

Ruijssenaars, 2000) prepoznane naslednje pozitivne strategije premagovanja ovir: 

odkritost, iskanje pomoči, uporaba računalniških programov za črkovanje in slovnico, 

nadzor druge osebe (kar zahteva odkritost), samonadzor in razvoj specifičnih učnih 

strategij in praktičnih načinov reševanja problemov. Kaja uporablja vse zgoraj naštete 

pozitivne strategije (računalniške programe za črkovanje in slovnico v maternem 

jeziku ne uporablja, uporablja jih pri učenju tujega jezika). Negativne strategije, o 

katerih so poročali udeleženci raziskave, so bile: izogibanje, zavajanje, prikrivanje, 

prekomerno kompenziranje in potlačenje. Kaja ne poroča o uporabi katere izmed 

negativnih strategij.  

Pri Kaji iz intervjuja ni moč zaznati nizke samozavesti ali čustvene negotovosti, ki bi 
se navezovala na kariero in delo, kot je to ugotavljal avtor McNulty (2003) v svoji 
raziskavi o vplivu disleksije na življenje posameznikov z disleksijo skozi 
vseživljenjsko perspektivo. Na tem področju je ambiciozna, aktivna, želi si novih 
znanj in izkušenj, s katerimi bi lahko napredovala. Pri Kaji je nekatere izmed načinov, 
s katerimi so udeleženci navedene raziskave poskušali reševati težave na področju 
samozavesti in negativnih preteklih izkušenj, skozi njene izjave možno prepoznati, in 
sicer: borbenost za dosego uspehov ter pogled na disleksijo kot različnost, ki ima 
svoje prednosti. 

Dejstvo, da Kaja prisotnosti disleksije ne doživlja kot lastno oviranost, je mogoče 
razložiti tudi skozi teoretični koncept stopnje oviranosti avtorjev McLoughlin idr. 
(2002), ki je odvisna od interakcije med primarnimi in sekundarnimi značilnostmi 
odraslih oseb z disleksijo. Med primarnimi dejavniki organizacije, pismenosti, 
matematične pismenosti in socialnih interakcij Kaja sicer prepoznava nekatere lastne 
šibkosti, vendar nobene izmed njih ne doživlja kot oviro. Najbolj izrazito so prisotne 
šibkosti s področja organizacije, ki jih Kaja uspešno kompenzira. Sekundarne 
značilnosti, med katerimi avtorji naštejejo pomanjkanje samozavesti, nizko 
samospoštovanje, jezo in frustriranost, anksioznost in socialne interakcije, pri Kaji ne 
prihajajo do izraza. V intervjuju se večkrat pojavlja stres in frustriranost, vendar se 
Kaja zavestno izogiba soustvarjanju stresnega okolja z lastnimi dejavnostmi in cilji ter 
prepoznava dejavnosti, s katerimi lahko sprosti lastne občutke stresa. 

Glede na dejavnike uspeha oz. pozitivnega življenjskega izida oseb s specifičnimi 
učnimi težavami, ki so bili identificirani v ameriški longitudinalni študiji (Goldberg, 
Higgins, Raskind in Herman, 2003; Raskind, Goldberg, Higgins in Herman, 2002) je 
bilo pri Kaji ugotovljeno, da:  

1. Sta tako področje samozavedanja kot tudi področje metakognicije pri njej 
dobro razviti. Kaja dobro razume samo sebe in lastno funkcioniranje, 
uporablja uspešne strategije za premagovanje težav in razume svoje 
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sposobnosti, prepoznava svoja močna področja, hkrati pa se zaveda tudi 
svojih šibkih področij, pri katerih potrebuje pomoč ali pa jih sama uspešno 
kompenzira z učinkovitimi strategijami. Ima tudi dobro razvite 
metakognitivne veščine, razume delovanje lastnih kognitivnih procesov, kar 
ji omogoča uporabo ustrezne strategije za uspešno spopadanje z izzivi in 
tudi realno postavljanje ciljev. Metakognitivne veščine se odražajo tudi v 
dobrih spretnostih samozagovorništva. Reid (2007) kot pomemben 
indikator stopnje samozavedanja označi posameznikovo pripravljenost, da 
se predstavi in razkrije kot oseba z disleksijo, kar potrjuje visoko stopnjo 
Kajinega samozavedanja.   

2. Kaja deluje proaktivno in je prepričana o tem, da ima nadzor nad lastnim 
življenjem; ve, da je sama odgovorna za rezultate lastnih odločitev. To se 
vseskozi odslikava skozi njene izjave:  

»Mislim, da je kljub temu, da sem bila deležna podpore, bolj pomembna moja 
volja. Nisem bila toliko odvisna od podpore in pomoči drugih, ampak od lastne 
želje po dokazovanju, da zmorem, da lahko naredim nekaj enako dobro kot 
ostali ali pa še bolje. (...) Ni najlažje, sem pa vedno odprta. Odvisno, za kaj se 
gre; če bi dobila službo v drugem poklicu ali pa, če bi namesto v Avstraliji 
končala v Franciji, glede tega ne bi mogla biti odprta; ker sem se jaz odločila 
drugače.« 

3. Kaja je pri doseganju svojih ciljev vztrajna in ima doboro razvite strategije 
premagovanja porajajočih se izzivov pri tem:  

»Ponavadi speljem nalogo ali dosežem cilj, tudi če ne vem točnega poteka; 
berem o tem ali pa sprašujem ljudi o tem, pišem ljudem, ki vedo več o tem, 
poskušam priti do tega na vsak način. (...) Včasih zaradi okoliščin sprejmeš 
drugačen potek in najdeš drugo pot.« 

4. Kaja si cilje postavlja učinkovito – zastavlja si konkretne, dosegljive in 
uresničljive cilje in je pri tem fleksibilna:  

»Mislim, da si cilje postavljam kar realno, ker si jih postavljam vsak dan sproti in 
nočem biti prestroga, saj vem, da bi si s previsokimi pričakovanji ustvarjala 
preveč stresa, jaz pa si želim narediti čim bolj mirno okolje. (...) Moj partner si 
postavlja dolgoročne cilje, jaz si jih postavljam sproti; danes bom to, potem bom 
pa videla, kaj sledi. Ne delam si dolgoročnih ciljev, bolj se osredotočam na to, 
kaj je naslednji korak, potem pa vidim, kaj bi moralo slediti. (...) Glede osebnih 
nalog pa mislim, da si nikoli ne postavljam po prioritetah. Prilagajam si 
zaporedje glede na to, kako se tisti dan počutim. En dan imaš slab dan, pa rabiš 
več športa, drug dan pa me lahko boli hrbet in bo bolj pomembno učenje 
nemščine.« 

5. Pri Kaji je bil prisoten učinkovit podporni sistem, ki ga je koristila; družina ji 
je nudila tako učno, kot čustveno in finančno pomoč in podporo. Danes se 
v odnosu do družine vidi kot samostojna oseba. Njihovo podporo opisuje 
že v obdobju šolanja kot spodbujanje k samostojnosti:  

»Seveda so mi pomagali tudi starši; oni pravzaprav niso želeli, da zaradi 
disleksije »dobim neko ramo«, da bi mi vse naredili oni ali pa da bi bila jaz 
zaradi tega zelo uboga. Tudi, če imam disleksijo in tudi, če učitelji niso opravili 
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svojega dela, se nista veliko pritoževala, pustila sta me, da sama rešim 
zadeve. Starši mi tudi niso povedali, da bi s svojo odločbo in ocenami zlahka 
prišla na oblikovno; so me pustili, da sem dve leti garala kot nora in prišla s 
svojimi ocenami na zadnje mesto.«   

6. Kaja prepoznava občutke stresa in jih z učinkovitimi metodami soočanja in 
zmanjševanja stresa, frustriranosti in čustvenih težav aktivno obvladuje: 

»Če sem res pod stresom, se poskušam umirit; grem na svež zrak na sprehod 
ali pa plesat, čeprav je tudi pri plesu veliko razmišljanja. Skušam se odmaknit 
od delovnega prostora in videt kaj drugega razen ekrana in vsebine, ki jo 
predelujem. Tudi glasba mi zelo pomaga, risanje, čeprav je to na nek način 
spet razmišljanje. Tako, da mi je najbolje, da se odklopim in grem kam. (...) Ne 
želim biti preveč pod stresom, ker vem, da to tudi fizično ne vpliva dobro 
name.« 

Pri Kaji se 4 področja izzivov osebnostnega razvoja, ki jih izpostavljajo avtorji 
McLoughlin idr. (2002) pri odraslih osebah z disleksijo in zajemajo organizacijo, 
postavljanje ciljev, socialne veščine in veščine pomnjenja ne izražajo v celoti kot 
področja izzivov osebnostnega razvoja. Področje, ki ga Kaja ne prepoznava kot 
šibkega, je področje postavljanja ciljev. Avtorji trdijo, da si uspešne osebe z disleksijo 
postavljajo cilje na vsakodnevnem nivoju, kar jih navda z občutkom nadzora in 
lastnega napredka. To je tudi značilnost Kajinega vsakodnevnega funkcioniranja. 
Postavlja si realne in dosegljive cilje, ki jih uspešno dosega. V intervjuju je povedala 
tudi, da se osredotoča na trenutno dejavnost in sproti določa posamezne naslednje 
korake, ki jo vodijo k dolgoročnemu cilju, kar avtorji predlagajo kot strategijo, ki 
znižuje frustracijo in preprečuje preobremenjenost. Tudi na področju socialnih veščin 
se Kaja doživlja kompetentno, vendar ji je to področje predstavljalo izziv tekom 
odraščanja predvsem zaradi občutka drugačnosti. Kot izziv na tem področju, ki še 
vedno ostaja prisoten, izpostavlja zmožnost ohranjanja pozornosti med pogovorom, 
saj še vedno nenadzorovano izgublja usmerjeno pozornost zaradi lastnega 
miselnega toka vizualnih podob. Razvila je učinkovite strategije za premagovanje 
tega izziva, in sicer uporablja prošnjo za ponovitev povedanega, kar kot strategijo 
predlagajo tudi avtorji, navaja tudi uporabo strategije zamenjave teme pogovora. Tudi 
področje veščin pomnjenja Kaja z uporabo kompenzacijskih strategij učinkovito 
obvladuje. Izdeluje si spiske, vsako informacijo, ki si jo mora zapomniti si zapiše, ves 
čas uporablja planer in ga večkrat dnevno pregleduje. S tem je povezano tudi 
področje organizacije, za katerega pravi, da ji vzame veliko časa, vendar z uporabo 
strategij tudi to področje obvladuje. Izpostavlja nezmožnost ocene trajanja določene 
aktivnosti in subjektivno doživljanje časa glede na lastne interese, s čemer se 
spopada z omejevanjem količine časa za določeno aktivnost glede na količino 
razpoložljivega časa, izdelovanjem dnevnih urnikov in doslednega izvajanja 
časovnega načrta aktivnosti. Poleg časovne organizacije to področje vključuje tudi 
širšo osebno organizacijo, za katero Kaja uporablja strategijo določanja specifičnega 
prostora za posamezen predmet, ki jo predlagajo tudi avtorji.    

V Kajin življenjski kontekst je mogoče prenesti model avtorjev Gerberja, Gingsberga 
in Reiffa (1992), katerega sugestija je, da je stopnja uspeha posameznika s 
specifičnimi učnimi težavami odvisna od dosežene stopnje lastnega nadzora. Pri Kaji 
prisotnost vseh komponent dejavnikov notranjih odločitev in zunanjih manifestacij 



PREMAGOVANJE IZZIVOV ŽIVLJENJA Z DISLEKSIJO OD OTROŠTVA DO ODRASLOSTI – študija primera  

 
59 

nakazujejo višjo možnost za doseganje uspeha, ki je v raziskavi razumljen glede na 
doseženo visokošolsko stopnjo izobrazbe in Kajino uspešno tranzicijo iz 
izobraževalnega v delovno okolje. Njen uspeh na področju zaposlitve glede na 
ugotovitev avtorice R. Fink (2002), da je bil ključni dejavnik za uspeh oseb z 
disleksijo lasten interes  oz. strast pri delu, še povečuje možnost Kaje za doseganje 
uspehov na poklicni poti. Prisotnost strasti oz. lastnega interesa lahko prepoznamo v 
njenih številnih izjavah:  

»Rada bi bila odlična grafična oblikovalka in s tem prispevala svoj majhen delež v 
svet umetnosti. (...) Na takih projektih sem delala tudi na faksu; izbirala sem vsebine, 
s katerimi sem lahko povezala grafično oblikovanje in disleksijo. To me zanima. (...) 
Mislim, da sem najbolj uspešna na področju grafičnega oblikovanja in na področju 
plesa. Točno ti dve področji mi predstavljata tudi največji izziv, ker vedno obstaja 
prostor za napredovanje in zavedam se, da še nisem dosegla svojih ciljev.« 

V nadaljevanju so opisane ugotovitve študije primera glede na identificirane 
komponente dveh dejavnikov doseganja nadzora nad lastnim življenjem po modelu 
avtorjev Gerber, Gingsberg in Reiff (1992):  

1. NOTRANJE ODLOČITVE: 

a) Hrepenenje: Kaja si želi postati odlična grafična oblikovalka. Na ravni 

posameznih izzivov, s katerimi se je srečevala tekom izobraževanja, si 
je želela dokazati, da zmore nalogo opraviti enako dobro ali še bolje kot 
vrstniki.   

b) Ciljna usmerjenost: v obdobju izobraževanja je Kajo vodil cilj, da si 

pridobi izobrazbo za željen poklic, kar jo je motoviralo za vlaganje truda 
v učenje. Cilje si postavlja na vsakodnevnem nivoju, kar ji omogoča  
napredovanje k dolgoročnemu cilju po majhnih korakih, ki so za njo 
dosegljivi.  

c) Preoblikovanje: iz Kajinih izjav je razvidno pozitivno pojmovanje 
prisotnosti disleksije v njenem življenju. Na izbranem poklicnem 
področju jo doživlja kot prednost zaradi značilnosti lastnega 
kognitivnega funkcioniranja, na katerega vpliva prisotnost disleksije. 
Glede na 4 stopnje procesa preoblikovanja, ki so jih prepoznali 
raziskovalci in zajemajo priznanje primanjkljaja, doseganje določene 
stopnje sprejemanja primanjkljaja, potrebo po razumevanju svojih 
močnih in šibkih področij in udejanjanje je pri Kaji razvidno, da je 
dosegla zadnjo stopnjo, saj disleksijo priznava, jo sprejema kot svojo 
lastnost, razume svoja močna in šibka področja in deluje na področju, 
kjer izkorišča svoja močna področja, za šibka področja pa je razvila 
kompenzacijske strategije, s katerimi uspešno premaguje ovire, ki 
izhajajo iz njenih primanjkljajev.    

2. ZUNANJE MANIFESTACIJE – PRILAGODLJIVOST: 

a) Vztrajnost: že v obdobju izobraževanja je Kaja spoznala, da mora v 
naloge, ki jih je določalo okolje, vlagati več dela in truda kot vrstniki. S 
tem se je sprijaznila. Še vedno zavestno vlaga trud in dodaten čas na 
šibkih področjih svojega delovanja npr. na področju časovne 
organizacije.  
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b) Stopnja prileganja: Kaja se je usmerila v delovanje v okolju, kjer lahko 

uspe in se njene spretnosti in sposobnosti izkoriščajo; pomembni 
skupini, ki ji nudita tako okolje sama prepoznava v skupini plesalcev in 
grafičnih oblikovalcev.  

c) Naučena ustvarjalnost: Kaja je ustvarjalna pri iskanju tehnik in 

strategij za premagovanje primanjkljajev (lasten način zavezovanja 
vezalk, rešvanja matematičnih nalog, izdelovanje vizualnih interpretacij 
besed pri učenju tujega jezika itd.). Svoje ustvarjalnosti na področju 
vizualnega mišljenja sicer ne pojmuje kot naučene, temveč kot način 
lastnega mišljenja, na katerega vpliva tudi prisotnost disleksije.   

d) Socialno okolje: Kaja si izbira prijatelje, ki jo podpirajo, to je njen 

kriterij pri izbiri prijateljev. Podpira jo tudi izbrani partner. Za dosego 
zastavljenih ciljev je pripravljena poiskati in sprejeti pomoč.  

3.3.2.1 Smernice za oblikovanje programa pomoči in podpore za osebe z 

disleksijo 

McLoughlin, Leather in Stringer (2002) med intervencijami za odrasle osebe z 
disleksijo naštejejo naslednje metode:  

 Ocenjevanje: poveča razumevanje lastnih sposobnosti, močnih in šibkih 
področij. 

 Svetovanje: kot razširitev procesa ocenjevanja, s ciljem boljšega 
razumevanja lastnega funkcioniranja. 

 Razvijanje spretnosti: vezanih na doseganje zastavljenega cilja.  

 Kompenziranje: pri čemer je pomembno, da so kompenzacije 
osmišljene pozitivno, kot iskanje alternativnega načina in ne negativno, 
kot »prevare«. Avtorji definirajo kompenzacijo kot namerno vložen trud 
za iskanje alternativnega, bolj učinkovitega reševanja določenega 
problema oz. naloge. Najbolj ustrezen primer kompenziranja vidijo v 
uporabi tehnologije. Med kompenzacije avtorja Backman in Dixon 
(1992) uvrščata tudi večje vlaganja truda, dela in časa, kar je značilno 
za osebe z disleksijo. 

 Prilagajanje okolja.   

Disleksija kot specifična učna težava vpliva na posameznika vse življenje. Kljub temu 
da že sam termin specifične učne težave nakazuje prisotnost težav v učnih 
situacijah, pa te vplivajo na posameznikovo funkcioniranje tudi v širšem kontekstu, v 
vsakdanjem življenju, na številnih področjih, ki niso neposredno vezana na učenje in 
druge izobraževalne dejavnosti. V slovenskem okolju ni razvitega sistema pomoči in 
podpore za odrasle osebe z disleksijo. Obstaja možnost, da so osebe z disleksijo 
svoje primanjkljaje tekom izobraževanja uspešno kompenzirale in okolica prisotnosti 
disleksije pri posamezniku ni prepoznala. Za razvojna obdobja v življenju 
posameznika je značilno tudi večanje zahtev okolja, kar predstavlja nevarnost za 
osebe z disleksijo, da na neki točki svojega življenja ne bodo več dosegale zahtev, 
pred katere bodo postavljene. Iz teh razlogov bi bilo potrebno razmišljati o 
oblikovanju programov pomoči in podpore za odrasle osebe z disleksijo, ki bi lahko 
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posameznika opolnomočile za kompetentno spopadanje z življenjskimi izzivi 
vsakodnevnega življenja.  

Z izvedeno študijo primera in teoretičnimi izhodišči so bile oblikovane naslednje 
ugotovitve kot priporočila za delo z odraslimi osebami z disleksijo: 

 Disleksija na posameznikovo delovanje vpliva na različne načine, glede na 
njegov individualen profil močnih in šibkih področij funkcioniranja in dejavnike 
okolja, ki lahko delujejo kot varovalni ali rizični dejavniki za posameznikov 
uspešen življenjski izid. Iz zgoraj zapisanega sledi, da je potrebno pri delu z 
odraslimi osebami z disleksijo delovati z individualiziranim in celostnim 
pristopom. 

 Potrebna je poglobljena identifikacija posameznikovih močnih in šibkih 
področij. 

 Po začetni identifikaciji močnih in šibkih področij posameznika je potrebno 
skupaj z njim ob upoštevanju njegovih interesov poiskati najbolj ustrezne 
možnosti za zaposlitev, kjer bi posameznik lahko izkoriščal potenciale na 
svojih močnih področjih in glede na njegove možnosti raziskati možnosti za 
pridobitev ustrezne izobrazbe.  

 Glede na posameznikov življenjski položaj je potrebno skupaj z njim 
identificirati vire pomoči in podpore v njegovem okolju in ga spodbujati k 
izkoriščanju le-teh glede na njemu lastne potrebe.  

 S svetovalno dejavnostjo je potrebno poglobiti posameznikovo razumevanje 
lastnega funkcioniranja in ob tem razvijati njegove spretnosti 
samozagovorništva, od katerih so odvisne prilagoditve okolja, ki jih bo deležen 
v različnih kontekstih. 

 Posameznika je potrebno voditi pri ozaveščanju strategij, ki jih nezavedno 
uporablja in ga spodbuditi k nadaljni uporabi, če so strategije učinkovite, v 
nasprotnem primeru pa ga je potrebno seznaniti z drugimi in ga naučiti 
uporabe le-teh. 

 Posamezniku je potrebno predstaviti možnosti uporabe tehničnih pripomočkov 
pri razvijanju kompenzacijskih strategij za premagovanje primanjkljajev. 

 Posebno pozornost pri identificiranju šibkih področij je poleg veščin, povezanih 
neposredno s pismenostjo, potrebno posvetiti področjem organizacije, 
pomnjenja in pozornosti, postavljanja ciljev in socialnih veščin. 

 Zaradi preteklih negativnih izkušenj je lahko posameznikova samopodoba 
nizka, kar se odraža tudi v nizki motoviranosti in pripravljenosti za vlaganje 
truda za dosego ciljev, zato je potrebno posameznika voditi in spodbujati pri 
sledenju dosegljivih manjših ciljev, s katerimi bo pridobil občutek nadzora in 
spodbudo za nadaljnjo motivacijo. 
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3.4 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Ali odrasla oseba z disleksijo sprejema disleksijo in prepoznava svoja močna 
in šibka področja funkcioniranja? 

Kaja sprejema disleksijo kot eno izmed svojih lastnosti, ki vplivajo na njeno življenje 
in delovanje. Prepoznava svoja lastna močna in šibka področja in jih upošteva pri 
delovanju na poklicnem področju. Po razvojnem 4-stopenjskem modelu avtorjev 
McLoughlin idr. (1994, v McLoughlin idr., 2002) Kaja dosega 4. stopnjo, za katero je 
značilno zavedanje in razumevanje svojih šibkih področij ter namenoma razvite 
veščine in strategije za kompenziranje le teh in predtavlja najvišjo stopnjo 
obstoječega modela zavedanja, razumevanja in kompenziranja šibkih področij 
odraslih oseb z disleksijo. Samozavedanje oz. razumevanje samega sebe je bilo 
prepoznano kot ključen dejavnik uspešnosti odraslih oseb s specifičnimi učnimi 
težavami oz. disleksijo v več raziskavah (Goldberg, Higgins, Raskind in Herman, 
2003; Raskind, Goldberg, Higgins in Herman, 2002; McLoughlin idr., 2002). 
Pomemben indikator stopnje samozavedanja je tudi posameznikova pripravljenost, 
da se predstavi in razkrije kot oseba z disleksijo. Samorazkritje je nadalje pomemben 
element samodeterminacije (Reid, 2007). Samodeterminiranost oz. posameznikova 
zmožnost samoodločanja pa je pomemben dejavnik posameznikove sposobnosti 
upravljanja svojega življenja in prevzemanja vloge uspešnega odraslega v družbi 
(Field, Martin, Miller, Ward in Wehmeyer, 1998). 

 

Kakšne so bile izkušnje odrasle osebe z disleksijo tekom izobraževanja od 
predšolskega obdobja do obdobja fakultete; katerih virov pomoči in podpore je 
bila deležna? 

V predšolskem obdobju se Kaja ni počutila drugačno od vrstnikov. V osnovni šoli se 
je srečevala s številnimi izzivi, na to obdobje ima negativne spomine. V srednji šoli je 
občutila olajšanje, saj je lahko izkoriščala svoja močna področja in je ob tem 
doživljala uspehe, ki so jo motivirali in navdali z zadovoljstvom. Tudi v obdobju študija 
je dosegala uspehe na izbranem strokovnem področju. V šolsko delo je vlagala več 
truda in časa kot njeni vrstniki, hkrati pa je bila zaradi lastnega prevladujočega načina 
mišljenja v prednosti od srednje šole naprej, kar pripisuje prisotnosti disleksije.  
Izboljševanje počutja v šoli s starostjo je bilo enako kot pri Kaji opaženo tudi v 
raziskavi avtorja Ingessona (2007). Kaja se je že po osnovni šoli usmerila v 
strokovno področje grafičnega oblikovanja, za katerega je ocenila, da bo zaradi 
lastnega načina mišljenja na njem lahko uspešna. Njen izbor študija vizualnih 
komunikacij sovpada z ugotovitvami raziskav (Clancy, 2013; Ingesson, 2007) o 
izbiranju programov nadaljnjega izobraževanja učencev z disleksijo, s katerimi so se 
izognili težavam pri pisanju in branju in so se lahko posvetili svojim močnim 
področjem (npr. filozofska fakulteta, slikarska akademija, igralska akademija, 
fakulteta za arhitekturo in šole za oblikovanje). B. Clancy (2013) ugotavlja tudi, da so 
številni študentje z disleksijo svojo disleksijo kompenzirali oz. razvili strategije za 
premagovanje lastnih primanjkljajev, med katerimi so: lasten način delanja zapiskov, 
posebne učne metode in samozagovorništvo – vse naštete ugotovitve lahko potrdimo 
tudi pri Kaji. Med viri pomoči izpostavlja starše in posamezne strokovne delavce oz. 
učitelje (pomoč pri učenju, učne strategije). 
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Kako disleksija vpliva na izkušnje odrasle osebe z disleksijo na področju 
zaposlitve? 

Kaja disleksijo na področju zaposlitve doživlja kot prednost, saj deluje na poklicnem 
področju, na katerem lahko izkorišča svoja močna področja. Študija primera potrjuje 
ugotovitve E. Raduly-Zorgo idr. (2010), da so odrasle osebe z disleksijo pogosto zelo 
dobro prostorsko orientirane in pogosto opravljajo naslednje poklice: inženir, arhitekt, 
oblikovalec, umetnik in obrtnik, matematik, fizik, zdravnik (še posebej kirurg in 
ortoped) in zobozdravnik. Avtorja McLoughlin in C. Leather (2013) sta razložila izbor 
poklicnega področja oseb z disleksijo s pomočjo značilnosti delovanja delovnega 
spomina pri teh osebah: osebe z disleksijo se odločajo za poklice, v katerih lahko 
izkoristijo svoje močno področje vizualno-prostorskega mišljenja in zminimalizirajo 
učinke značilnosti delovanja artikulatorne zanke kot šibkega področja znotraj 
delovnega spomina.   

Na izbranem poklicnem področju grafičnega oblikovanja se Kaja doživlja kot 
uspešno, kar lahko razložimo z ugotovitvami avtorjev Gerberja, Gingsberga in Reiffa 
(1992), ki so v raziskavi, ki se je osredotočala na uspešne odrasle s specifičnimi 
učnimi težavami pri doseganju uspeha na delovnem mestu, ugotovili, da je glavni 
dejavnik uspeha pri osebah s specifičnimi učnimi težavami nadzor. Šibka področja 
lastnega delovanja Kaje pri delu ne ovirajo oz. je zanje razvila učinkovite 
kompenzacijske strategije. Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na doseganje stopnje 
nadzora tega modela, je hrepenenje, za katerega tudi R. Fink (2002) pri odraslih 
osebah z disleksijo, ki so uspešne v karieri na različnih področjih, ugotavlja, da je v 
obliki lastnega interesa oz. strasti pri delu ključen dejavnik za njihov uspeh.   

 

Kakšna je vloga družine v življenju odrasle osebe z disleksijo? 

Družina je Kaji predstavljala osrednji vir pomoči predvsem v osnovnošolskem 
obdobju, tako pri šolskem kot tudi na čustvenem področju. Raziskovalci so poročali o 
podpori staršev kot o prediktorju pozitivnega prilagajanja na odraslost, splošnega 
dobrega počutja, oz. kot o dejavniku za pozitiven življenjski izzid oseb s specifičnimi 
učnimi težavami (Hellendoorn in Ruijssenaars, 2000; Goldberg, Higgins, Raskind in 
Herman, 2003; Raskind, Goldberg, Higgins in Herman, 2002; Nalavany, Carawan in 
Sauber, 2015). Starši so Kajo ves čas spodbujali k samostojnemu spopadanju z 
izzivi, kar predstavlja enega izmed varovalnih dejavnikov učinkovitosti podpornega 
sistema v nasprotju z rizičnim dejavnikom razvijanja naučene nemoči oz. prekomerne 
odvisnosti od podpornega sistema (Goldberg, Higgins, Raskind, Herman, 2003; 
Raskind, Goldberg, Higgins in Herman, 2002). Danes se Kaja v odnosu do družine 
vidi kot samostojna oseba, pri čemer vidi družino kot razpoložljiv vir pomoči. 
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Kako se disleksija pri odrasli osebi z disleksijo izraža na področju socialnih 
veščin in socialnih odnosov? 

Disleksija se pri Kaji na področju socialnih odnosov izraža v občutkih drugačnosti in 
odtujenosti, ki so se začeli izražati v osnovnošolskem obdobju. Tovrstno občutenje 
drugačnosti in nerodnosti na socialnem področju pri osebah z disleksijo avtorji v 
literaturi pogosto omenjajo (Hellemdoorn in Ruijssenaars, 2000; Gerber in Reiff, 
1991; McNulty, 2003; McLoughlin idr., 2002). Kaja je z zavestnim delovanjem 
dosegla, da se danes doživlja kompetentno na tem področju in je z lastnim socialnim 
življenjem zadovoljna; na dejstvo, da je potrebno pri delu z osebami z bralnimi 
težavami v odraslem obdobju posvečati pozornost razvijanju socialne mreže, 
ojačevanju družinskih odnosov in izboljševanju socialnih veščin opzarjajo tudi avtorji 
Stack-Cutler, Parrila in Torppa (2015). Socialne veščine, pri katerih se izražajo 
primanjkljaji pri Kaji, so dobesedno razumevanje ter usmerjanje in vzdrževanje 
pozornosti v pogovoru – za premagovanje tega izziva je razvila učinkovite strategije, 
in sicer uporablja prošnjo za ponovitev povedanega, kar kot strategijo predlagajo tudi 
avtorji McLoughlin idr. (2002), Kaja navaja tudi uporabo manj učinkovite strategije 
zamenjave teme pogovora. 

 

S kakšnimi izzivi osebnostnega razvoja se odrasla oseba z disleksijo srečuje 
na področju pomnjenja, organizacije, postavljanja ciljev in kako jih premaguje? 

Na področju pomnjenja, organizacije in postavljanja ciljev, ki jih poleg socialnih 
veščin avtorji McLoughlin idr. (2002) izpostavljajo kot področja izzivov osebnostnega 
razvoja pri odraslih osebah z disleksijo, se Kaja ne srečuje z izzivi, saj je razvila 
učinkovite kompenzacijske strategije, ki jih dosledno uporablja. Pomnjenje in 
organizacijo sama ocenjuje kot lastni šibki področji – kot kompenzacijske strategije 
na teh področjih uporablja spiske, koledarje in planer, v katerega si vse zapisuje, 
načrtuje svoj čas po urah in ga tekom dneva pogosto pregleduje. Zaradi 
subjektivnega doživljanja trajanja časa in nezmožnosti ocenjevanja trajanja določene 
dejavnosti uporablja štoparico in si organizira dejavnosti glede na razpoložljivo 
količino časa ter dosledno sledi časovnemu načrtu aktivnosti. Poleg časovne 
organizacije to področje vključuje tudi širšo osebno organizacijo, za katero Kaja 
uporablja strategijo določanja specifičnega prostora za posamezen predmet, ki jo 
predlagajo tudi avtorji (prav tam). Za uporabo kompenzacijskih strategij pomnjenja in 
organizacije porabi veliko časa, vendar jo pomirjajo in jo navdajo z občutkom 
nadzora nad dogajanjem. Pri tem občuti stres ob nenadnih spremembah 
načrtovanega dnevnega poteka. Področje postavljanja ciljev Kaja ne prepoznava kot 
šibkega. Cilje si postavlja učinkovito, pri čemer si postavlja vsakodnevne sprotne 
kratkoročne cilje, kar so avtorji (prav tam) označili kot učinkovito strategijo uspešnih 
oseb z disleksijo, ki znižuje frustracijo in preprečuje preobremenjenost; dolgoročnih 
ciljev si ne postavlja. Ima občutek učinkovitosti pri doseganju zastavljenih ciljev in 
opravljanju vsakodnevnih obveznosti.  
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4 ZAKLJUČEK 

 

S študijo primera odrasle osebe z disleksijo v empiričnem delu naloge smo pridobili 
vpogled v osebno izkušnjo odraščanja osebe z disleksijo in tako s konkretnim 
primerom poglobili razumevanje teoretičnih spoznanj o tej specifični učni težavi in 
njenem izražanju skozi različna življenjska obdobja iz teoretičnega uvoda naloge. Pri 
tem so nas še posebej zanimali dejavniki uspešnega prehoda v obdobje odraslosti. 
Na podlagi ugotovitev in interpretacije študije primera so bile oblikovane smernice za 
strokovnjake pri delu z osebami z disleksijo. S tem raziskovalnim delom smo 
poskušali teoretično osmislili pomen razširitve pomoči in podpore za osebe z 
disleksijo tudi na odraslo dobo in tako prispevali k razvoju specialno-pedagoške 
teorije in prakse.   

Glede na vprašanja, ki smo si jih zastavili pri raziskovanju, smo s študijo primera 
potrdili dejstvo, da je sprejemanje disleksije in z njim povezano samozavedanje 
lastnih močnih in šibkih področij funkcioniranja ključen dejavnik samodeterminiranosti 
in s tem tudi prevzemanja vloge uspešnega odraslega. In vendar se moramo pri tem 
zavedati, da je to le končni rezultat dolgotrajnega procesa, v katerega so vpeti tako 
rizični kot tudi varovalni dejavniki. Eden izmed varovalnih dejavnikov za doseganje 
pozitivnega življenjskega izzida osebe z disleksijo je za nas kot strokovne delavce še 
posebej pomemben – da osebi lahko v vseh razvojnih fazah predstavljamo dostopen, 
učinkovit in dovolj kvaliteten vir pomoči, s katerim bo ta oseba lahko razvila svoje 
potenciale v največji možni meri in razvijala kompenzacijske strategije za 
premagovanje primanjkljajev, ki bi jo lahko pri tem ovirali. Drug pomemben varovalni 
dejavnik, ki se je za veljavnega izkazal tudi v tej študiji primera, je podpora družine. 
Tudi na tega imamo nekaj vpliva, ki ga lahko izvajamo predvsem preventivno z 
ozaveščanjem širše javnosti in z usmerjanjem in informiranjem staršev o izzivih, s 
katerimi se srečujejo kot starši otroka z disleksijo. V izobraževalnem kontekstu, 
kateremu kot družba pripisujemo velik pomen, smo strokovni delavci tisti, ki lahko 
spodbujamo tako učence kot tudi njihove starše k pogledu na širšo sliko, ki je sami 
zaradi preplavljajočih čustvenih stanj morda v kakšnem trenutku ne vidijo. Sodobna 
družba in z njo tudi šola se mora sistematično lotiti vnašanja dognanj o celostnem 
razvoju in vseživljenjskem učenju tudi na praktičen nivo in to delo nudi dobro 
izhodišče za spodbujanje razvoja sistematičnega programa pomoči in podpore 
odraslim osebam z disleksijo in drugimi specifičnimi učnimi težavami.  

Prvi korak za uresničevanje načel inkluzije in njenih praks je morda ravno ta, da glas 
dobijo ljudje, ki se zaradi svojih primanjkljajev ne zmorejo enakovredno vključiti v 
družbo. Med njimi so specifične učne težave še posebej izmuzljive zaradi njihove 
skritosti pred drugimi ljudmi oz. nevidnosti. Z empiričnim delom te naloge smo izvedli 
zelo majhen korak v tej smeri; rezultatov ne moremo posploševati, zato bi bilo 
potrebno pojav disleksije v mladostništvu in odraslosti nadalje raziskovati ter s 
preventivno dejavnostjo opolnomočiti posameznika z disleksijo, postopno vpeljevati 
potrebne spremembe delovnih mest oseb z disleksijo ter tako preprečevati negativne 
življenjske izzide te skupine oseb s posebnimi potrebami.  
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6 PRILOGE 

6.1 POSTOPEK KODIRANJA 

Tabela 3: Kodirna tabela izjav 

IZJAVE KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

Sem absolventka, 4. letnik vizualnih komunikacij. Ravno sem 
prišla iz Portugalske, kjer sem se izobraževala na področju 
inovativnosti, tehnologije in sociologije; vključila se bom v 
neke vrste izobraževanja v podjetju IBM, za UX dizajnerja, za 
aplikacije itd.  

aktivno pridobivanje znanja ambicioznost izobraževanje 

Nikoli nimaš dovolj znanja –  več kot ga imaš, bolj se zavedaš 
svoje nevednosti.  

nikoli nimaš dovolj znanja vseživljenjsko 
učenje 

izobraževanje  

Zame je zelo pomembno, da sem samostojna, izobražena 
oseba. 

samostojnost, izobraženost postavljanje ciljev, 
vrednote 

izobraževanje 

Definitivno so specifične učne težave povezane z izbiro 
mojega nadaljnjega izobraževanja. 

povezanost učnih težav z izbiro 
nadaljnjega izobraževanja 

vpliv učnih težav izobraževanje 

V osnovni šoli nisem vedela, kako naj se lotim učenja, kjer je 
bilo zahtevano učenje tipa »preberi in se nauči«. Poiskati sem 
morala neko rešitev, kako se s temi zahtevami soočiti in pri 
tovrstnih nalogah sem si izdelala vizualno interpretacijo. 

izdelava vizualnih interpretacij 
za učenje 

učne strategije izobraževanje 

Na koncu osnovne šole sem ugotovila, da obstaja služba, ki 
se ukvarja s tem, kar je grafično oblikovanje. Torej to, da 
dobiš nek material, ki ga predstaviš v vizualni obliki. To je 
zelo vplivalo. 

služba, kjer predstaviš material 
v vizualni obliki 

izbor poklica zaposlitev 

Rada bi bila odlična grafična oblikovalka in s tem prispevala 
svoj majhen delež v svet umetnosti. 

rada bi bila odlična grafična 
oblikovalka 

postavljanje ciljev zaposlitev 

Razmišljala sem tudi o tem, da bi oblikovala posebne 
učbenike za otroke z disleksijo. 

oblikovala bi učbenike za 
otroke z disleksijo 

disleksija – 
možnost za 

zaposlitev 
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poklicno dejavnost  

Na takih projektih sem delala tudi na faksu; izbirala sem 
vsebine, s katerimi sem lahko povezala grafično oblikovanje 
in disleksijo. To me zanima.  

povezovanje grafičnega 
oblikovanja in disleksije 

disleksija – 
interesno področje 

izobraževanje 

V vrtcu sem sem se dobro počutila.  
dobro počutje v vrtcu predšolsko 

obdobje 
izobraževanje 

Spomnim se, da sem prva začela risat obrvi in nosove.  
prva sem začela risat obrvi in 
nosove 

močno področje ustvarjalnost 

Bila sem radovedna, pri tem so me spodbujali. 

radovednost, spodbudno okolje spodbujanje 
radovednosti v 
predšolskem 
obdobju 

izobraževanje  

Ne spomnim se, da bi morala v kaj vlagati poseben trud.  

ni potreben dodaten trud  uspešno sledenje 
zahtevam v 
predšolskem 
obdobju 

izobraževanje 

Mogoče sem morala vlagati več truda v učenje zavezovanja 
vezalk, s tem sem imela probleme. 

več truda pri učenju 
zavezovanja vezalk 

izziv: učenje 
zavezovanja 
vezalk 

izobraževanje 

Kasneje, v osnovni šoli sem našla svoj postopek zavezovanja 
vezalk, ki ga še vedno uporabljam. 

sem našla svoj postopek 
zavezovanja vezalk 

iskanje lastne 
strategije 

ustvarjalnost 

Imela sem občutek, da sem enaka vrstnikom in vključena 
med njih. 

vključenost med vrstnike, 
občutek enakosti 

socialna 
vključenost v 
predšolskem 
obdobju 

socialno 
življenje in 
veščine 

Osnovna šola je bila zame muka; drugače od vrtca. osnovna šola je bila muka izzivi v osnovni šoli izobraževanje 

Do petega razreda jaz in okolica nismo vedeli, da imam 
disleksijo.  

do petega razreda nismo 
vedeli, da imam disleksijo 

identifikacija učnih 
težav 

disleksija 

Do petega razreda sem bila neumna za učitelje in za moje 
starše. Pravzaprav, za starše sem bila počasna, kar je malo 
lepše. 

neumna za učitelje, počasna 
za starše 

negativne sodbe 
okolice 

disleksija 
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Moja prva šolska ocena je bila negativna. prva ocena je bila negativna šolske ocene izobraževanje 

Pri likovni vzgoji sem bila ocenjena z manj uspešno, ker je bil 
moj svet drugačen od njihovih zahtev in so ga zatirali. Rekli 
so npr., da naj narišem gozd, jaz sem narisala dva sonca in 
pet lun, saj je bilo to v mojem svetu mogoče, oni pa tega niso 
podpirali.  

moj svet je bil drugačen od 
njihovih zahtev 

neuspeh pri likovni 
vzgoji 

ustvarjalnost 

V osnovni šoli mi je bilo zelo težko. zelo težko v osnovni šoli stiska izobraževanje 

Tudi ko so izvedeli, da imam disleksijo, učitelji niso imeli 
časa, da bi si o tem kaj prebrali, saj takrat to še ni bilo tako 
razširjeno. 

učitelji niso imeli časa, da bi si 
kaj prebrali o disleksiji 

neinformiranost 
učiteljev o disleksiji 

izobraževanje 

Imela sem določeno pomoč, eno uro matematike na teden, ki 
sem jo imela individualno z učiteljem. Skušal mi je razložiti 
snov večkrat in na več načinov. Ne spomnim se, ali je bil to 
specialni in rehabilitacijski pedagog, niti se ne spomnim, kdaj 
se je ta pomoč končala. 

ura pomoči pri matematiki pomoč in podpora izobraževanje 

Najbolj se spomnim ene ure, ko mi je skušal razložiti 
določeno stvar, ki naj bi bila enostavna in sva porabila celo 
uro. Ko je videl, da ne razumem, je šel vedno počasneje, jaz 
pa še vedno nisem razumela; postajal je nestrpen, jaz pa 
sem zaradi tega izgubljala sposobnost koncentracije, da bi 
lahko razumela. Na koncu ure je bil jezen, ker nisem 
razumela. 

izguba koncentracije ob stresu pozornost izobraževanje 

Pri slovenščini nisem imela pomoči, ne spomnim se, da bi 
dobila kakšen dodaten material ali druge prilagoditve.  

brez pomoči pri slovenščini pomoč in podpora izobraževanje 

Kontinuirane pomoči do konca osnovne šole nisem imela. nekontinuiranost pomoči  pomoč in podpora izobraževanje 

Včasih sem lahko posebej pisala preizkus, to je bilo ponavadi 
za ponavljanje preizkusa; včasih sem lahko pisala 10 min 
dlje.  

podaljšan čas, individualno 
pisanje preizkusa 

pomoč in podpora izobraževanje 

Včasih sem lahko pisala 10 min dlje, vendar mi to ni 
pomagalo, ker se je po zvonjenju začel nemir, ki me vrže iz 
tira. 

nemir me vrže iz tira pozornost izobraževanje 
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Vlagati sem morala veliko, veliko, veliko več truda in dela. veliko več truda in dela vztrajnost izobraževanje 

Tudi, kadar so mi starši pomagali in preverjali moje znanje z 
vprašanji, sem vse pozabila, če sem bila nervozna ali živčna. 
Lahko smo se tudi tri ure učili, pa sem popolnoma vse 
pozabila.  

vse sem pozabila, če sem bila 
živčna 

pomnjenje izobraževanje 

Tudi, kadar so mi starši pomagali in preverjali moje znanje z 
vprašanji, sem vse pozabila, če sem bila nervozna ali živčna. 
Lahko smo se tudi tri ure učili, pa sem popolnoma vse 
pozabila.  

starši preverjali znanje z 
vprašanji 

pomoč in podpora izobraževanje 

In kot da to ni bilo dovolj, še frustracija mojih staršev, ko so 
videli, da si kljub veliki količini njihovega vloženega truda, da 
bi me nekaj naučili, jaz nisem ničesar zapomnila. 

frustracija staršev, ker si kljub 
njihovem trudu nisem ničesar 
zapomnila 

starši družina 

To je bilo res grozno. Zaradi tega sem imela potem strah, ne 
samo pred lastnim razočaranjem, temveč tudi pred njihovim. 

strah pred lastnim 
razočaranjem, razočaranjem 
staršev 

strah pred 
neuspehom  

izobraževanje 

Zaradi strahu pred razočaranjem same sebe in staršev sem 
bila živčna in potem res ničesar nisem več vedela. 

sem bila živčna in nisem nič 
vedela 

pomnjenje izobraževanje  

V osnovni šoli sem vlagala veliko truda, imela sem veliko 
negativnih ocen, velikokrat sem popravljala ocene preizkusov 
znanja in velikokrat mi je grozila možnost popravnih izpitov.  

veliko truda, veliko negativnih 
ocen, možnosti popravnih 
izpitov 

negativne izkušnje izobraževanje 

V srednjo šolo sem šla na oblikovno. V srednji šoli je bilo 
veliko lažje, ker je tam veliko dijakov z disleksijo, ki so 
umetniške duše. 

v srednji šoli je bilo veliko lažje, 
ker je tam veliko dijakov z 
disleksijo 

srednja šola izobraževanje 

Dobila sem zelo dobro pomoč pri matematiki in slovenščini. 
pomoč pri matematiki in 
slovenščini 

pomoč in podpora izobraževanje 

Pri testih sem imela vedno podaljšan čas, lahko sem imela 
zraven barvne flomastre, kar mi je zelo pomagalo. 

podaljšan čas, barvni flomastri pomoč in podpora izobraževanje 

Na koncu sem bila celo odlična in ena izmed najboljših 
učenk. 

ena izmed pozitivnih učenk pozitivne izkušnje izobraževanje 

Srednja šola mi je bila zelo všeč. 

srednja šola mi je bila všeč pozitiven odnos do 

šole 

izobraževanje 
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Še vedno sem morala vlagati več, veliko več truda, ampak 
me je to veselilo, ker sem imela končno dobre ocene. Vesela 
sem bila vsakega testa, vsake ocene. 

sem imela končno dobre ocene pozitivne izkušnje izobraževanje  

Lahko sem se izrazila vizualno, kar me je veselilo. lahko sem se izrazila vizualno močno področje ustvarjalnost 

Rada sem brala, ker me je profesor navdušil za literaturo. 
profesor me je navdušil za 
literaturo 

pomoč in podpora izobraževanje  

On mi je dajal vsak teden dodatne naloge; jaz in še ena 
punca z disleksijo sva morali delat dodatne naloge, ki nama 
jih je dajal skupaj z literaturo, npr. pisat dodatne eseje, vadit 
branje in pisanje, kar pa naju je veselilo, saj nama je te 
naloge popravil in podal dobro povratno informacijo. Na 
koncu sva bili s punco, s katero sva imeli pomoč zelo dobri v 
pisanju. To so bile dodatne ure pomoči; ne v tem smislu, da 
bi celo šolsko uro po pouku delali v razredu, delo je potekalo 
tudi preko e-maila. 

vsak teden mi je dajal dodatne 
naloge 

pomoč in podpora izobraževanje 

Tudi pri matematiki sem našla svoj sistem in niso zatirali 
mojih teorij in mojega pristopa. 

pri matematiki sem našla svoj 
sistem 

iskanje lastne 
strategije 

ustvarjalnost 

Če česa pri matematiki nisem razumela, si je profesorica 
vzela čas in mi je razložila.  

profesorica si je vzela čas in mi 
razložila 

pomoč in podpora izobraževanje 

Imela sem prilagojene preizkuse znanja pri matematiki in 
slovenščini. Enako tudi pri angleščini, sem imela drugačen 
papir, zamenjala mi je tudi nekatere naloge (npr. tipa poišči in 
popravi slovnične napake), ker je razumela, da pri tem ne 
bom uspešna ali pa bom, vendar mi bo to vzelo veliko časa. 

prilagojeni preizkusi znanja pri 
mateatiki, slovenščini, 
angleščini 

pomoč in podpora izobraževanje 

Med poukom posebnih prilagoditev nisem imela, računalnika 
nisem smela uporabljati. 

med poukom nisem imela 
prilagoditev 

pomoč in podpora izobraževanje 

Tudi pri drugih predmetih nisem imela prilagoditev; tudi, če 
sem povedala, da imam disleksijo, ni bilo nekega odziva. 
Odločbo sem imela, vendar pri drugih predmetih ni bilo 
določenih prilagoditev in pomoči. 

pri drugih predmetih nisem 
imela prilagoditev 

pomoč in podpora izobraževanje 

Profesorji so bili mnenja, da sem enaka kot ostali. 
profesorji mnenja, da sem 
enaka kot ostali 

učitelji izobraževanje 
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V prvem letniku sem imela veliko problemov pri branju 
lastnega zapisa za seboj, ker je bilo veliko pisanja. Prosila 
sem profesorja za zapiske tega, kar je predaval, da bi si jih 
lahko skopirala. Profesor mi je rekel, da je moja odgovornost, 
da zapišem tako, da lahko berem za seboj. 

prosila sem profesorja za 
zapiske 

pomoč in podpora izobraževanje  

Pri zapiskih so mi pomagali sošolci. pomoč sošolcev pomoč in podpora izobraževanje 

Potem sem se pa odločila, da bom pisala manj, vendar 
berljivo, da bom to razumela in si zraven risala ali pa pisala 
izhodiščne točke in kasneje dopolnila.  

sem se odločila, da bom pisala 
manj 

učne strategije izobraževanje 

Pri pisanju spisov ali esejev so mi vedno rekli, da sicer bi 
dobila oceno 10, vendar zaradi slovničnih napak dobim 9. 
Tudi ko sem povedala, da imam pri pisanju težave in da so te 
napake, ki jih delam (npr. vrivanje črk, zamenjevanje b in d) 
tipične za disleksijo, sem dobila odgovor, da na fakulteti to ne 
pride v poštev. 

sem povedala, da imam pri 
pisanju težave 

samozagovorništvo disleksija 

In tukaj se ne moreš pogajati, to je že faks; tudi če imaš 
disleksijo, tega ne bodo upoštevali. Ta princip me je včasih 
razjezil, po drugi strani pa sem sprejela, da tako pač je. 

tudi če imaš disleksijo, tega ne 
bodo upoštevali 

učitelji izobraževanje 

Nekateri to, da imajo disleksijo tudi izkoriščajo zato, da dobijo 
boljše ocene. 

nekateri disleksijo izkoriščajo, 
da dobijo boljše ocene 

izkoriščanje 
disleksije  

disleksija 

Jaz sem se odločila, da se bom še bolje naučila in bom 
poskusila imeti še manj napak, čeprav jih dejansko ne vidim. 

sem se odločila, da se bom še 
bolje naučila 

vztrajnost izobraževanje  

Na faksu sem bila tudi ena izmed najboljših študentov, med 
najboljšimi tremi odstotki, s povprečjem ocen 9,5.  

sem bila ena izmed najboljših 
študentov 

pozitivne izkušnje izobraževanje  

Na fakulteti končno ni več toliko učenja. končno ni več toliko učenja olajšanje izobraževanje 

Vlagati sem morala enako ali pa malo več truda kot ostali; 
pravzaprav ne vem, koliko časa so drugi vlagali, ker smo 
imeli skupaj par ur na dan, nato pa veliko dela doma, 
projektno delo, npr. dizajn plakata, logotipov itn. Meni je šlo 
predstavljanje verbalnih informacij na vizualen način zelo 
hitro, ker to delam ves čas; ko so drugi porabili nekaj časa, da 
so dobili idejo, ko so dobili neko besedilo, sem jih jaz imela že 

predstavljanje verbanih 
informacij na vizualen način mi 
je šlo zelo hitro, ker to delam 
ves čas 

močno področje ustvarjalnost 
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5, ker to delam ves čas. 

Pravzaprav sem se na faksu kar malo polenila. Sem imela tak 
odnos, da je pomembno samo to, da ga naredim. Poleg faksa 
so me zanimale še druge stvari. 

poleg faksa so me zanimale še 
druge stvari 

razvijanje interesov izobraževanje 

Pri slovenščini si nisem nikoli z ničemer pomagala, ne 
uporabljam črkovalnika. Pri pisanju sem samo pisala in se mi 
je zdelo, da je pravilno; ko je kdo drug bral za mano, je videl 
napake.  

pri slovenščini si nisem nikoli z 
ničemer pomagala 

učne strategije izobraževanje 

Danes sem našla odločbo iz prvega letnika fakultete, kasneje 
je nisem imela, ker je tudi nisem zahtevala. 

nisem imela odločbe, ker je 
nisem zahtevala 

pomoč in podpora izobraževanje 

Deležna sem bila pomoči učiteljev. pomoč učiteljev pomoč in podpora izobraževanje 

Na Gotski so mi zelo dobro predstavili različne principe, kako 
lahko pristopam k učenju. Pristope k učenju, ki so mi jih 
predstavili na Gotski, sem tudi kasneje velikokrat uporabila in 
mi je to še najbolj prav prišlo; npr. uporaba miselnih vzorcev, 
učenje na pamet brez razumevanja, kakor da bi se učila tekst 
(moj oče je tudi igralec). Vse sem znala na pamet, nekatere 
stvari znam še zdaj, dejansko pa jih nisem razumela.  

pristope k učenju, ki so mi jih 
predstavili, sem tudi kasneje 
velikokrat uporabila 

pomoč in podpora  izobraževanje 

Če bi bila zdaj v situaciji učenja verbalnih informacij, bi morda 
uporabljala še kakšno aplikacijo, več tehnologije, takrat pa to 
še ni bilo razširjeno. 

če bi bila zdaj v situaciji učenja 
verbalnih informacij, bi 
uporabljala še kakšno 
aplikacijo 

kompenzacijske 
strategije  

izobraževanje 

Seveda so mi pomagali tudi starši; oni pravzaprav niso želeli, 
da zaradi disleksije »dobim neko ramo«, da bi mi vse naredili 
oni ali pa da bi bila jaz zaradi tega zelo uboga. Tudi, če imam 
disleksijo in tudi, če učitelji niso opravili svojega dela, se nista 
veliko pritoževala, pustila sta me, da sama rešim zadeve. 
Starši mi tudi niso povedali, da bi s svojo odločbo in ocenami 
zlahka prišla na oblikovno; so me pustili, da sem dve leti 
garala kot nora in prišla s svojimi ocenami na zadnje mesto. 

pomagali so mi tudi starši pomoč in podpora izobraževanje 

Podpirali so me učitelji v srednji šoli, morda kakšen v osnovni 
šoli, vendar ne v tej meri, da bi mi ostal v spominu. 

podpirali so me učitelji v srednji 
šoli 

pomoč in podpora izobraževanje 
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Veliko prijateljev ni razumelo moje disleksije; npr. v osnovni 
šoli je veliko sošolcev in prijateljev mislilo, da sem lena, da se 
izgovarjam, da je to moj izgovor. Sošolci niso razumeli, zakaj 
naj bi jaz pisala eksterno preverjanje znanja posebej, menili 
so, da to ni pošteno in da bom zagotovo goljufala. 

veliko sošolev in prijateljev je 
mislilo, da sem lena, da se 
izgovarjam 

odnos vrstnikov disleksija 

Vedno sem se skušala iz neprijetnih situacij rešiti s 
humorjem, tako da sem bila »ta smešna« v razredu. 

vedno sem se skušala iz 
neprijetnih situacij rešiti s 
humorjem 

humor kot 
strategija 

izobraževanje 

Veliko podpore sem dobila med plesalci; jaz tudi plešem in 
tam je drugo okolje, nek drug duh, drug način. Iz tega okolja 
imam še vedno najbližje prijatelje.  

veliko podpore sem dobila med 
plesalci 

pomoč in podpora izobraževanje 

Podpora staršev še vedno traja. Tudi podpora prijateljev še 
vedno traja (saj prijatelj ti ne more biti nekdo, ki te neha 
podpirat). 

podpora staršev in pirjateljev 
še vedno traja 

pomoč in podpora izobraževanje  

Verjetno so bili tudi učitelji zadovoljni, ko so videli moj 
napredek; vsaj učitelj za slovenščino in matematiko v srednji 
šoli; na fakulteti tega res ni bilo, je bilo predavanje in to je 
to.Mogoče me je na faksu podpirala prof. X, ona me je 
spodbujala k delu na temo disleksije, ker ima tudi njena hči 
disleksijo in jo je to zelo zanimalo. Ostali profesorji so me 
sicer pohvalili, vendar me niso spodbujali k dodatnemu delu 
in razvijanju idej – to je odvisno od tega, koliko sam vložiš. 

me je spodbujala k delu na 
temo disleksije 

pomoč in podpora izobraževanje  

Veliko mi je pomenila podpora staršev. podpora staršev pomoč in podpora izobraževanje  

Mislim, da je imela mama slabo vest, ko smo izvedeli, da 
imam disleksijo. 

mislim, da je imela mama 
slabo vest 

starši disleksija 

Mislim, da je kljub temu, da sem bila deležna podpore, bolj 
pomembna moja volja. Nisem bila toliko odvisna od podpore 
in pomoči drugih, ampak od lastne želje po dokazovanju, da 
zmorem, da lahko naredim nekaj enako dobro kot ostali ali pa 
še bolje. 

nisem bila toliko odvisna od 
podpore in pomoči drugih, 
ampak od lastne želje po 
dokazovanju, da zmorem 

želja po 
dokazovanju 

izobraževanje 

Že ko sem končala srednjo šolo, sem imela izkušnje 
grafičnega oblikovanja, ker sem že tam imela praktično 

že ko sem končala srednjo 
šolo, sem imela izkušnje 

praktične izkušnje izobraževanje 
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izobraževanje. Dejansko sem čez celo srednjo šolo in faks 
delala na projektih, še preden sem dobila povratno 
informacijo od faksa. Včasih sem lahko celo uporabila stvari 
iz srednje šole, ki sem jih delala potem tudi na faksu. 

grafičnega oblikovanja, ker 
sem že tam imela praktično 
izobraževanje 

Seveda je izkušnja univerzitetnega izobraževanja vplivala na 
zaposlitev, dobila sem veliko povratnih informacij, vendar 
mislim, da to ni bil edini vpliv, menim, da je bolj vplivala 
srednja šola.  

menim, da je bolj vplivala 
srednja šola na zaposlitev 

vpliv izobraževanja 
na zaposlitev 

zaposlitev 

Najprej sem želela bit igralka, tako, da sem pri desetih letih 
igrala v Drami. Pri šestnajstih letih sem šla delat v 
Mcdonalds, potem sem delala kot hostesa v Stožicah in v 
Cityteatru. Pa v lutkovnem gledališču, kjer sem še zdaj 
animatorka za otroke. Delala sem na projektih grafičnega 
oblikovanja; veliko stvari, ves čas sem nekaj delala. Bila sem 
tudi natakarica. Želela sem poskusiti čim več različnih stvari, 
ker mi je dejansko zelo všeč delo z ljudmi. 

želela sem poskusiti čim več 
različnih stvari 

odprtost za 
izkušnje 

zaposlitev 

Po drugi strani je bilo pa biti natakarica z mojo posebnostjo 
zelo težko. Vse sem lepo speljala, ko pa je prišlo do računa, 
sem pa »zmrznila«. 

biti natakrica z mojo 
posebnostjo je bilo težko 

negativne izkušnje zaposlitev 

Vedno sem morala nositi s seboj kalkulator, da sem z njim 
računala, tudi zdaj. 

vedno sem morala nositi s 
seboj kalkulator 

kompenzacijske 
strategije 

disleksija 

Ne, specifične učne težave me ne ovirajo pri delu, mislim, da 
pravzaprav pozitivno vplivajo. 

specifične učne težave 
pozitivno vplivajo 

pozitiven pogled disleksija 

Razen pri pisanju e-mailov ali česa drugega me specifične 
učne težave pri delu ovirajo.  

pri pisanju me specifične učne 
težave pri delu ovirajo 

področja težav disleksija 

Pri tem mi pomaga moj fant, ker še vedno delam napake pri 
pisanju in mi reče: »N., ti samo pošlji to prej meni in bom jaz 
pogledal.« Ja, tudi on je vir podpore.  

mi pomaga moj fant pomoč in podpora zaposlitev 

Težave imam pri računanju, pisanju, npr. v situaciji, da bi kaj 
pisali na tablo, pa bi nekdo rekel, da sem narobe napisala, 
čeprav to pri kreativnem razmišljanju ni pomembno, bi jaz 
potrebovala veliko časa, da bi ugotovila, kaj sem narobe 

težave imam pri računanju, 
pisanju 

področja težav disleksija 
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napisala. To pride do izraza pri kakšnem brainstormingu, 
vendar to ni nekaj, kar bi me zelo omejevalo.  

Ja, delodajalec me zelo podpira. IBM je podjetje, ki zelo 
podpira svoje zaposlene in so znani kot inovativno podjetje 
na podlagi sociologije, zato ker oni so npr. prvi zaposlili 
invalide, črnce, ženske, še preden so ti imeli svoje pravice. 
Ja, sem prepričana, da me podpirajo. 

delodajalec me zelo podpira podpora 
delodajalca 

zaposlitev 

V življenjepisu sem napisala, da rada delam »print-table«, 
posebna gradiva za učenje otrok z disleksijo, v portfoliju sem 
pri delu videoprodukcije vključila in predstavila moja disleksija 
video, napisala sem, da sem želela naredit nekaj za otroke, 
kar bi jaz potrebovala, ko sem v osnovni šoli izvedela, da 
imam disleksijo. Veliko ljudi mi je predlagalo, da naj o tem ne 
govorim, ker je to neka deformacija, ki lahko izpade manj 
pozitivno, kot da se izgovarjam ali poskušam najti izgovor za 
svoj talent; jaz sem to omenila, nisem pa poudarjala. 

napisala sem, da sem želela 
naredit nekaj za otroke, kar bi 
jaz potrebovala, ko sem v 
osnovni šoli izvedela, da imam 
disleksijo 

samorazkritje 
disleksije 
delodajalcu 

zaposlitev 

O prilagoditvah se nismo pogovarjali, ker je moje delo več ali 
manj kreativno; če bi prišlo do problemov pri pisanju, bi to 
razložila. 

če bi prišlo do pproblemov pri 
pisanju, bi to razložila 

pripravljenost za 
samozagovorništvo 
na delovnem 
mestu 

zaposlitev 

Mislim, da taka podjetja iščejo take ljudi; večkrat sem v 
knjigah brala, da so celo osebe z avtizmom, z disleksijo itd. 
zelo zaželjene v nekaterih podjetjih.  

mislim, da taka podjetja iščejo 
take ljudi 

pozitiven pogled  disleksija 

Fantu pošljem e-mail, da ga pregleda, saj to je pravzaprav 
edina taka stvar, ki bi me mogoče omejevala. 

fantu pošljem e-mail, da ga 
pregleda 

pomoč in podpora zaposlitev 

Timsko delo mi veliko pomeni, ker se lahko učimo eden od 
drugega in lahko napredujemo; če si kreativen človek je zelo 
dobro, da se ves čas pogovarjaš in razvijaš svoje ideje, ker 
če si sam, lahko stagniraš, predvsem tvoje kreativno 
mišljenje. Timsko delo mi je všeč in je zame velika spodbuda.  

timsko delo mi veliko pomeni, 
ker se lahko učimo eden od 
drugega 

odprtost za timsko 
delo 

zaposlitev 

Če sem res pod stresom, se poskušam umirit; grem na svež 
zrak na sprehod ali pa plesat, čeprav je tudi pri plesu veliko 

če sem res pod stresom, se 
poskušam umirit 

obvladovanje 
stresa 

zaposlitev 
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razmišljanja. Skušam se odmaknit od delovnega prostora in 
videt kaj drugega razen ekrana in vsebine, ki jo predelujem. 
Tudi glasba mi zelo pomaga, risanje, čeprav je to na nek 
način spet razmišljanje. Tako, da mi je najbolje, da se 
odklopim in grem kam.  

Spremembe pri delu me zelo motijo. Ko sem imela en projekt, 
sem delala spletni dizajn in je bilo točno tako, spremembe, o 
katerih me sploh niso obvestili oz. so me samo seznanili, da 
bo popolnoma drugače. To me zelo moti. Težko mi je, če sem 
nekaj zmenjena in usmerjena, potem pa kar naenkrat stop.  

težko mi je, če sem nekaj 
zmenjena in usmerjena, potem 
pa kar naenkrat stop 

fleksibilnost zaposlitev 

Ja, o ja, pri opravljanju vozniškega izpita sem imela ogromne 
težave. To je bila muka, bilo je grozno. Celo zadela sem 
inštruktorja z avtom, ker mi ni razložil, ker nisem razumela 
sklopke; on mi je tehnično razložil, vendar nisem razumela 
delovanja, dokler ga nisem zadela. Teoretični del sem se 
naučila, potem v praksi pa sem imela težave. 

on mi je tehnično razložil, 
vendar nisem razumela 
delovanja 

učenje praktičnih 
veščin 

izobraževanje 

Jaz imam problem, da ko je nekdo zraven mene in pričakuje 
moj pravilen odziv, sem zelo pod stresom in spregledam 
očitne znake. Ko sem vozila, sem imela ves čas občutek, da 
sem pod stresom zaradi prisotnosti inštruktorja. In sem delala 
bedarije, ker se nisem umirila in si vzela časa. 

ko je nekdo zraven mene in 
pričakuje moj pravilen odziv, 
sem zelo pod stresom 

pričakovanja kot vir 
stresa 

izobraževanje 

Pri učenju vožnje mi je npr. velike probleme delala leva-
desna, pa drugače razumem levo-desno. 

pri učenju vožnje mi je npr. 
velike probleme delala leva-
desna 

pozabljanje 
avtomatiziranih 
dejstev v stresnih 
situacijah 

izobraževanje 

Z očetom sem se precej povezala, ker je on tudi tak kreativen 
človek. 

z očetom sem se precej 
povezala, ker je on tudi tak 
kreativen človek 

kreativnost kot 
pomemben 
dejavnik za 
povezanost 

ustvarjalnost 

Mami je bila vesela vsakič, ko sem prinesla domov desetko. 
Njej je to zagotovo zelo pomagalo, ko je videla, da ni treba 
skrbeti za mene, da je vse vredu.   

njej je to zagotovo zelo 
pomagalo, ko je videla, da ni 
treba skrbeti za mene 

šolski uspeh kot 
razlog za mamino 
olajšanje 

družina 
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Nevem, moj oče ima tudi disleksijo, mogoče je preko tega 
disleksija malo vplivala na družinsko življenje, čeprav smo za 
njega izvedeli šele potem, ko smo izvedeli zame. Disleksija je 
na družinsko življenje vplivala kar se tiče učenja in tega, da 
so izgubljali živce z mano; da se je na koncu samo mami 
učila z mano, ker je imela samo ona potrpljenje, brat ga ni 
imel, oče tudi ne vedno. 

disleksija je na družinsko 
življeje vplivala kar se tiče 
učenja in tega, da so izgubljali 
živce z mano 

vpliv disleksije na 
pomoč pri učenju, 
ki je pri družinskih 
članih izzvala 
nepotrpežljivost 

družina 

Ja, včasih družina razume moje specifične učne težave, 
včasih pa ne. Jaz sem vedno tista, ki se ne znajde v okolju, ki 
gre nekam in se izgubi, ker imam velike probleme z 
orientacijo; še vedno mi občasno dela probleme zaporedje 
mesecev; Avstrija ali Avstralija, te stvari me kdaj zelo zmotijo, 
ker jaz vem kaj mislim, pa rečem nekaj drugega. Družinski 
člani me pa še vedno dražijo, da se samo izgovarjam, ker 
sem samo malomarna in me dejansko glede težav z 
orientacijo, zaporedji in zamenjevanjem podobnih besed ne 
razumejo toliko. Bolj me razumejo glede računanja in takih 
težav. 

družinski člani me pa še vedno 
dražijo, da se samo izgovarjam 

nerazumevanje 
vpliva disleksije 
družinskih članov 

družina 

Družinski člani so mi pomagali kar se tiče učenja, mislim, da 
bi mi nudili finančno podporo, če bi jo potrebovala, ker se 
selim, ampak to ni povezano z disleksijo. Tako da zaenkrat, 
dejansko od srednje šole nisem potrebovala nobene take 
podpore. V osnovni šoli ja, potem pa ne več. 

dejansko od srednje šole 
nisem potrebovala nobene 
take podpore 

pomoč in podpora izobraževanje 

Imam tudi čustveno podporo, z mami sva zelo povezani, z njo 
se lahko o vsem pogovorim.  

z mami sva zelo povezani, z 
njo se lahko o vsem pogovorim 

podpora mame družina 

Jaz bi rekla, da sem v odnosu do družine samostojna.  
sem v odnosu do družine 
samostojna 

samostojnost družina 

V osnovni šoli sem vedno imela občutek, kot da sem 
»izobčenc« zaradi te svoje težave in me vrstniki niso 
razumeli, kaj jim želim povedat s tem, da ne razumem, kaj se 
dogaja in kaj se učimo. Podobno je bilo včasih v srednji šoli in 
na na faksu. 

sem vedno imela občutek, kot 
da sem »izobčenc« 

občutek 
drugačnosti 

socialno 
življenje in 
veščine 
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Potem sem prišla do točke, ko sem ugotovila, da to, da 
razumejo mojo disleksijo ni tako pomembno, da je bolj 
pomembno, da se povežemo preko drugih stvari in šele takrat 
sem se lažje socializirala. 

to, da razumejo mojo disleksijo 
ni tako pomembno 

pričakovanja do 
okolice 

socialno 
življenje in 
veščine 

Sem pa imela kar probleme, so mi kar misli odtavale, sem 
imela neke filme v glavi ... 

so mi kar misli odtavale pozornost v 
socialnih 
aktivnostih 

socialno 
življenje in 
veščine 

Na začetku sem se »delala norca« iz svojih problemov. 
sem se »delala norca« iz svojih 
problemov 

kompenzacijske 
strategije 

disleksija 

Potem, ko je to postalo disleksija, sem bila za svoje sošolce 
ves čas v prednosti na nek način, ker sem imela te ure, ko 
sem šla iz razreda ali pa ker sem se s profesorjem kaj 
posebej pogovorila. 

sem bila za svoje sošolce ves 
čas v prednosti 

odnos vrstnikov disleksija 

Vedno je bilo prisotno mnenje, da iščem izgovore. mnenje, da iščem izgovore odnos okolice disleksija 

To je mene vedno nekako izločalo iz skupine ostalih; tudi 
zaradi tega, ker nihče ni imel disleksije in na nek način teh 
prednosti. 

to je mene vedno nekak 
izločalo iz skupine ostalih 

občutek 
drugačnosti 

socialno 
živjenje in 
veščine 

Najprej sem se vključila v neko manjšo skupnost in šele na 
koncu sem se znašla v večji, da sem se z vsemi razumela ... 
kot da sem potrebovala nekaj časa, da sem se navadila. Ko 
sem začela tudi plesat, sem to večjo skupnost dobila tudi 
nekje drugje. 

najprej sem se vključila v neko 
manjšo skupnost in šele na 
koncu sem se znašla v večji 

socialna odprtost socialno 
življenje in 
veščine 

Veliko sem si prebrala o socialni inteligenci, čustveni 
inteligenci, o odnosih, tako sem ugotovila kaj želim in kako se 
povezat z ljudmi. 

veliko sem si prebrala o 
socialni inteligenci, čustveni 
inteligenci, o odnosih 

strategija za 
izboljšanje socialne 
kompetentnosti 

socialno 
življenje in 
veščine 

Jaz sem bila pa že od od otroštva »čudna«. 

sem bila že od otroštva 
»čudna« 

občutek 
drugačnosti 

socialno 
življenje in 
veščine 

Starši so mi že v osnovni šoli govorili, da jaz nimam socialnih 
veščin. To, da nimam socialnih veščin sem tudi začela verjeti 
in sem vedno mislila, da sem »čudna«, čeprav sploh nisem. 
Še vedno se kdaj ujamem v mišljenju sredi dobrega 

da nimam socialnih veščin sem 
tudi začela verjeti 

negativna 
samopodoba na 
socialnem področju 

socialno 
življenje in 
veščine 
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pogovora, da sem jaz »ta čudna, k dobro riše pa ne zna 
brat.« 

Mislim, da to ni blo namerno od mojih staršev, da je tudi 
disleksija sama po sebi pripomogla k temu, da sem vedno 
imela občutek odtujenosti in drugačnosti. Odtujenost in 
drugačnost sedaj ne vidim kot omejitev, ampak nekaj, kar se 
izboljšuje. 

sem vedno imela občutek 
odtujenosti in drugačnosti 

občutek 
drugačnosti 

socialno 
življenje in 
veščine 

Univerza dejansko ni bila tako velik del v mojem življenju. 

univerza dejansko ni bila tako 
velik del v mojem življenju 

pomen 
univerzitetnega 
izobraževanja 

izobraževanje 

Moje specifične učne težave morda ta trenutek ne vplivajo na 
moje socialno življenje, ampak mislim, da je odvisno od tega, 
v kakšnem okolju si. Če si v okolju kreativnih ljudi, je to super, 
če pa si v okolju bolj logično razmišljujočih, omejenih, pa zelo 
vplivajo. Ampak, ne vem, mislim, da to občuti tudi kdo drug. 
Ne vem kako bi razložila, saj ima oboje pozitivno plat, rada 
sem tudi z ljudmi, ki niso tako kreativni, morda me kreativni 
lažje razumejo. Že sam smisel za humor, če vizualno 
razmišljaš, mene lahko take stvari nasmejijo, kar nekdo, ki ni 
tako kreativen ne bo razumel. Če mi rečeš krompir, ki jaha 
konja na nebu, jaz takoj to vidim in mi bo to smešno; s svojimi 
prijatelji se lahko na ta način veliko bolj zabavamo. Medtem 
pa nekateri kreativni ljudje na drugih področjih niso tako 
razgledani, kakor bi si želela, npr. rečem Miramar, pa ne 
vedo, kje je to. Mogoče je ovira pri ljudeh, ki niso tako 
kreativni, da ne razumejo, da jaz nekaj razumem dobesedno 
in ne v neki podkategoriji.    

mogoče je ovira pri ljudeh, ki 
niso tako kreativni, da ne 
razumejo, da jaz nekaj 
razumem dobesedno  

dobesedno 
razumevanje 

socialno 
življenje in 
veščine 

Definitivno čutim pripadnost, ampak ne eni skupnosti, ampak 
nevem, plesu, dizajnu ... 

čutim pripadnost, ampak ne eni 
skupnosti 

pripadnost večim 
socialnim 
skupinam 

socialno 
življenje in 
veščine 

S svojim socialnim življenjem sem zelo, zelo zadovoljna. 
Zadovoljna sem s svojimi socialnimi veščinami. 

s svojim socialnim življenjem 
sem zelo, zelo zadovoljna 

pozitivna 
samopodoba na 

socialno 
življenje in 
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socialnem področju veščine 

Zdaj sem veliko bolj zadovoljna s svojimi socialnimi veščinami 
kot včasih, mislim, da sem bila prej malo nerodna. V vrtcu 
sem se z vsemi razumela, ni bilo te nerodnosti, šele kasneje 
je postopoma prišla; po tem, ko sem bila »drugačna«, kakor, 
da se včasih nisem mogla spravit na isto raven. Že v osnovni 
šoli sem začela poslušat Vivaldija, Beethovna, Čajkovskega, 
ker je bil čist zvok, ni bilo nesnage. In potem sem se večkrat 
znašla v situaciji, v kateri moje generacije tega niso razumele.  

zdaj sem veliko bolj zadovoljna 
s svojimi socialnimi veščinami 
kot včasih 

pozitivna 
samopodoba na 
socialnem področju 

socialno 
življenje in 
veščine 

Večkrat me je kar odneslo nekam, tudi če sem nekoga 
gledala, se z njim pogovarjala, me je kar odpeljalo. 

me je kar odneslo nekam, tudi 
če sem nekoga gledala, se z 
njim pogovarjala 

pozornost v 
socialnih 
aktivnostih 

socialno 
življenje in 
veščine 

Tudi ko poskušaš biti bolj uraden in socialen, si poskušaš 
poiskat prijatelje, včasih nimam občutka, da sem na isti ravni. 

včasih nimam občutka, da sem 
na isti ravni 

občutek 
drugačnosti 

socialno 
življenje in 
veščine 

Ko hodim po cesti in se mi v glavi odvijajo celi filmi, ne vem 
kako naj preklopim nazaj, ko začnem s pogovorom. 

nevem kako naj preklopim 
nazaj, ko začnem s pogovorom 

pozornost v 
socialnih 
aktivnostih 

socialno 
življenje in 
veščine 

Z branjem sem začela tudi zaradi disleksije – ko sem to 
izvedela, sem želela čim več o tem izvedeti in sem veliko 
brala. 

z branjem sem začela tudi 
zaradi dileksije 

želja po 
razumevanju 
disleksije 

disleksija 

To, da socialne veščine označim kot ustrezne, sem dosegla 
zavestno. Veliko sem brala o tem, ker me je zanimalo, 
zanimala me je psihologija, čustvena inteligenca, socialna 
inteligenca. 

veliko sem brala o tem, ker me 
je zanimalo 

strategija za 
izboljšanje socialne 
kompetentnosti 

socialno 
življenje in 
veščine 

Tako sem ugotovila, da imam in sem vedno imela občutek, 
da sem sama sebi zadostna, da nisem potrebovala toliko ljudi 
okoli sebe. 

sem sama sebi zadostna občutek 
samozadostnosti 

socialno 
življenje in 
veščine 

Morda mi stres v socialnih odnosih včasih povzroča to, da kar 
nekdo reče vzamem dobesedno; včasih me moti, da ljudje 
govorijo o svojem mnenju tako, kot da je to objektivna 
resnica. Ali pa ko vzamem nekaj, kar nekdo reče dobesedno, 

kar nekdo reče vzamem 
dobesedno 

dobesedno 
razumevanje 

socialno 
življenje in 
veščine 
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on pa se je navezoval na nekaj drugega in ker ni povedal v 
celih stavkih lahko pride do nesporazuma. 

 

Včasih so bili problem kakšni resni obrazci z besedami, ki jih 
dejansko ne poznam. Veliko berem in vse te besede, ki jih 
nisem poznala, sem si zapisovala v blokec in jih imam tam – 
imam slovarček besed, ki so mi zanimive, lepe ali pa nisem 
vedela, kaj so. 

vse te besede, ki jih nisem 
poznala, sem si zapisovala v 
bokec  

kompenzacijske 
strategije 

disleksija 

Moji hobiji so ples, plešem latinsko ameriške plese, veliko 
berem, zelo rada grem na sprehod. Moj prosti čas je lahko 
večkrat individualen, ker mi veliko pomeni, da se zaprem v 
sobo, imam svoj prostor in npr. samo berem. Rada sem 
veliko časa sama, ne na način, da si samoten, ampak mi tako 
paše, pa lahko delam cel dan in nimam stikov. 

rada sem veliko časa sama individualno 
preživljanje 
prostega časa 

socialno 
življenje in 
veščine 
 

Potem imam pa tiste ljudi, ki so mi zelo blizu, s tistimi sem pa 
rada aktivna, ampak ne kar z vsakim–pojdimo s kolegi, to 
meni pač ni prosti čas. Mi je bolje, da grem s to svojo 
skupinico, to mi je vredu.   

imam pa tiste ljudi, ki so mi 
zelo blizu, s tistimi sem pa rada 
aktivna 

socialna odprtost socialno 
življenje in 
veščine 
 

Uporabljam razne oblikovalske programe, znajdem se v 
tehnologiji, tukaj jaz ne vidim problema. Tablični računalnik, 
računalnik, tiskalnike, skenerje, tablico za risanje, veliko sem 
s tehnologijo. Tehnologijo kot strategijo za premagovanje 
primanjkljajev prakticiram bolj sedaj, pri učenju nemščine, 
npr. prevajalnik, da vidim, kako se pravilno napiše. Za 
slovenščino je nisem nikoli uporabljala, ker mi je bolje ročno. 
Tudi moj font mi je bil včasih bolj berljiv od tistega, ki ga je 
bilo možno dobiti v Microsoft wordu. Ja, pravzaprav se ravno 
sedaj učim nemščino, ker se selim v Nemčijo in uporabljam 
oblikovalske programe, da si izdelam na nek način table in 
vizualno interpretacijo besed. 

tehnologijo kot strategijo za 
premagovanje primanjkljajev 
prakticiram bolj sedaj, pri 
učenju nemščine 

kompenzacijske 
strategije 

izobraževanje 

Kar se tiče prijateljev, se z njimi raje dobim v živo. Socialni 
mediji mi gredo malo na živce, zame je to preveč informacij. 
Facebook uporabljam samo za 15 ljudi – čeprav imam več 

kar se tiče prijateljev, se z njimi 
raje dobim v živo 

uporaba socialnih 
medijev za 
druženje 

socialno 
življenje in 
veščine 
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prijateljev, sem vse izklopila, da tega ne vidim; in npr. za 
članke in grafično oblikovanje, tako, da to uporabljam res za 
svoje področje in ne za druženje. 

Branju namenjam čas vsak dan, rada berem, vsaj pol ure, 
predvsem preden grem spat in tudi čez dan. Prej sem brala 
dve strani na dan oz. kolikor je šlo, zdaj pa berem več.  

prej sem brala dve strani na 
dan oz. kolikor je šlo 

kompenzacijske 
strategije 

disleksija 

Mislim, da sem najbolj uspešna na področju grafičnega 
oblikovanja in na področju plesa. Točno ti dve področji mi 
predstavljata tudi največji izziv, ker vedno obstaja prostor za 
napredovanje in zavedam se, da še nisem dosegla svojih 
ciljev. 

mislim, da sem najbolj uspešna 
na področju grafičnega 
oblikovanja in plesa 

pozitivna 
samopodoba 

zaposlitev 

Izzivov iz vidika oviranosti trenutno nimam; morda sem pri 
potovanju čutila primanjkljaje na področju orientacije, ki je 
meni res skrivnost; nekateri to pač znajo, jaz pa tega ne vidim 
kot ostali, tukaj se še vedno neprijetno počutim.  

morda sem pri potovanju čutila 
primanjkljaje na področju 
orientacije 

šibko področje 
orientacije 

disleksija 

Morda je izziv iz vidika oviranosti to, da nekatere besede še 
vedno narobe izgovarjam, čeprav jih poznam, jih še vedno 
težko obvladam.   

nekatere besede še vedno 
narobe izgovarjam 

šibko področje 
izgovorjave besed 

disleksija 

Mojega študija ne morem oceniti kot nekega dejavnika, ki je 
doprinesel k mojemu prilagajanju v odrasli dobi. 

študija ne morem oceniti kot 
nekega djavnika, ki je 
doprinesel k mojemu 
prilagajanju v odrasli dobi 

pomen 
univerzitetnega 
izobraževanja 

izobraževanje 

Moje specifične motnje učenja sploh niso bile v ospredju na 
fakulteti; o tem se ni govorilo, razen takrat, ko sem imela 
kakšen projekt in tudi takrat je bilo to zato, ker moramo o tem 
govoriti, ker sem si jaz izbrala to temo. Edino enkrat smo 
morali vsi narediti plakat o disleksiji, kar je bil zame največji 
»polom«, ker so vsi popolnoma zgrešili, kar se mene tiče. Če 
bi bilo to v ospredju,bi mi lahko oni morda ponudili kakšna 
orodja npr. kako lahko pregledam e-maile.  

moje specifične motnje učenja 
sploh niso bile v ospredju na 
fakulteti; o tem se ni govorilo 

pomoč in podpora izobraževanje 

Občutek  za čas je odvisen od tega kaj delaš; če delaš nekaj, 
kjer si osredotočen, pri meni je bilo to pri risanju, sem risala 9 

občutek za čas je odvisen od 
tega kaj delaš 

subjektivno 
doživljanje trajanja 

organizacija in 
pomnjenje 
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ur v sobi, pa sem imela občutek, da je takoj minilo. V šoli pa 
je šlo vse počasneje, ena ura so bile zame tri ure; če nečesa 
ne razumeš, traja dolgo. 

aktivnosti 

Načeloma nimam občutka za čas, da bi vedela, koliko časa 
potrebujem za določeno aktivnost. 

nimam občutka za čas občutek za čas organizacija in 
pomnjenje 

Zato imam pri sebi ves čas planer in si čisto vsako stvar 
zapišem, čisto vsako stvar si moram zorganizirat, ker vem, da 
nimam tega občutka za organizacijo časa. Vse si razporedim 
po urah. 

vse si razporedim po urah kompenzacijske 
strategije 

organizacija in 
pomnjenje  

Zdaj, ko delam, tudi vidim, da si moram za vsako stvar 
zapisati, koliko časa porabim, ker tega občutka nimam v sebi 
in lahko za nekaj, kar me zanima, mi je zanimivo, porabim 
preveč časa, ker nisem pozorna na čas. 

si moram za vsako stvar 
zapisati koliko časa porabim 

kompenzacijske 
strategije 

organizacija in 
pomnjenje 

Ne, ne bi znala dobro ocenit koliko časa mi bo vzela določena 
aktivnost. Čas ni nekaj, kar je vizualno, je nekaj, kar smo mi 
naredili. Zato si pomagam s planerjem, ker je to zame tak siv 
oblak. Ker ni vizualno, ne znam ocenit, koliko časa bom 
potrebovala, da npr. nekaj pospravim. Bi se morala štopat, da 
bi vedela, koliko časa mi kaj vzame. 

ne bi znala dobro ocenit koliko 
časa mi bo vzela določena 
aktivnost 

nezmožnost 
ocenjevanja 
trajanja aktivnosti 

organizacija in 
pomnjenje 

Vedno uporabljam planer za načrtovanje časa, vedno mora 
biti z mano, povsod ga nosim s seboj, ker če ga nimam, 
nimam pojma, kaj se dogaja. Vsako jutro in tudi ves čas skozi 
dan gledam vanj, da vem, kaj imam, da ostanem na tekočem. 
Uporabljam tudi orodje harvest za zapisovanje ur, to je zaradi 
službe. 

vedno uporabljam planer za 
načrtovanje časa, vedno mora 
bit z mano 

kompenzacijske 
strategije  

organizacija in 
pomnjenje 

Uporabljam uro, štoparico, če jo potrebujem npr. ko vem, da 
imam 8 ur na razpolago, si naredim štoparico za čas ene ure, 
določim, kaj moram narediti v tem času in tudi če ne končam, 
vem, da moram iti naprej. Če mi ostane kaj časa, se potem 
vrnem nazaj na tisto, za kar sem hotela porabiti več časa.  

si naredim štoparico za čas 
ene ure, določim kaj moram 
narediti v tem času 

kompenzacijske 
strategije 

organizacija in 
pomnjenje 

Če si ne bi pisala, bi pozabila pomembne datume. Čisto 
vsako stvar si zapišem; to sem se naučila v srednji šoli, da si 

če si ne bi pisala, bi pozabila 
pomembne datume 

kompenzacijske 
strategije 

organizacija in 
pomnjenje 
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moram vsako stvar zapisat vsaj na listek. Potem je teh listkov 
pet in si jih prepišem skupaj na en list. Če se pojavi kaj 
novega, še enkrat vse prepišem na nov list; vse mora biti 
skupaj in lepo zapisano. To mi vzame veliko časa, ampak če 
tega ne naredim, nisem mirna. Mora biti sistematično 
zapisano, da imam občutek, da vem, kaj se dogaja. 

Osebne stvari sem izgubljala in iskala zelo pogosto, ker 
nisem bila pozorna na to, kje kaj pustim. Potem sem 
ugotovila, da sem zelo pod stresom, ker ne najdem stvari in 
sem se odločila, da vedno ključe puščam samo na enem 
mestu, da imam predal samo za planer in denarnico, ki sta 
enake vrednosti in morda še knjigo, ki jo vedno potrebujem s 
sabo. To imam vse na enem mestu, da lahko samo 
pograbim, če se mi mudi. Zdaj vem, da če ni v torbici je na 
točno določenem mestu za to. Če tega ne bi delala, bi lahko 
bile stvari kjerkoli, se ne bi čudila, če bi jih dala v hladilnik. 

sem se odločila, da vedno 
ključe puščam samo na enem 
mestu, da imam predal samo 
za planer in denarnico 

kompenzacijske 
strategije 

organizacija in 
pomnjenje 

Mislim, da si cilje postavljam kar realno, ker si jih postavljam 
vsak dan sproti in nočem biti prestroga, saj vem, da bi si s 
previsokimi pričakovanji ustvarjala preveč stresa, jaz pa si 
želim narediti čim bolj mirno okolje. 

mislim, da si cilje postavljam 
kar realno, ker si jih postavljam 
svsak dan sproti 

sprotno 
postavljanje ciljev 

postavljanje 
ciljev 

Če kakšen dan naredim malo več od tega, kar si zadam je 
vredu in če kakšen dan naredim malo manj, je vredu. Nočem, 
da bi bil cilj že sam po sebi stres, ker je dovolj frustracije že v 
službi.  

nočem, da bi bil cilj že sam po 
sebi stres 

postavljanje 
dosegljivih ciljev 

postavljanje 
ciljev 

Ponavadi si delam spiske, glede tega se znajdem. 
si delam spiske kompenzacijska 

strategija 
postavljanje 
ciljev 

Moj partner si postavlja dolgoročne cilje, jaz si jih postavljam 
sproti; danes bom to, potem bom pa videla kaj sledi. Ne 
delam si dolgoročnih ciljev, bolj se osredotočam na to, kaj je 
naslednji korak, potem pa vidim kaj bi moralo slediti. 

ne delam si dolgoročnih ciljev, 
bolj se osredotočam na to, kaj 
je naslednji korak 

sprotno 
postavljanje 
manjših ciljev 

postavljanje 
ciljev 

Če sva dva je lažje, partner prevzame ta dolgoročni del, jaz 
pa se potem popolnoma osredotočim na to, kar moram zdaj 

partner prevzame ta dolgoročni 
del 

pomoč in podpora postavljanje 
ciljev 
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narediti. 

Če vem, da nekaj bo, pa mi potem nekdo zadnji trenutek 
reče, da tega ni, je to zame zelo zelo velika frustracija, ker 
sem se na nekaj že mentalno pripravila. Ni najlažje, sem pa 
vedno odprta. Odvisno za kaj se gre; če bi dobila službo v 
drugem poklicu ali pa, če bi namesto v Avstraliji končala v 
Franciji, glede tega ne bi mogla biti odprta; ker sem se jaz 
odločila drugače. To, da se nekaj obrne v zadnjem trenutku, 
je zame zelo velika frustracija; sploh, ko nekdo prekliče 
srečanje zadnji trenutek, ker si vse načrtujem okoli tega in 
imam vse v planerju. Če se to podre, me zelo zmoti, čeprav 
se pravzaprav nič ne zgodi. Frustracija je zaradi priprave in 
vpogleda, kako bo dan potekal. Včasih zaradi okoliščin 
sprejmeš drugačen potek in najdeš drugo pot. 

če vem, da nekaj bo, pa mi 
potem nekdo zadnji trenutek 
reče, da tega ni, je to zame 
velika frustracija 

frustriranost ob 
spremembah 

organizacija in 
pomnjenje 

Ponavadi speljem nalogo ali dosežem cilj, tudi če ne vem 
točnega poteka; berem o tem ali pa sprašujem ljudi o tem, 
pišem ljudem, ki vedo več o tem, poskušam priti do tega na 
vsak način. 

berem o tem ali pa sprašujem 
ljudi o tem, pišem ljudem, ki 
vedo več o tem, poskušam priti 
do tega na vsak način 

aktivno iskanje 
virov pomoči pri 
doseganju ciljev 

postavljanje 
ciljev 

Glede osebnih nalog pa mislim, da si nikoli ne postavljam po 
prioritetah. Prilagajam si zaporedje glede na to, kako se tisti 
dan počutim. En dan imaš slab dan, pa rabiš več športa, drug 
dan pa me lahko boli hrbet in bo bolj pomembno učenje 
nemščine. Pri meni to ni črno belo. Ne želim biti preveč pod 
stresom, ker vem, da to tudi fizično ne vpliva dobro name. Če 
kdaj čutim, da bi rada cel dan igrala igrice, s tem ne vidim 
problema, ker vem, da sem na tekočem s tem, kar moram 
narediti. 

vem, da sem na tekočem s 
tem, kar moram narediti 

občutek 
uspešnega 
obvladovanja 
obveznosti 

organizacija in 
pomnjenje 

O svoji socialni nerodnosti sem veliko razmišljala. Kot otrok 
sem vedno delala neke čudne stvari, sem začela kar slikat po 
steni, sem delala luknje v mila, nisem znala dobro brat, nisem 
znala veliko stvari, drugače sem si vezalke zavezovala – 
skratka take stvari, ki so me naredile čudno. Jaz nisem imela 

kot otrok sem vedno delala 
neke čudne stvari 

občutek 
drugačnosti 

socialno 
življenje in 
veščine 
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občutka, da je to čudno. Imam brata, ki je vedno imel 
prijatelje in je bil vedno zelo socialen; jaz sem se tudi imela 
za socialno, ampak so potem vedno staršli v hecu rekli: »Ti si 
bolj posebna, ti si v svojem svetu, brat je pa bolj ta socialen.« 
Čeprav jaz vem, da tega niso mislili slabo, so to pač rekli 
tako, ker sem očitno res bila bolj v svojem svetu, npr. sem se 
pogovarjala s predmeti, ko sem hodila po hiši, ker je bilo to 
meni čisto normalno. 

Jaz mislim, da sem jaz sama po sebi zelo socialna; še zdaj 
mam občutek, čeprav sem tukaj in mi je veliko težje, da je 
veliko bolje, da nimam problemov s tem, da bi se začela 
pogovarjati, da bi imela pogovor, da se to še vedno izboljšuje. 

jaz mislim, da sem jaz sama po 
sebi zelo socialna 

pozitivna 
samopodoba na 
socialnem področju 

socialno 
življenje in 
veščine 

Ampak ko sem bila pa otrok, se mi zdi, da sem kar prevzela 
to identiteto, ker so pač tako rekli, pa so v družini tako rekli, 
pa so prijatelji tako rekli, potem so pa kar vsi tako rekli, potem 
pa še ti misliš, da je to res. Mogoče je bila ta moja čudnost 
povezana z disleksijo, ampak mislim da zaradi tega ne bi 
smela biti asocialna. Mislim, da je veliko odvisno od tega, 
kako so mene takrat videli drugi. 

mislim, da je veliko odvisno od 
tega, kako so mene takrat 
videli drugi 

pomen sodb 
okolice 

socialno 
življenje in 
veščine 

Med pogovorom me še zdaj včasih kar odnese. Če o čem 
razmišljam, so moje misli kot film. Včasih, če sem v 
pogovoru, me avtomatično, ne da bi hotla, ne poslušam več, 
zginem. Nimam pojma, kaj je neka oseba povedala v eni 
minuti ali pa v dveh minutah. Sploh ne vem, kaj se je zgodilo, 
ampak jaz sem bila v nekem svojem filmu. Če vem, da se bo 
to zgodilo, poskušam biti bolj skoncentrirana, bolj poslušat in 
tisti del mene nekako utišat, ampak se to vseeno še dogaja. 
Npr. doma, mi partner reče: »Ja saj sem ti to včeraj povedal. 
Nikoli me ne poslušaš.« 

med pogovorom me še zdaj 
včasih kar odnese 

pozornost v 
socialnih 
aktivnostih 

socialno 
življenje in 
veščine 

Drugi tega ne opazijo. Lahko, da so kdaj opazili, pa niso 
ničesar rekli. Če sem s prijatelji, prej sama rečem: »Oprosti, 
sploh te nisem poslušala.« Če pa so drugi ljudje, poskušam 

če sem s prijatelji, prej sama 
rečem: »Oprosti, sploh te 
nisem poslušala.« Če pa so 

kompenzacijske 
strategije 

socialno 
življenje in 
veščine 
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nekako priti ven iz tega ali pa spremeniti temo, da ni tako 
očitno, da nisem poslušala. 

drugi ljudje, poskušam nekako 
priti ven iz tega ali pa 
spremeniti temo 

Če nekdo nekaj reče v šali, pa to tudi dobesedno nekaj 
pomeni, je zame težko razumeti, kaj je on mislil s tem. Ali pa 
nekaj primerja, pa tista druga stvar pomeni nekaj čisto 
drugega, torej ne moreš primerjat, je lahko podobno, ampak v 
celoti si ti dve stvari nista podobni. Npr. če ti rečeš, da si 
zadnjič šla tja, čeprav nisi šla tja, si bila v okolici. Ljudje 
večkrat uporabljajo take stvari, ki ne pomenijo dobesedno to, 
opišejo neko stvar, ampak dobesedno niso resnične. Meni to 
ni logično; če nekdo nekaj reče kot dejstvo, jaz to vzamem 
kot dejstvo, ne nekaj kar moram gledat vmes kaj pomeni. 

ljudje večkrat uporabljajo take 
stvari, ki ne pomenijo 
dobesedno to, opišejo neko 
stvar, ampak dobesedno niso 
resnične. Meni to ni logično 

dobesedno 
razumevanje 

socialno 
življenje in 
veščine 

Ker si pišem, imam občutek, da me pozabljanje ne omejuje v 
vsakdanjem življenju. Včasih se tudi sama spomnim. Zdaj si 
ves čas zapisujem, tako da nimam občutka, da pozabljam. 
Imam en koledar na steni, enega pri sebi, potem imam še 
listke, tako da poskrbim, da ne pozabim, če vem, da moram 
kaj narediti. Če si ne bi pisala, bi bilo mogoče drugače. 
Preveč stvari je za si zapomnit. Ne morem funkcionirat, če 
vem, da imam tri stvari danes, eno v soboto in dve v torek. 
Ne morem si tega zapomnit ali pa vedet, tako kot eni ljudje, ki 
vedo, kaj se bo zgodilo. Ker pač rabim prostor za druge 
stvari. 

si ves čas zapisujem, tako da 
nimam občutka, da pozabljam 

kompenzacijske 
strategije 

organizacija in 
pomnjenje 
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