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IZVLEČEK 

Vrstniki imajo pomemben vpliv pri doseganju socialne integracije in s tem povezano inkluzije 

učencev z disleksijo v razrede osnovne šole. Ţal pa o omenjeni specifični učni teţavi velikokrat 

ne vedo dovolj, kar lahko posledično privede do oblikovanja negativnih stališč, nesprejemanja 

učencev z disleksijo in slabih medsebojnih odnosov. Prav zaradi tega je ozaveščanje vrstnikov o 

močnih področjih, teţavah in načinih pomoči učencem z disleksijo zelo pomembno. S tem 

namenom smo se odločili za izvedbo izkustvenih delavnic ozaveščanja vrstnikov o disleksiji. 

Izkustvene delavnice omogočajo učencem, da se na njim razumljiv način seznanijo s tem, kaj je 

disleksija, s pomočjo aktivnosti pa preizkusijo, kaj pomenijo ovire pri šolskem delu za učenca z 

disleksijo ter spoznajo, kako lahko pomagajo tem učencem. Teoretična izhodišča magistrskega 

dela zajemajo opredelitev inkluzije in uspešnejše socialne integracije učencev z disleksijo v 

šolsko okolje. Poudarjena je pomembnost in različni načini ozaveščanja. Glavni cilj 

magistrskega dela pa je oblikovanje in evalvacija izkustvenih delavnic o disleksiji. V raziskavo 

je bilo na začetku vključenih 133 učencev, v končni vzorec pa smo zajeli 93 učencev sedmega in 

osmega razreda devetletne osnovne šole. V okviru raziskave so bila v vsakem razredu z učenci 

organizirana štiri srečanja, v okviru katerih so potekale delavnice in reševanje vprašalnikov pred 

pričetkom delavnic ter, po zadnji delavnici, z namenom ugotavljanja predznanja ter naučenega o 

disleksiji. Vprašalnik pred delavnicami je bil namenjen preverjanju znanja o disleksiji, prav tako 

pa je sluţil tudi ugotavljanju naučenega s pomočjo primerjave odgovorov z vprašalnikom, ki so 

ga učenci izpolnjevali pribliţno 1 mesec po izvedenih delavnicah. Za boljšo zapomnitev 

informacij smo učencem pripravili tudi zloţenko o disleksiji. Pri magistrskem delu so bile 

pomembne ugotovitve o poznavanju in razumevanju disleksije pri učencih ter, v povezavi s tem, 

tudi pomembnost in potreba po ozaveščanju učencev o disleksiji. Ključni rezultati, ki smo jih 

tekom magistrskega dela pridobili, so statistično pomembne razlike, ki se kaţejo pri poznavanju 

teţav, kakor tudi pri poznavanju močnih področij oseb z disleksijo pred delavnicami in po 

zaključenih delavnicah. Statistično pomembne razlike smo prav tako ugotovili pri poznavanju 

načinov, strategij nudenja pomoči učencem z disleksijo s strani njihovih vrstnikov pred 

delavnicami in po opravljenih delavnicah. Magistrsko delo prispeva k spodbujanju izvajanja 

različnih oblik ozaveščanja o splošnih in specifičnih učnih teţavah, prav tako pa nudi ţe 

oblikovane delavnice ter druge zbrane načine dela za vodenje pogovorov o disleksiji in učnih 

teţavah. S pomočjo teh lahko v šolah pripomoremo k večji inkluzivni naravnanosti ter 

medsebojni sprejetosti.   

Ključne besede: inkluzija, učne teţave, disleksija, ozaveščanje, vrstniki, delavnice 

  



 

 

ABSTRACT 

Peers are an important part of social integration and, consequently, of the inclusion of pupils 

with dyslexia in primary schools. However, children are often not well informed about this 

specific learning disability, which can lead to negative opinions, not accepting children with 

dyslexia, and poor interrelationships. This is precisely why the awareness of strengths, 

difficulties, and possible assistance methods for pupils with dyslexia is so important. For this 

purpose, experiential workshops on raising awareness on dyslexia were carried out. Experiential 

workshops enable pupils to learn about dyslexia in an easy-to-follow manner, give them first-

hand experience through different activities about the difficulties these pupils face in school, and 

help them discover different methods of helping their peers. The theoretical background of this 

master’s thesis encompasses the definition of inclusion and a description of methods on 

successful social integration of pupils with dyslexia in school. At the same time, the importance 

of raising awareness and different methods to achieve it are emphasized. The main goal of this 

master’s thesis is the development and evaluation of experiential workshops on dyslexia. At first, 

133 pupils were included in the survey, however, the final sample included 93 pupils attending 

the 7th and the 8th grade of a nine year programme. Within this research, 4 meetings were 

carried out with each grade. These meetings included workshops and two questionnaires, one 

before the beginning of these workshops and another afterwards, in order to compare the pupils’ 

pre-existing and acquired knowledge on dyslexia. The questionnaire distributed before the 

workshops was intended to check the pupils’ knowledge on dyslexia and at the same time, it 

helped verify the level of obtained knowledge through a comparison of these results with the 

results of a questionnaire that pupils filled out approximately one month after completing the 

workshops. For a better retention of information, a leaflet on dyslexia was printed and distributed 

among pupils. For this thesis, the findings on pupils’ knowledge and understanding of dyslexia 

were very important, as well as the significance and the need for raising awareness on dyslexia 

among pupils. The most important findings that are a result of this thesis are the differences that 

can be observed in pupils’ understanding of the difficulties and the strengths of their dyslexic 

peers before and after the workshops. The difference in knowing various methods and strategies 

for helping pupils with dyslexia before and after the workshops is also statistically important. 

This master’s thesis helps encourage the organization of different awareness raising methods on 

general and specific learning disabilities and at the same time offers ready-made workshops and 

other chosen methods for carrying out talks on dyslexia and learning disabilities in general. By 

using these, schools can contribute to a broader inclusivity and acceptance.   

Keywords: inclusion, learning disabilities, dyslexia, raising awareness, peers, workshops 

  



 

 

Kazalo vsebine 
 

1 UVOD ...................................................................................................................................... 1 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA.................................................................................................. 2 

2.1 INKLUZIJA ..................................................................................................................... 2 

2.1.1 Opredelitev pomena in značilnosti inkluzije............................................................. 2 

2.1.2 Pogoji za razvoj uspešne inkluzije v vzgoji in izobraţevanju .................................. 3 

2.1.3 Ovire pri uresničevanju inkluzivne vzgoje in izobraţevanja .................................... 4 

2.1.4 Sistemski model inkluzivne vzgoje in izobraţevanja ............................................... 5 

2.2 POJMOVANJE DISLEKSIJE IN POLOŢAJ UČENCEV Z DISLEKSIJO V 

INKLUZIVNEM VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEM SISTEMU ............................................. 7 

2.2.1 Pojem disleksije in z njo povezani miti .................................................................... 7 

2.2.2 Značilnosti oseb z disleksijo ..................................................................................... 8 

2.2.3 Pomoč in podpora učencem z disleksijo ................................................................. 10 

2.3 SOCIALNA SPREJETOST UČENCEV Z DISLEKSIJO V INKLUZIVNEM 

ŠOLSKEM OKOLJU ................................................................................................................ 11 

2.3.1 Pomen socialnega učnega okolja za učence z disleksijo ........................................ 11 

2.3.2 Odnos vrstnikov do učencev z disleksijo ................................................................ 12 

2.3.3 Vpliv stališč vrstnikov na socialno sprejetost učencev z disleksijo ........................ 14 

2.3.4 Dosedanje raziskave o socialni sprejetosti učencev s posebnimi potrebami .......... 16 

2.4 OZAVEŠČANJE VRSTNIKOV O DISLEKSIJI .......................................................... 19 

2.4.1 Opredelitev pojma ................................................................................................... 19 

2.4.2 Oblike ozaveščanja ................................................................................................. 19 

2.4.3 Načrtovanje programa ozaveščanja ........................................................................ 22 

2.4.4 Primeri aktivnosti in dejavnosti za ozaveščanje učencev o posebnih potrebah ...... 23 

2.4.5 Raziskave o uspešnosti različnih oblik ozaveščanja ............................................... 27 

3 EMPIRIČNI DEL .................................................................................................................. 29 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ................................................ 29 

3.2 CILJI RAZISKAVE ....................................................................................................... 30 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ................................................................................ 30 

3.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA ........................................................................ 31 



 

 

3.4.1 Metode dela ............................................................................................................. 31 

3.4.2 Vzorec ..................................................................................................................... 31 

3.4.3 Merski instrument ................................................................................................... 32 

3.5 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV ............................................ 33 

3.6 NAČRTOVANJE IN IZVEDBA DELAVNIC OZAVEŠČANJA O DISLEKSIJI ZA 

UČENCE 7. IN 8. RAZREDA .................................................................................................. 34 

3.6.1 Cilji delavnic ........................................................................................................... 34 

3.6.2 Načrtovanje poteka delavnic in izbor aktivnosti ..................................................... 34 

3.6.3 Cilji in opis okvirnega poteka posameznih srečanj ................................................. 35 

3.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ........................................................................... 42 

3.7.1 Viri informacij o disleksiji ...................................................................................... 42 

3.7.2 Osnovne informacije in prepričanja o disleksiji ..................................................... 47 

3.7.3 Odnos vrstnikov do učencev z disleksijo ................................................................ 61 

3.7.4 Povzetek pomembnejših ugotovitev ....................................................................... 68 

3.8 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ................................................... 70 

3.9 UGOTOVITVE IN MOŢNOSTI ZA IZBOLJŠAVO ................................................... 73 

4 ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI .................................................................................... 76 

5 SEZNAM LITERATURE ..................................................................................................... 78 

6 PRILOGE .............................................................................................................................. 85 

6.1 Priloga 1: Vprašalnik o disleksiji pred izvedenimi delavnicami .................................... 85 

6.2 Priloga 2: Vprašalnik o disleksiji po zaključenih delavnicah ........................................ 88 

6.3 Priloga 3: Zloţenka o disleksiji po straneh .................................................................... 90 

6.4 Priloga 4: Kriţanka z navodilom .................................................................................... 91 

 

 

  



 

 

Kazalo preglednic 
 

Preglednica 1: Odgovori udeleţencev o pomenu disleksije ......................................................... 43 

Preglednica 2: Opisi/ključne besede in pogostost njihovega pojavljanja v odgovorih učencev 

pred in po zaključenih delavnicah pri obrazloţitvi pojma disleksija ............................................ 48 

Preglednica 3: Število učencev (f, f1 in f2) in strukturni odstotki (f%, f1% in f2%) učencev glede 

na število odgovorov o teţavah učencev z disleksijo pred in po delavnicah ................................ 50 

Preglednica 4: Opisi/ključne besede in pogostost njihovega pojavljanja v odgovorih učencev 

pred in po delavnicah .................................................................................................................... 51 

Preglednica 5: Opisna statistika o poznavanju teţav učencev z disleksijo pri njihovih vrstnikih 

pred in po delavnicah .................................................................................................................... 53 

Preglednica 6: Razlike v pridobljenem znanju pri udeleţencih o teţavah učencev z disleksijo 

pred in po delavnicah .................................................................................................................... 54 

Preglednica 7: Število učencev (f, f1 in f2) in strukturni odstotki (f%, f1% in f2%) učencev glede 

na število odgovorov o močnih področjih učencev z disleksijo pred in po delavnicah ................ 55 

Preglednica 8: Pogostost pojavljanja določenih področij/dejavnikov/kategorij/ipd. v odgovorih 

učencev ......................................................................................................................................... 56 

Preglednica 9: Opisna statistika o poznavanju teţav učencev z disleksijo pri njihovih vrstnikih 

pred in po delavnicah .................................................................................................................... 57 

Preglednica 10: Razlike v pridobljenem znanju pri udeleţencih o močnih področjih učencev z 

disleksijo pred in po delavnicah .................................................................................................... 57 

Preglednica 11: Število učencev (f) glede na izbrane odgovore pri posameznih trditvah pred in po 

delavnicah ..................................................................................................................................... 59 

Preglednica 12: Število učencev (f) in strukturni odstotki (f%) učencev, ki so za opis učenca z 

disleksijo izbrali pozitivne pridevnike .......................................................................................... 61 

Preglednica 13: Število učencev (f) in strukturni odstotki (f%) učencev, ki so za opis učenca z 

disleksijo izbrali negativne pridevnike ......................................................................................... 62 

Preglednica 14: Opisna statistika za spremenljivke, ki označujejo opis učencev z disleksijo ..... 62 

Preglednica 15: Izbrani negativni in pozitivni pridevniki za opis učencev z disleksijo ter 

pogostost njihove izbire pred delavnicami ................................................................................... 63 

Preglednica 16: Število učencev (f in f1) in strukturni odstotki (f% in f1%) učencev glede na 

število odgovorov o načinu/strategijah pomoči učencu z disleksijo pred delavnicami ................ 64 

Preglednica 17: Odgovori učencev pred in po delavnicah o načinih/strategijah/oblikah nudenja 

pomoči učencem z disleksijo ........................................................................................................ 66 

Preglednica 18: Razlike v pridobljenem znanju pri udeleţencih o pomoči učencem z disleksijo 

pred delavnicami in po zaključenih delavnicah ............................................................................ 67 

Preglednica 19: Razlike v pridobljenem znanju pri udeleţencih o pomoči učencem z disleksijo 

pred delavnicami in po delavnicah ............................................................................................... 67 

  



 

 

Kazalo grafov 

Graf 1: Deleţ učencev glede na udeleţbo ..................................................................................... 31 

Graf 2: Število učencev, vključenih v raziskavo, glede na razred ................................................ 31 

Graf 3: Odgovori učencev – poznavanje pojma disleksija pred delavnicami ............................... 42 

Graf 4: Viri informacij pred izvedbo delavnic .............................................................................. 43 

Graf 5: Viri informacij o disleksiji po zaključenih delavnicah ..................................................... 44 

Graf 6: Primerjava virov pridobivanja informacij pred in po zaključenih delavnicah ................. 45 

Graf 7: Poznavanje oseb z disleksijo ............................................................................................ 45 

  

file:///D:/Laura/workshop%20LD/0pomembne/koncna%20verzija%20mag%20dela/Mag%20Laura%20Bogdan%20-%20Ozaveščanje%20o%20disleksiji%20%202018%20LEKT%20-končna.docx%23_Toc532746805
file:///D:/Laura/workshop%20LD/0pomembne/koncna%20verzija%20mag%20dela/Mag%20Laura%20Bogdan%20-%20Ozaveščanje%20o%20disleksiji%20%202018%20LEKT%20-končna.docx%23_Toc532746806
file:///D:/Laura/workshop%20LD/0pomembne/koncna%20verzija%20mag%20dela/Mag%20Laura%20Bogdan%20-%20Ozaveščanje%20o%20disleksiji%20%202018%20LEKT%20-končna.docx%23_Toc532746807
file:///D:/Laura/workshop%20LD/0pomembne/koncna%20verzija%20mag%20dela/Mag%20Laura%20Bogdan%20-%20Ozaveščanje%20o%20disleksiji%20%202018%20LEKT%20-končna.docx%23_Toc532746808
file:///D:/Laura/workshop%20LD/0pomembne/koncna%20verzija%20mag%20dela/Mag%20Laura%20Bogdan%20-%20Ozaveščanje%20o%20disleksiji%20%202018%20LEKT%20-končna.docx%23_Toc532746809


1 

 

1 UVOD 

Z vse večjim uveljavljanjem inkluzivnega izobraţevanja in učinkovitejšega prepoznavanja ter 

diagnostičnega ocenjevanja učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja je v 

razredih rednih osnovnih šol vedno več učencev prepoznanih kot učenci z disleksijo. V šolski 

populaciji v svetovnem merilu znaša pogostost disleksije okoli 10 %, vendar se deleţi gibljejo od 

1,3 do 10 % (Salter in Smythe, 1997, v Raduly-Zorgo idr., 2010). Do razlik v deleţih med 

različnimi drţavami prihaja predvsem zaradi razlik v kompleksnosti jezika in definiranja 

disleksije. V Sloveniji naj bi po neuradni oceni imelo disleksijo od 2 do 3 % oseb v populaciji 

(Peklaj, 2016). Po uradnih podatkih, ki jih beleţi ministrstvo za izobraţevanje, pa je bilo v 

šolskem letu 2017/18 4.726 učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljnje 

tudi PPPU), med katere spadajo tudi učenci z disleksijo (Podatki v zvezi z učenci s posebnimi 

potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, b.d.; 

Vovk-Ornik, 2018). 

Skladno s potrebami učencev, pri katerih je bila diagnosticirana disleksija, se na podlagi Zakona 

o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000; 2011) po izdani odločbi prilagodi poučevanje, 

pripravi prilagojeno gradivo, učiteljem pa se lahko zagotovi tudi ustrezno izobraţevanje. V 

Sloveniji je sprejet petstopenjski model odziva na obravnavo, po katerem se v skladu s potrebami 

nudijo različne oblike in vrste pomoči ter podpora učencu z disleksijo. Pomembno vlogo pri 

vsem tem ima učitelj, ki mu nudi oporo šolski tim (Kavkler, 2011). 

Pri razvijanju inkluzivnega okolja poleg učitelja sodelujejo tudi vrstniki. Vzpostavljanje 

pozitivnih in prijateljskih medsebojnih odnosov je namreč za vsakega posameznika pomembna 

(Habjan, 2016). Če sošolci nimajo ustreznega znanja o disleksiji, lahko posledično oblikujejo 

napačne prestave ali pa prevzamejo določena negativna stališča in prepričanja. Vrstniki učence z 

disleksijo pogostokrat ne sprejemajo, saj ne razumejo njihovega vedenja in teţav (Boţič, 2002). 

Oblikovana negativna stališča tako lahko predstavljajo ovire za učence z disleksijo pri doseganju 

uspehov, samostojnosti in uresničevanju ciljev, vplivajo pa tudi na samopodobo učencev z 

disleksijo, saj to učenci velikokrat oblikujejo prav na podlagi stališč vrstnikov do njih (Sable, 

1995, v Williamson, 2014). Vse to pa se negativno odraţa tudi pri socialnem vključevanju 

učencev z disleksijo v šolsko skupnost, ki lahko vpliva na njihovo kasnejše vključevanje v 

druţbo.  

Prav zaradi tega je ozaveščanje vrstnikov o močnih področjih, primanjkljajih, posebnih potrebah 

in načinih pomoči učencem z disleksijo zelo pomembna. S tem namenom smo se odločili za 

izvedbo izkustvenih delavnic ozaveščanja vrstnikov o disleksiji. Izkustvene delavnice bodo 

omogočale učencem, da se na njim razumljiv način seznanijo s tem, kaj je disleksija, s pomočjo 

aktivnosti pa laţje razumejo, kaj doţivljajo učenci z disleksijo ob opravljanju določenih 

dejavnosti. Naš cilj je, da učenci spoznajo oziroma napredujejo v poznavanju področja disleksije 

ter da znanje in pridobljene izkušnje ohranijo. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 INKLUZIJA 

2.1.1 Opredelitev pomena in značilnosti inkluzije 

Obstaja veliko različnih opredelitev inkluzije, zato je njen pomen teţko strniti v nekaj povedi. S 

tem se strinjajo tudi Ainscow idr. (2006), ki opisujejo inkluzijo kot kompleksen pojav in trdijo, 

da je ni mogoče razloţiti z eno samo definicijo. V nadaljnje podajamo nekaj največkrat 

uporabljenih opredelitev in definicij, ki skupaj dajejo pogled na celovitost inkluzije.  

Galeša (1997, str. 60) pravi o inkluziji naslednje: »Ideja inkluzije nas uči, da večje, kot so razlike 

med nami, večja je naša moţnost in večje so zmogljivosti, da ustvarimo novo vizijo razvoja šole, 

človeka in druţbe. Prav tako nas inkluzija uči, kako tolerirati ljudi, ki so drugačni od nas, in kako 

sprejeti svojo drugačnost.« 

Iz njegovih besed lahko izpeljemo sklep, da inkluzija ni le za otroke s posebnimi potrebami, 

temveč tudi za vse druge udeleţence v inkluzivno vzgojno-izobraţevalnem sistemu oziroma za 

celotno druţbo. Inkluzija je namreč kot vodilo za celotno izobraţevano zakonodajo. Je 

dinamičen pristop s pozitivnim pogledom na raznolikost otrok, pri katerem različnost ni teţava, 

temveč priloţnost za obogatitev učenja (Unesco, 2005). To celovitost inkluzije poudarja tudi M. 

Kavkler (2007), ki pravi, da inkluzija ni namenjena le otrokom s posebnimi potrebami in se zato 

ne sme razvijati izolirano, temveč mora biti kot pristop celotnega šolskega sistema. Ustreza 

namreč potrebam vseh učencev in stremi k optimalnemu razvoju potencialov vseh. I. Lesar 

(2009) k temu dodaja, da je predpogoj za uspešno inkluzijo ta, da sprejmemo, da se je vsak 

učenec sposoben učiti in dosegati cilje. Pot, po kateri pa dosegajo te cilje, je različen, saj se 

učenci razlikujejo med seboj po zmoţnostih, etičnosti, starosti, kulturnem ozadju in v povezavi s 

tem imajo drugačna predznanja. 

Pri uresničevanju inkluzije je potrebno upoštevati štiri elemente, in sicer: inkluzija pomeni 

proces, ki zahteva odstranitev ovir; inkluzija pomeni pripravljenost in sodelovanje vsakega 

posameznika, ter namenja posebno skrb in pozornost do rizičnih skupin, ki se vključujejo v širše 

ali oţje druţbeno okolje (Ainscow, 2003, v Kavkler, 2008a).  

Kot proces, ki se nenehno razvija in nagrajuje, opisuje inkluzijo tudi Opara (2015), ki navaja, da 

inkluzija pomeni učenje o tem, kako ţiveti s sebi drugačnimi in kako se učiti o različnosti. V 

inkluzivni šoli ima namreč vsakdo moţnost, da v razredu skupaj s svojim vrstniki po svojih 

močeh prispeva in sodeluje v skupini. Tudi I. Lesar (2009) poudarja, da se na inkluzijo v zadnjih 

nekaj letih gleda kot na nikoli končan proces, ki je pomemben za vse učence na šoli. Dodaja pa 

še, da se pri tem procesu izpostavlja tudi pomen vključevanja staršev ali skrbnikov, celotnega 

šolskega kolektiva, politikov itd. pri sprejemanju odločitev znotraj tega procesa.  
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Reid (2013) pravi, da je pri inkluzivnem izobraţevanju učencev z disleksijo najpomembnejše, da 

se vsakemu učencu zagotovi usvajanje znanja in učenje na njemu najustreznejši način. M. 

Kavkler (2008a) k temu dodaja, da je pri tem pomembna sprememba stališč, saj moramo 

namesto poudarjanja primanjkljajev iskati moţnosti, ki omogočajo uspešnost posamezniku in 

odstraniti ovire.  

Resman (2003) opredeljuje inkluzijo kot globlji koncept od integracije, saj pravi, da je to 

oblikovanje kulture ţivljenja v določeni skupnosti (šoli, razredu), kjer se člani podpirajo, 

upoštevajo medsebojno različnost in ţivijo drug z drugim, ne drug ob drugemu. Reid (2013) trdi, 

da je uspešnost inkluzivne vzgoje in izobraţevanja učencev z disleksijo v veliki meri odvisna 

tudi od tega, koliko so vsi sodelujoči informirani in usposobljeni o disleksiji in koliko je celotna 

šola pripravljena na sprejemanje novih izzivov.  

2.1.2 Pogoji za razvoj uspešne inkluzije v vzgoji in izobraţevanju 

M. Kavkler (2008a) navaja, da je inkluzija v veliki meri odvisna od stališč posameznikov, kakor 

tudi stališč celotne druţbe do vključevanja oseb s posebnimi potrebami v širše socialno okolje. 

Stališča so namreč tista, ki usmerjajo naše vedenje v druţbi in obratno, tudi spremembe v okolju 

vplivajo na naša stališča. Stališča so v tesni povezavi z vedenjem in so ključna, kadar gre za 

izoblikovanje predstav o drugih (Ule, 2009). Če imajo vrstniki negativna stališča o disleksiji, se 

bo to odraţalo tudi v njihovem vedenju do učencev z disleksijo. Izzvala bodo neprimerno 

obnašanje in odnos do učencev z disleksijo, ki so del njihovega razreda. Socialna sprejetost 

učencev z disleksijo je torej v veliki meri odvisna od stališč, zato je pomembno, da se ta razvijajo 

v pozitivni smeri (Bouillet, 2010). Tudi B. Caf (2008) poudarja pomen stališč pri uresničevanju 

inkluzije. Pravi, da je sprejemanje različnosti oziroma drugačnosti predpogoj za uspešno 

inkluzijo. Spremembe v šolstvu na področju izobraţevanja oseb s posebnimi potrebami potekajo 

ţe veliko let, kljub temu pa se stališča ljudi še vedno ne menjajo ali pa se spreminjajo le zelo 

počasi. Poudarja, da predpisi in zakoni ţal niso dovolj za uspešno inkluzijo, če šola in vsi 

udeleţeni v vzgojno-izobraţevalnem procesu niso pripravljeni spremeniti svoja stališča, odnos in 

način dela (Caf, 2008).  

Pri uresničevanju inkluzije so pomembni tudi materialni in strokovni viri, ki lahko učencu s 

posebnimi potrebami omogočajo optimalne moţnosti za razvoj njegovih potencialov (Kavkler, 

2008a). Učencu z disleksijo se v skladu z njegovimi potrebami prilagodi organizacija prostora in 

časa, prilagodi način poučevanja in učenja, način preverjanja in ocenjevanja znanja, pripravi 

prilagojeno gradivo ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. Pomembno je, da strokovne in 

materialne vire optimalno izkoristimo ter evalviramo njihovo učinkovitost. Pri vsem pa moremo 

biti osredotočeni na učenca in na njegove dejanske potrebe ter pri tem izkoristiti vse priloţnosti, 

da sodeluje z vrstniki (Kavkler, 2008a).  
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Med strokovne vire spadajo tudi učitelji in njihovo strokovno izpopolnjevanje. Reid (2007) 

poudarja pomembnost znanja in kompetenc učiteljev pri poučevanju učencev z disleksijo. Meni, 

da je potrebno, da imajo učitelji, poleg dobre poučevalne prakse, razumevanje do učenca z 

disleksijo, ter znanje o specifičnosti učne teţave. Vendar le učitelj sam ni dovolj. Potrebna je 

socialna odgovornost vseh udeleţencev pri procesu vključevanja otroka s posebnimi potrebami v 

inkluzivno šolsko okolje (Kavkler, 2008a). 

O prepletenosti inkluzije s sodobnim druţbenim sistemom in demokratično ureditvijo piše tudi 

G. Čačinovič Vogrinčič (2005), ki povezuje elemente inkluzije z elementi postmodernega časa. 

Navaja, da je pri obeh v ospredju spoštovanje in ustrezno ravnanje z edinstvenostjo vsakega 

učenca, odkrivanje močnih področij učencev, ozaveščanje o različnosti ter soustvarjanje procesa 

učenja.  

Raziskovalca Calero in X. Perez Benasco (2015) izpostavljata inkluzivno naravnano kulturo, kot 

najpomembnejši in nujen element pri razvoju inkluzivne vzgoje in izobraţevanja. Trdita namreč, 

da če razvijemo ustrezno inkluzivno naravnano šolsko kulturo, potem to vpliva tudi na celotno 

šolsko politiko in prakso. V povezavi s tem zaključujeta raziskavo z mislijo, da je inkluzivna 

vzgoja in izobraţevanje mogoča ob zagotovitvi ţe minimalnih finančna sredstev in materialnih 

virov, vendar nikakor brez ustrezne inkluzivne šolske kulture, ki si prizadeva za udeleţbo vseh 

učencev (Calero in Pérez Benasco, 2015).  

Mitchell (2014) k vsem tem dodaja prizadevanje za razvoj takšne inkluzivne prakse, kjer je 

učencem z učnimi teţavami omogočen razvoj pozitivne samopodobe, razvoj njihovih 

potencialov. Po njegovem mnenju je ta mogoč le, če se na šolah prizadeva tudi za skrb vrstnikov, 

ki nimajo posebnih potreb. Potrebno je, da se tem učencem zagotavlja razvoj pozitivnih stališč 

do drugačnosti, omogoča prepoznavanje in cenjenje različnosti v druţbi ter se ozavešča o 

pravičnosti in enakosti v druţbi. Kot podlago temu avtor poudarja pravico učencev s posebnimi 

potrebami, da se izobraţujejo skupaj z njihovimi vrstniki.  

2.1.3 Ovire pri uresničevanju inkluzivne vzgoje in izobraţevanja 

Glede na pogoje razvoja inkluzije pa obstajajo tudi nekateri dejavniki, ki ovirajo razvoj 

inkluzivnega izobraţevanja. Vir teh so lahko slabe finančne moţnosti drţave, velikost razredov, 

obseţen sistem specialnih ustanov in učiteljev. V slovenskem šolskem sistemu pa sta največji 

oviri predvsem slabo razvita inkluzivna gibanja ter pretirano poudarjanje pomena izobraţevalne 

uspešnosti (Kavkler, 2008a).  

Mitchell (2014) pri tem, kot pereč problem uspešne inkluzije, izpostavlja, da le-ta ne more biti 

uspešna, če vanjo vključimo samo nekatere elemente. Ni dovolj namreč, če učenca s posebnimi 

potrebami vključimo v razred, mu omogočimo vse materialne vire, vendar ne skrbimo za 

zagotovitev tudi socialne vključenosti. Ta učenec bo le integriran v oddelek, ne bo pa doseţena 

inkluzija.  
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Reid (2013) se pri tem navezuje na inkluzijo učencev z disleksijo in ugotavlja, da je bilo v 

zadnjih nekaj letih storjeno veliko na področju nudenja podpore učencem z disleksijo v okviru 

šolskega sistema. Hkrati pa opozarja, da podpora ne pomeni nujno tudi uspešne inkluzije. 

Poudarja, da se je prav pri učencih z disleksijo zgodilo to, da je bila podpora in pomoč velikokrat 

ponujena v obliki specializiranih oblik pomoči, kar ni povsem podpiralo koncept inkluzije. Da bi 

se temu izognili, predlaga upoštevanje vseh elementov, vključenih v proces inkluzije kot na 

primer otroka oziroma učenca samega, njihovih vrstnikov, šole in tudi širše okolice.    

2.1.4 Sistemski model inkluzivne vzgoje in izobraţevanja  

Da bi lahko zagotovili vse pogoje, nujne za inkluzijo in se izognili moţnim oviram ali pa jih 

premostili, je potreben sistematičen in sistemski pristop, ki ga omogoča sistemski model 

inkluzivne vzgoje in izobraţevanja. Učinkovit sistem, ki uspešno podpira otroka s posebnimi 

potrebami pri vključevanju v vzgojo in izobraţevanje, je sestavljen iz 4 podsistemov: otrok, 

razred oz. vrstniki, šola in širše okolje (Kavkler, 2008b).  

Otrok 

Podsistem, ki zajema otroka pomeni upoštevanje njegovih osebnostnih lastnosti, značilnosti, 

spretnosti, znanj, vzgojno-izobraţevalnih potreb, močnih področij, itd. (Kavkler, 2008b). 

Upoštevati je potrebno tudi njegovo mnenje in mu nuditi moţnost, da izrazi svoje razmišljanje, 

pove svoje potrebe in ţelje ter da aktivno sodeluje pri procesu vključevanja v inkluzivni 

izobraţevalni sistem (Jones, 2005).  

Razred, vrstniki 

Zagotovo ima zelo pomembno vlogo učitelj, ki s svojimi stališči, poznavanjem posebnih potreb 

in dobro izvajano poučevalno prakso v veliki meri prispeva k uspešni inkluziji. Ne smemo pa ob 

tem zanemariti vpliv in vlogo vrstnikov, saj je od njih odvisno to, kako bo otrok s posebnimi 

potrebami sprejet v razredu. Pomembno je, da tudi njim posvetimo deleţ pozornosti. Vrstniki 

morajo biti ozaveščeni o posebnih potrebah njihovega sošolca, morajo biti seznanjeni s tem, 

kakšne pravice ima učenec ter zakaj mu le-te pripadajo (Kavkler, 2008b). 

Šola 

Šola je ustanova, primarno namenjena pridobivanju znanja in veščin, poleg tega pa je tudi 

socialni prostor, kjer se prepletajo različne socialne norme, vrednote, pričakovanja in zahteve 

(Podrekar, 2009). Šola lahko uspešno inkluzijo zagotovi s prilagoditvijo okolja učencu s 

posebnimi potrebami. Poleg tega mora nuditi ustrezno podporo strokovnim delavcem in 

spodbujati medsebojno sodelovanje ter timsko naravnanost celotne šole (Kavkler, 2008b).  
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Širše okolje 

V podsistem širšega okolja štejemo v oţjem smislu predvsem starše, ki imajo zelo pomembno 

vlogo pri šolanju otrok. Prav tako je pomembno tudi sodelovanje z zunanjimi ustanovami in 

organizacijami ter prostovoljci. Izreden pomen nosi vlada, ki mora biti usmerjena v 

izobraţevanje vseh otrok. Politika mora izraţati podporo inkluzivnemu izobraţevanju ter mora 

nuditi finančne vire za zagotavljanje te moţnosti. V podsistem širšega okolja spadajo tudi 

nevladne organizacije, ki imajo velik pomen pri ozaveščanju javnosti o posebnih potrebah 

(Kavkler, 2008b). Za ozaveščanje o PPPU v Sloveniji skrbijo naslednje nevladne organizacije:  

- Društvo Bravo (pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi teţavami in 

njihovim staršem ter učiteljem) 

- Bralno društvo Slovenije 

- Inštitut za disleksijo (Podlogar, 2015) 

Za večje ozaveščanje javnosti o problematiki disleksije je Evropska zveza za disleksijo (EDA) 

po vseh evropskih drţavah razglasila teden disleksije. Tekom tega tedna se v različnih drţavah, 

vključno s Slovenijo, vrstijo številne konference, seminarji, medijske kampanje, predstavitev 

novih poučevalnih metod in tehnologij itd. (Tancig, 2003).  

Inkluzijo lahko tako povezujemo z vrednotami demokratične druţbe, kjer so upoštevane enake 

moţnosti za vse, pravičnost, nediskriminacija ter ozaveščenost o pomenu izobraţevanja in 

socializacije učencev s posebnimi potrebami skupaj z njihovimi vrstniki (Sardoč, 2005).  

Uspešna inkluzija se lahko uresničuje le takrat, kadar aktivno vključimo vse štiri podsisteme, ki 

odgovorno in uspešno izpolnjujejo svoje naloge, ter upoštevamo njihovo medsebojno vplivanje 

in prepletenost (Kavkler, 2008b). Tudi Reid (2013) poudarja, da je popolna inkluzija doseţena le 

takrat, kadar je celotna druţba vpletena v ta proces.  
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2.2 POJMOVANJE DISLEKSIJE IN POLOŢAJ UČENCEV Z DISLEKSIJO V 

INKLUZIVNEM VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNEM SISTEMU 

2.2.1 Pojem disleksije in z njo povezani miti 

Avtorji E. Raduly-Zorgo idr. pravijo o disleksiji kot najbolj raziskani specifični učni teţavi, da je 

»… dobro poznana, vendar slabo razumljena teţava.« (Raduly-Zorgo idr., 2010, str. 10). Pojem 

disleksije se namreč uporablja vedno pogosteje v vsakdanjih pogovorih učiteljev, staršev, 

učencev itd. Še vedno pa prihaja do zmede in nejasnosti pri definiranju. Kot dokaz za to so miti, 

ki so nastali tekom let. Nekaj najbolj pogostih in neutemeljeni mitov o disleksiji (Kešič Dimic, 

2003): 

- Disleksija je bolezen 

- Branje je povezano z intelektualnimi sposobnostmi, kdor slabo bere ne more biti preveč 

bister. 

- Disleksijo lahko otroci prerastejo. 

- Učenci z disleksijo vidijo obrnjene črke. 

- Disleksija je posledica teţav z očmi, potrebna so očala in vaje za oči. 

- Disleksija je posledica lenobe ali pomanjkljivega učenja. 

Da do podobnih napačnih prepričanj ne prihaja, je potrebno, da poznamo različne opredelitve 

disleksije in razumemo, kaj pomenijo.  

Definicija Britanskega zdruţenja  za disleksijo (BDA) pravi, da je disleksija specifična učna 

teţava (v nadaljnje tudi SUT), ki predvsem prizadene razvoj pismenosti in veščine, povezane z 

jezikom. Prisotna je od rojstva naprej in do konca posameznikovega ţivljenja. Je skupek 

različnih primanjkljajev, kot so teţave na področju predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, 

hitrosti procesiranja, delovnega pomnjenja ter razvoja avtomatizacije veščin. Omenjene 

sposobnosti ovirajo posameznika pri opravljanju vsakodnevnih nalog (Kavkler idr., 2010).  

Evropsko zdruţenje za disleksijo (EDA) opisuje disleksijo kot raznolikost nevrološkega izvora, 

ki oteţuje usvajanje branja, črkovanja in pisanja. Hkrati pa poudarja, da disleksija ni odvisna od 

posameznikove inteligentnosti, truda in socialno-ekonomskega poloţaja (European Dyslexia 

Association, 2014).  

Definicija internacionalnega zdruţenja (IDA) opozarja na sekundarne posledice, kot so teţave 

bralnega razumevanja, slabe izkušnje z branjem, kar lahko ovira širjenje besednjaka in s tem 

povezano slabše splošno znanje (International Dyslexia Association, 2018).  

Reid (2007) disleksijo opisuje z besedno zvezo skriti primanjkljaj, saj so teţave notranje narave, 

ki pogostokrat navzven niso vidne ter so zaradi tega tudi spregledane. Velikokrat ne vemo, da 
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ima neka oseba disleksijo, dokler se ta ne sreča s situacijo, ki ji predstavlja oviro (denimo glasno 

branje, prepisovanje s table, ipd.).  

2.2.2 Značilnosti oseb z disleksijo 

Pri vsaki osebi z disleksijo se teţave in močna področja izraţajo drugače. Nekatere značilnosti pa 

so prisotne pri večini učencev in je njihovo poznavanje lahko v pomoč pri razumevanju ter 

nudenju ustrezne pomoči učencem z disleksijo. 

Pomanjkljivo fonološko zavedanje, kar pomeni sposobnost prepoznavanja in manipuliranja z 

glasovi, velikokrat pomeni prvi in prevladujoč napovednik disleksije v šolskem okolju. 

Posledično postane poglavitna teţava učencev z disleksijo učenje pravilnega in ustrezno hitrega 

branja. Poleg branja so prisotne tudi teţave s črkovanjem in pisanjem, ki so velikokrat še bolj 

vztrajne kot teţave z branjem (Košak Babuder, 2014). 

Reid (2007) podaja nekaj najbolj pogostih in specifičnih teţav učencev z disleksijo, ki so opazne 

pri branju, črkovanju in pisanju. Pri branju so opazne predvsem teţave pri prepoznavanju glasov 

v besedah in z njihovim pravilnim zaporedjem. Velikokrat med branjem zamenjujejo, izpuščajo, 

dodajajo črke ali pa zamenjajo celo besedo s podobno (npr. »metla« namesto »omelo«). Največ 

teţav učenci z disleksijo doţivljajo med glasnim branjem, berejo počasi in zatikajoče ter 

posledično razvijejo negativne občutke in odpor do branja. Pri črkovanju si teţko zapomnijo 

pravila in delajo fonološke napake (namesto »k« preberejo »g«, namesto »s« preberejo »z«). Pri 

pisanju so nedosledni in počasni (zlasti pri prepisovanju s table in pri nareku).  

Disleksija pa ne pomeni le teţave pri veščinah pismenosti, temveč vključuje tudi različna druga 

področja, ki lahko ovirajo usvajanje šolskih veščin, kakor tudi celostno funkcioniranje učencev z 

disleksijo (Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008).  

Teţave se lahko pojavijo v kratkotrajnem ali delovnem pomnjenju, kar povzroča teţave pri 

razumevanju in pomnjenju. V šolskem prostoru to velikokrat pomeni teţave z zapomnitvijo 

navodil ali prebranega (Magajna, 2002). Oviro za osebe z disleksijo predstavljajo tudi 

primanjkljaji pri časovnem zaznavanju in organizaciji (počasnejši tempo odzivanja, slabe 

strategije pri načrtovanju izvenšolskih obveznosti, organizacija šolskih pripomočkov in nalog). 

Prisotni so tudi primanjkljaji pri poimenovanju (simbolov, predmetov, barv) in teţave pri 

manipuliranju z abstraktnimi pojmi (zamenjevanje leve in desne) (Reid, 2007).  

L. Magajna skupaj z drugimi avtorji (2008) povzema nekatere najpomembnejše teţave učencev z 

disleksijo:  

- teţave glasovnega zavedanja, določanja vrstnega reda glasov, rim, zlogov v besedi; 

- teţave pri prepoznavanju in priklicu posameznih besed;  

- teţave pri priklicu in pravilnem zapisu črk; 
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- teţave določanja ustreznega vrstnega reda črk, glasov, besed pri branju in pisanju; 

- teţave pri organizaciji, zapisu in izraţanju misli v pisni ter ustni obliki; 

- teţave pri bralnem razumevanju; 

- moţni zaostanki pri razvoju govora in jezika; 

- teţave pri časovni in prostorski orientaciji ter na področju stranskosti; 

- teţave pri pisanju (nedosleden stil, počasno pisanje) 

- teţave pri matematiki kot posledica napačnega sledenja korakom, teţave z določanjem smeri 

ali z razumevanjem matematičnega jezika; 

- podobne teţave se pojavljajo tudi pri drugih druţinskih članih (Magajna idr., 2008).  

Zgoraj naštete ovire in teţave so tiste, na katere so pri učencih z disleksijo učitelji, sošolci in 

ostale osebe najprej pozorni. Močna področja pa so velikokrat prav zaradi prevelike usmerjenosti 

na teţave ali prezrta in neizkoriščena ali pa jih okolica sploh ne prepozna.  

Drugačen način predelovanja informacij, ki je značilna za osebe z disleksijo, pomeni inovativne 

ideje, divergenten način razmišljanja, povezovanje različnih detajlov v celoto in zelo dobro 

sposobnost reševanja problemov (Magajna idr., 2008).  

Najbolj pogosta močna področja posameznikov z disleksijo so poleg omenjenih še sledeča 

(Raduly-Zorgo idr., 2010): 

- dobro razvite domišljijske sposobnosti,  

- vzpostavljanje nepričakovanih, novih povezav med informacijami, 

- kreativnost in originalnost,  

- dobre sposobnosti vidnega predstavljanja, 

- dobro celostno razumevanje določenih pojavov, 

- dobre sposobnosti prostorske predstavljivosti, 

- dobra intuicija, 

- dobre sposobnosti ustvarjanja novega znanja itd.  

Veliko uspešnih in znanih posameznikov z disleksijo je kljub temu doseglo izjemne uspehe na 

svojem področju in poklicu. Te osebe so razvile različne načine in strategije, s katerimi rešujejo 

teţave tako, da pri tem pridejo do izraza njihova močna področja in tako doseţejo zastavljene 

cilje. Te posameznike zagotovo odlikuje izjemna vztrajnost, hkrati pa tudi podpora iz okolja 

(Tancig, 2003). Nekateri znani ljudje z disleksijo so ali so bili: Hans Christian Andersen, Pablo 

Picasso, Walt Disney, Albert Einstein, Thomas Edison, Winston Churchill, Kenny Logan, Jamie 

Oliver, Tom Cruise, Whoopi Goldberg in še veliko drugih (Raduly-Zorgo,2010).  
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2.2.3 Pomoč in podpora učencem z disleksijo 

Disleksija se pojavlja vzdolţ kontinuuma od laţjih pa vse do izrazitih oblik. Pri vsakem 

posamezniku se disleksija izraţa na specifičen način, saj se značilnosti prepletajo z osebnostnimi 

lastnostmi in značajem vsake osebe. 

Učenci, pri katerih je disleksija prisotna v laţji oziroma zmerni obliki, so učenci s specifičnimi 

učnimi teţavami (SUT). Učenci, ki imajo teţjo obliko disleksije pa spadajo med učence s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Glede na to se določa tudi stopnja in 

oblike pomoči tem učencem (Jagerič, 2016).   

Učencem, ki imajo laţjo ali zmerno obliko disleksije, se po Zakonu o osnovni šoli (1996) 

prilagodijo metode in oblike dela, vključi se jih v dopolnilni pouk ter se jim po potrebi 

zagotovijo druge oblike pomoči. Učenci s teţjo obliko disleksije pa so usmerjeni v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Znotraj tega se potem učencem 

prilagodi prostorska in časovna organizacija, preverjanje in ocenjevanje znanja ter se jim nudi 

dodatna in strokovna pomoč (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000; 2011; 

Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2012).  

Pomoč in podpora se učencem z disleksijo zagotavlja v sklopu slovenskega petstopenjskega 

modela odziva na obravnavo, ki se glede na kontinuum teţav učencev razteza od manj do bolj 

intenzivnih oblik podpore in pomoči. Od pomoči učitelja v razredu, vključevanja šolske 

svetovalne sluţbe, nudenja dodatne individualne ali skupinske pomoči, svetovanja in pomoči 

zunanjih strokovnjakov pa vse do usmeritve v izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo (Kavkler, 2008b).  

Za večino učencev z disleksijo je pomembna zlasti dobra poučevalna praksa učitelja ter 

sprejetost in vključenost v razred. Z izvajanjem kakovostne poučevalne prakse, enakovrednim 

sodelovanjem v razredu in zagotovitvijo ustreznih priloţnosti za razvijanje potencialov vseh 

učencev se namreč lahko večini učencev z disleksijo zagotovi potrebna mera podpore in pomoči, 

ki zagotavlja uspešnost. Najvplivnejšo vlogo imajo pri tem učitelji in razredna klima, ki ga 

ustvarijo vsi sodelujoči, pri čemer je pomembna tudi vloga vrstnikov (Jagerič, 2016).  

Učenci, ki imajo teţjo obliko disleksije, potrebujejo pomoč na peti stopnji in vključitev v 

izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Učencem so na 

tej stopnji omogočene dodatne individualne ure izven razreda (Jagerič, 2016). Vendar za tega 

učenca še vedno ostaja pomemben razred in sošolci, kamor se po končani uri s strokovnjakom 

vrne in znova poskuša vzpostaviti svojo vlogo ter dalje gojiti prijateljske stike (Kešič Dimic, 

2010).  
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2.3 SOCIALNA SPREJETOST UČENCEV Z DISLEKSIJO V INKLUZIVNEM 

ŠOLSKEM OKOLJU 

2.3.1 Pomen socialnega učnega okolja za učence z disleksijo 

Učenci z disleksijo se s teţavami prvič soočajo šele v šolskem okolju, ob srečanju s situacijami, 

ki jim povzročajo (večje) ovire kot njihovim vrstnikom. Pri tem je zelo pomembna ustrezna 

pripravljenost in spodbudna naravnanost šolskega učnega okolja.  

L. Magajna (Magajna, 2008, v Jereb, 2011) poudarja, da pomeni učinkovito učno okolje 

varovalni dejavnik za učence, ki imajo specifične učne teţave. Učno okolje pa je učinkovito 

takrat, kadar je učenje in poučevanje prijetno ter spodbuja celostni razvoj vseh učencev. 

Pomembno je, da spodbuja aktivnost vseh učencev, omogoča sodelovanje vsem, nudi ustrezne 

izzive in spodbude ter ustvarja pozitivne odnose med učenci. Je raznoliko in celostno, pomaga in 

omogoča vsem učencem, da se učijo na zanje najustreznejši način ter jim omogoča enake 

moţnosti (Jereb, 2011).  

Razredno učno okolje je opredeljeno kot skupek fizičnega, didaktičnega, kurikuralnega in 

socialnega okolja (Jereb, 2011).  

Fizično okolje A. Jereb (2011) opredeljuje kot urejene in funkcionalno opremljene šolske 

prostore z ustreznimi didaktičnimi materiali in pripomočki za učence. Hkrati je pomembno, da 

učencem zagotavlja občutek varnosti in jih spodbuja k učenju. Učinkovito fizično okolje je 

predpogoj za uspešno poučevanje in učenje. Pod didaktično okolje štejemo učne pripomočke, 

materiale, stil učiteljevega poučevanja in njegovo poučevalno prakso. Sem spadajo tudi 

prilagoditve (vsebine, načina posredovanja znanja, preverjanja znanja, prilagoditve učnih gradiv) 

za učence z učnimi teţavami. Kurikularno učno okolje zajema ustrezen in kakovosten šolski 

kurikul (Jereb, 2011).  

Pri vključevanju učencev z disleksijo v inkluzivne razrede je, poleg zgoraj ţe naštetih, zelo 

pomembna, če ne celo najpomembnejša, ustrezna pripravljenost socialnega učnega okolja. 

Socialno učno okolje je sestavljeno iz vseh ključnih odnosov v šoli (med učitelji, svetovalno 

sluţbo in učitelji, vodstvom in učitelji, med starši in učitelji, med učenci, sošolci v razredni 

skupnosti …). Kakovostni odnosi, ki se kaţejo v medsebojnem spoštovanju, upoštevanju močnih 

področij in različnosti vsakega učenca, pa so podlaga za učinkovito socialno okolje (Jereb, 

2011). 

Osnovna naloga socialnega okolja je, da s pomočjo kakovostnih odnosov in ustrezne razredne 

klime podpira celovit socialni, emocionalni in moralni razvoj vsakega učenca (Pevec Semec, 

2009, v Orgolič Štuhec, 2017). Učenci z učnimi teţavami, med katere štejemo tudi učence z 

disleksijo, so velikokrat neuspešno vključeni v razredno skupnost zaradi slabe socio-

emocionalne podpore. Ugotovitve mednarodne raziskave PISA, opravljene leta 2015, so 
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pokazale, da so bili učenci v slovenskih šolah pod povprečjem pri oceni doţivljanja 

podpirajočega in razumevajočega odnosa v šolskem oz. razrednem okolju (Pedagoški inštitut, 

2017).  

Inkluzivna šola mora sistematično razvijati takšno učno okolje, kjer so vrstniki in učitelji do 

učencev z disleksijo razumevajoči, potrpeţljivi in mu omogočajo prilagoditve ter ustrezno 

pomoč. Hkrati mora vsem učencem omogočati priznavanje in sprejemanje drugačnosti, strpnosti 

in solidarnosti (Jereb, 2011; Grah, 2013).  

Koster, Nakkern, Pijl in van Houten (2009) v okviru zagotavljanja ustreznega socialnega učnega 

okolja predlagajo uporabo besedne zveze socialna participacija ali udeleţba (»social 

participation«) učencev z učnimi teţavami, pod katero štejejo štiri dejavnike:  

- odnosi in interakcije med učenci z učnimi teţavami in njihovimi vrstniki,  

- sprejetost s strani vrstnikov,  

- sklepanje prijateljskih in vrstniških vezi in  

- samopodoba učencev z učnimi teţavami.  

V nadaljnje bomo na kratko pojasnili pomembnost teh dejavnikov v povezavi z učenci z 

disleksijo.  

2.3.2 Odnos vrstnikov do učencev z disleksijo 

Odnosi med vrstniki so eni izmed najvplivnejših dejavnikov pri zagotavljanju ustrezne 

psihosocialne klime v razredu in šoli (Pečjak, 2008). Vrstniki so namreč tisti, s katerimi učenci 

preţivijo največ časa: se druţijo med odmori, skupaj malicajo, skupaj preţivljajo čas po pouku 

itd. Učenci se skozi medsebojne interakcij učijo izraţati svoje mnenje, misli, ideje ter tako 

oblikujejo svoj odnos do drugih, druţbe in sveta. Ugotovljeno je bilo, da je število in kakovost 

prijateljskih odnosov v pozitivni povezavi z motivacijo in učno uspešnostjo (Wingfield, 1998, 

99, v Marentič Poţarnik, 2012).  

Šolsko okolje ima pri tem pomembno vlogo, saj je prostor, ki omogoča učencem priloţnosti za te 

medsebojne interakcije. Če so v razredu in na šoli med učenci pozitivni, spoštljivi in enakovredni 

odnosi, se tudi notranja motivacija učencev poveča, bolj si pomagajo in se podpirajo (Marentič 

Poţarnik, 2012). Pri tem je pomembno, da se ustvari pozitiven in sprejemajoč odnos vrstnikov 

do učencev z disleksijo, kar vključuje razumevanje njihovih teţav in sposobnosti, premagovanje 

moţnih negativnih stališč in predsodkov ter razvijanje ustreznih prijateljskih in vrstniških 

odnosov med vsemi učenci.  

2.3.2.1 Oblikovanje vrstniških skupin in prijateljskih vezi 

Za osebnostni, moralni in socialni razvoj učencev so prijateljski odnosi med vrstniki po 

pomembnosti takoj za odnosi s starši (Boţič, 2002). V obdobju mladostništva pa lahko celo 
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prerastejo pomembnost odnosa s starši (Tomsits, 2018). V razredu si vsak učenec oblikuje in 

pridobi določen status, ki je odvisen od različnih dejavnikov: šolski uspeh, vedenje, čas 

prisotnosti v razredu, individualne značilnosti ter stališča drugih (učitelja, sošolcev) do učenca 

(Boţič, 2002).  

Mladostniki zelo cenijo in posvečajo izredno pozornost prijateljskim odnosom in vrstnikom. 

Oblikujejo vrstniške, prijateljske skupine, ki jim nudijo občutek pripadnosti, zaupanja. Znotraj 

vrstniških skupin učenci izraţajo svoja čustva, mišljenje, interese, vrednote itd. S tem se razvija 

samopodoba mladostnikov, razvijajo se njegove komunikacijske sposobnosti ter socialne 

spretnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Učenci si znotraj prijateljskih vezi in 

vrstniških skupin iskreno zaupajo, pomagajo drug drugemu pri reševanju teţav. Posledično lahko 

konflikti, teţave, neiskrenost ali drug vzroki, ki se pojavijo znotraj teh skupin, zelo hudo 

prizadenejo učenca. Počutijo se izdani, kar lahko zelo slabo vpliva na njihovo samopodobo in na 

nadaljnje sklepanje prijateljskih vezi (Tomsits, 2018).  

2.3.2.2 Vzroki težav med vrstniki 

Učenci, ki imajo dobro samopodobo, laţje sklepajo prijateljstva, se vključujejo v vrstniške 

skupine. Ti učenci manj primerjajo svoje sposobnosti z drugimi ter sebe in druge sprejemajo 

take, kot so. Učenci z nizko samopodobo (med katere spadajo velikokrat tudi učenci z disleksijo) 

pa so srameţljivi, ne vedo, kako bi pristopali k vrstnikom, kako bi navezali stik. Posledično so 

osamljeni, izločeni iz prijateljskih in vrstniških skupin (Youngs, 2000).  

Eden izmed vzrokov za slabo vključenost učencev z disleksijo v razredno skupnost so lahko 

njihove šibke in/ali neustrezne socialne veščine. M. Kavkler (2008a) poudarja, da bi morali 

včasih celo več pozornosti posvetiti socialnim veščinam učencev, kot pa izobraţevalnim, še 

posebej velja to za učence, ki imajo učne teţave. Ugotovitve raziskav znanstvenikov Kavale in 

Forness (1996, v Kavkler, 2005) namreč kaţejo na to, da ima visok deleţ učencev s specifičnimi 

učnimi teţavami slabše razvite socialne veščine, predvsem tiste, ki vplivajo na stike z vrstniki.   

Raziskovalca Stone in La Greca (1990, v Kavkler, 2005) sta tekom svojih raziskav ugotovila, da 

vrstniki odklanjajo polovico otrok s specifičnimi učnimi teţavami. Še posebej izpostavljata 

učence z disleksijo, ki so pogosto telesno ali socialno manj zreli od vrstnikov, kar jim povzroča 

dodatne teţave pri sodelovanju z vrstniki (npr. so manj spretni pri igrah, ne zmorejo slediti 

navodilom iger, pravil).  

Najpogosteje vzroki teţav učencev z učnimi teţavami z vrstniki izvirajo iz (Ryan, b.d;  Kavkler, 

2005):  

- slabše fizične in socialne zrelosti v primerjavi z njihovimi vrstniki; 

- slabe samopodobe zaradi slabše sprejetosti pri vrstnikih, 

- slabše znajdenosti v določenih socialnih situacijah, 
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- slabšega prepoznavanja nekaterih verbalnih in neverbalnih izrazov (geste, določene 

poteze, humor, sarkazem, telesna govorica…), 

- slabše sposobnosti učenja iz lastnih napak, 

- teţav s priklicem posameznih besed med pogovorom z vrstniki, 

- slabe zapomnitve zaporedij (npr. pri pripovedovanju zgodbe si ne zapomnijo, kaj se je 

zgodilo prej in kaj kasneje), 

- nekonsistentnosti v vedenju in čustvovanju (to zmede okolico),  

- anksioznosti, saj so lahko učenci frustrirani zaradi nerazumevanja okolice in ker se 

počutijo nemočne itd. 

2.3.3 Vpliv stališč vrstnikov na socialno sprejetost učencev z disleksijo 

Podpora in sprejemanje vrstnikov, kakor tudi vzroki teţav, so v veliki meri odvisne tudi od 

stališč in predsodkov vrstnikov do učencev z disleksijo. Stališča namreč vplivajo na sprejemanje 

tega učenca v razredno skupnost, sklepanje prijateljskih vezi ter razvijanje vrstniške pomoči in 

sodelovanja. Nowicki in Sandienson (2002, v de Boer, Pijl in Minnaert, 2012) trdita, da nosijo 

stališča vrstnikov do sošolcev z učnimi teţavami največjo teţo oz. pomen pri zagotavljanju 

inkluzivne vzgoje in izobraţevanja. Stonemank (1993, v de Boer idr., 2012) temu dodaja, da 

imajo negativna stališča vrstnikov enako, če ne celo večjo destruktivno vrednost, kot so lahko 

določene fizične ovire.  

Da pa lahko razumemo vpliv stališč vrstnikov na sprejemanje in odnos do učencev z disleksijo, 

je nujno, da vemo, kaj so stališča, kako vplivajo na odnose med vrstniki, kaj jih oblikuje ter kako 

jih lahko spreminjamo.  

2.3.3.1 Opredelitev stališč 

B. Marentič Poţarnik (2012, str. 108) opredeljuje stališča kot: »trajnejše miselne, čustvene in 

vrednostne naravnanosti do različnih predmetov, oseb, dogodkov in pojavov.« M. Ule (2009) k 

temu dodaja, da stališča vplivajo na naša dejanja in spreminjajo naše vedenje ter so ključna za 

izoblikovanje predstav o nas samih in o drugih ljudeh. 

Vsako stališče je integracija kognitivne, čustvene (ocenjevalne/evaluativne) in motivacijske 

komponente stališč. Kognitivna komponenta so znanja, izkušnje, vrednote in informacije v zvezi 

s predmetom, situacijo, osebo ali dogodkom. Vsako stališče temelji na znanju in poznavanju 

dogodkov in stvari, do katerih imamo stališče. Stališča, ki so zasnovana na nepreverljivih 

dejstvih in informacijah, imenujemo predsodki. Čustvena komponenta pomeni pozitivna in 

negativna občutja in ocenjevanja določenih objektov stališč. Osebe ali situacije lahko spodbujajo 

simpatijo, jezo, obţalovanje, zaničevanje, spoštovanje itd., kar potem določa smer stališč. 

Motivacijska komponenta je pripravljenost človeka, da deluje na določen način glede na objekt 

stališč. Na primer podpre objekte, do katerih ima pozitivna stališča, oziroma prepreči situacije, 
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do katerih goji negativna stališča. Med vsemi tremi komponentami je tesna prepletenost in ob 

reakciji na določen draţljaj vse tri sodelujejo (Ule, 2009).  

2.3.3.2 Oblikovanje in spreminjanje stališč 

Na oblikovanje in spreminjanje stališč vpliva veliko dejavnikov. Določena stališča se oblikujejo 

tekom zgodnjega otroštva v druţini, druga pozneje, preko interakcij z vrstniki in prijatelji. V 

današnjem svetu čedalje bolj narašča tudi vloga medijev pri oblikovanju stališč (Orgolič Štuhec, 

2017).  

C. Williamson (2014) poudarja pomen šole kot ene izmed glavnih dejavnikov pri oblikovanju 

stališč učencev. Šola je namreč mesto, kjer se posamezniki izobraţujejo in socializirajo poleg 

drugih učencev. V šoli se učenci učijo sprejemati in razumeti drugačnost, spoštovati in 

spodbujati različnost. Vse to poteka preko medsebojnih interakcij vrstnikov in prijateljev, zelo 

pomembno vlogo pa imajo tudi učiteljeva prepričanja, stališča in vrednote. Odnos, ki ga tekom 

šolanja oblikujejo do oseb s posebnimi potrebami, učnih teţav in učencev z disleksijo, učenci 

prenesejo v svoje celotno ţivljenje. Prav zaradi tega so pomembne priloţnosti, ob katerih učenci 

dostopajo do ustreznih informacij o učnih teţavah, med drugim tudi o disleksiji, da imajo 

priloţnost razumeti, kaj njihovi vrstniki z disleksijo doţivljajo, ter spoznati kako jim lahko 

pomagajo (Williamson, 2014).  

2.3.3.3 Vpliv negativnih stališč vrstnikov na sprejemanje učencev z disleksijo 

Učenci z disleksijo se velikokrat srečajo z negativnimi stališči oz. predsodki, ki jih imajo njihovi 

vrstniki o njih (Schmidt, 2001). To potrjuje tudi K. Podrekar (2009), ki pravi, da vrstniki 

velikokrat gojijo predsodke do svojih sošolcev z učnimi teţavami, kar se kaţe tako, da jih 

zavračajo in ne sprejemajo medse. Avtorica poudarja, da vrstniki velikokrat ne poznajo vzrokov 

teţav učencev z učnimi teţavami in se zaradi tega počutijo nelagodno v odnosu do njih.  

Veliko učencev z disleksijo zelo zgodaj spozna negativna stališča vrstnikov in občuti zavračanje 

s strani sošolcev. Njihove teţave marsikdaj vodijo k smešenju, so predmet norčevanja ali vodijo 

v samoobtoţevanje in občutke krivde (Tancig, b. d.). Učenci z disleksijo so velikokrat tudi ţrtve 

ustrahovanja, nadlegovanja in zasmehovanja vrstnikov (Bradshaw 2005 v Kavkler, 2005). Odziv 

učencev na to je lahko zelo različen: največkrat reagirajo z negotovim vedenjem, odklonilnim 

obnašanjem ali pa z vedenjem, ki vzbuja pozornost (Podrekar, 2009).  

Avtorica M. Ule (2005) meni, da ţrtve vrstniškega nasilja (kar so lahko tudi učenci z disleksijo) 

velikokrat začnejo obnašati skladno s predsodki, ki jih drugi gojijo do njih. S tem dajejo drugim 

neke vrste opravičilo, da nadaljujejo nasilje nad njimi. Predsodki torej, po mnenju avtorice, 

vedno delujejo kot neke vrste pričakovanja. Ob tem se lahko zgodi, da se ne znajo braniti, ne 

znajo reči ne in ne zaupajo vase (Bradshaw 2005, v Kavkler, 2005). 
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Goffman (2008, v Podrekar, 2009) navaja, da se posameznik, ki so ga vrstniki označili z 

določenimi predsodki, v socialni situaciji odzove obrambno, največkrat se umakne iz socialnih 

situacij. Posledično to za učenca s SUT pomeni, da ne razvija socialnih veščin ter ne pridobiva 

povratnih informacij iz okolja, kar izzove osamljenost, izoliranost, občutek nezaţelenosti. To 

lahko privede do frustracij, dodatnih učnih teţav, sprememb v vedenju in obnašanju (Mataič 

Šalamun, 2006).   

Neugodne izkušnje se pri učencu utrjujejo vedno globlje in lahko pripeljejo do čustvenih in 

vedenjskih teţav (Boţič, 2002). Učenci z disleksijo najpogosteje doţivljajo zaskrbljenost, jezo, 

frustracije, občutke nezmoţnosti in oblikujejo zelo slabo samopodobo. Vse to lahko privede tudi 

do depresije ali občutkov depresije (Ryan, b.d.; Alexander-Passe, 2010). J. Boţič (2002) 

poudarja, da depresija, ţalostno in negativno razpoloţenje ter obup lahko pri otroku povzroči 

umik iz različnih šolskih situacij. Ţe tako slabe socialne vezi z vrstniki se lahko še dodatno 

razrahljajo, socialno ne sprejemanje pa se tako le še poglobi.  

2.3.4 Dosedanje raziskave o socialni sprejetosti učencev s posebnimi potrebami 

Socialno sprejetost učencev s posebnimi potrebami, med katere spadajo tudi učenci z disleksijo, 

so raziskovale številne tuje in slovenske študije. Med pomembnejše v slovenskem prostoru spada 

študija M. Schmidt (2001), ki je z rezultati raziskave pokazala, da so učenci s posebnimi 

potrebami v heterogenih razredih večinskih osnovnih šol opazno slabše socialno vključeni kot 

njihovi vrstniki. Na slabšo socialno vključenost vpliva predvsem slab šolski uspeh, teţave v 

odnosih med sošolci, nizka samopodoba, kakor tudi zelo storilnostno naravnan šolski sistem v 

večinskih snovnih šolah. Avtorica podaja predlog o oblikovanju takšnih vzgojno-izobraţevalnih 

okolij, ki bodo uveljavljale spremembe v druţbeni klimi (Schmidt, 2001). S tem predlogom se 

strinja tudi A. Prah (2011), ki je v svoji raziskavi preučevala socialne spretnosti učencev s PPPU 

v osnovni šoli. Temeljna spoznanja njene empirične raziskave so potrdila, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med učenci s PPPU in vrstniki pri teţavah v socialni interakciji, pri čemer 

imajo več teţav učenci s PPPU. Vzrok vidi v izrazito storilnostni naravnanosti šol, kjer je uspeh 

pogosto višje vrednoten kot napredek. Poudarja, da je na šolah potrebno negovati socialne stike, 

sodelovanje in empatijo ter več pozornosti nameniti tudi socialnemu vidiku razvoja učencev na 

šolah.   

Zanimive so ugotovitve raziskave M. Mataič Šalamun (2006), ki je zajemala 200 učencev iz 

devetih osnovnih šol, med katerimi je bilo 8 učencev s SUT, 22 učencev s PPPU, 144 učencev, 

ki so obiskovali dopolnilni pouk ter 26 učencev, ki so bili deleţni individualne in/ali skupinske 

pomoči. Rezultati na podlagi ugotavljanja socialnega statusa učencev so pokazali, da so učenci, 

ki so deleţni dodatne strokovne pomoči, večinoma nepriljubljeni v svojih razredih. Razloga za to 

avtorica ni raziskovala, trdi pa, da je naloga vsake šole omogočati in izboljšati socialno 

integracijo učencev z učnimi teţavami. Predlaga izvajanje različnih dejavnosti, kot je svetovanje 

učencem in učiteljem, izvajanje socialnih iger in pogovorov v razredu (Mataič Šalamun, 2006).  



17 

 

Številne tuje raziskave iz ZDA, Švice, Velike Britanije in Nemčije so pokazale, da imajo učenci 

z učnimi teţavami v povprečju niţji sociometrični status kot njihovi vrstniki brez učnih teţav (v 

Guralnick idr., 1996, v Schmidt, 2000). Tudi rezultati raziskave N. Orgolič Štuhec (2017) 

nakazujejo na nizek sociometrični status in slabšo sprejetost učencev s SUT v razredu. Avtorica 

ugotavlja, da učencem s SUT vrstniki pogosto pripisujejo negativne osebnostne lastnosti oziroma 

značilnosti, kot je osamljenost, boječnost in ţalost. Yudin (2015) ugotavlja, da druţba velikokrat 

opazi le pomanjkljivosti in šibkosti oseb s posebnimi potrebami, spregleda pa njihova močna 

področja.   

Avtorji A. de Boer idr. (2012) so opravili obseţen pregled literature rezultatov raziskav, 

opravljenih med letom 1998 in 2011 v različnih drţavah. Raziskave so preučevale socialno 

sprejetost učencev z različnimi primanjkljaji predvsem z vidika odnosa in stališč vrstnikov do teh 

učencev. Končni pregled je zajemal 20 raziskav iz različnih drţav. Ugotovitve pregleda 

rezultatov teh študij so bile zelo različne. Skupna ugotovitve pri večini raziskav pa je bil ta, da 

učenci gojijo nevtralna čustva, prepričanja in občutke do učencev s posebnimi potrebami. Kot 

sklep so raziskovalci poudarili, da čeprav je nevtralna opredelitev vrstnikov boljša kot negativna 

stališča, moramo biti pozorni na njih in predvsem poiskati vzroke zanje. Nowicki in Sanderson 

(2002, v de Boer idr., 2012) poudarjata poznavanje, védenje in razumevanje vrstnikov o 

različnosti posebnih potreb in primanjkljajev kot ključno pri spreminjanju nevtralnih stališč in 

odnosa v pozitivno smer. Poleg nevtralnih so raziskovalci naleteli tudi na rezultate raziskav z 

negativnimi stališči pri vrstnikih do posameznikov s posebnimi potrebami. Pomembno je, da 

negativna stališča in predsodke poskusimo spremeniti, saj lahko ţe manjša skupina vrstnikov, ki 

ima določena negativna stališča in predsodke, močno vpliva na celoten razred in šolsko klimo 

(de Boer idr., 2012).  

Večjo raziskavo v slovenskem prostoru o stališčih učencev do njihovih vrstnikov s posebnimi 

potrebami, med katere spadajo tudi učenci z disleksijo, so opravili raziskovalci E. Novljan, D. 

Jelenc in Jerman (1998) na vzorcu 763 učencev rednih osnovnih šol. Rezultati raziskave so 

spodbudni, saj kaţejo na to, da so učenci pripravljeni na druţenje z vrstniki s posebnimi 

potrebami, prav tako so jim pripravljeni nuditi pomoč. Pri tem moramo poudariti, da je to ţe 

starejša raziskava, kjer se učenci še niso tako mnoţično srečevali s skritimi primanjkljaji. Pri 

raziskavi gre bolj za vidne primanjkljaje. Vse to pa vpliva na stališča takrat oziroma tudi na 

razvoj stališč danes. Kljub temu lahko povzamemo ugotovitve raziskave, ki pravijo, da največ 

izkušenj vrstniki o posebnih potrebah pridobijo iz lastnih izkušenj. N. Orgolič Štuhec (2017) pri 

tem opozarja na pomen ozaveščanja kot pomembnega načina širjenja informacij o specifičnih 

učnih teţavah. To potrjuje tudi raziskava Robertsa in Smitha (Roberts in Smith 1999, v Schmidt, 

2001) o vedenju in stališčih vrstnikov do otrok s posebnimi potrebami. Raziskava kot razlago za 

negativna stališča in neprimerno vedenje do učencev s posebnimi potrebami s strani njihovih 

vrstnikov podaja predvsem pomanjkljivo znanje o posebnih potrebah oz. pomanjkljive veščine. 

Rešitev pri tem pa raziskovalca vidita zlasti v izvajanju intervencijskih programov, ki bi 
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njihovim vrstnikom lahko nudile več znanja in različne veščine za sodelovanje z učenci, ki imajo 

posebne potrebe.  

Iz zgoraj naštetih raziskav lahko sklepamo, da je v šolskem prostoru zaradi izredne storilnostne 

naravnanosti pomen socialnega vidika razvoja porinjen v ozadje. Vloga razredne skupnosti, 

šolske klime in ustrezna informiranost so pomembni dejavniki pri uresničevanju inkluzije v 

praksi. Prav zaradi tega bi bilo nujno potrebno posvečati več poudarka tem elementom. Tudi M. 

Kavkler (2005) poudarja, da so učne teţave, vključno z disleksijo, v šolskem prostoru velikokrat 

pojmovane le kot izobraţevalni primanjkljaji in le redko z njimi enačijo tudi primanjkljaje na 

področju socialnega vključevanja. Na to nakazuje tudi redkost socialnih treningov v praksi za 

učence z učnimi teţavami (Kavkler, 2005).  

Prav zaradi tega razloga se je potrebno zavzeti za ozaveščanje učiteljev, vrstnikov in ostalih 

strokovnih delavce o pomembnosti uspešne socialni vključenosti učencev z disleksijo v razredno 

in šolsko skupnost.  
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2.4 OZAVEŠČANJE VRSTNIKOV O DISLEKSIJI 

»Najpomembnejši in najkompleksnejši pogoj za razvoj inkluzivne šole in razvoj človeka je 

ustreznejše vrednotenje ljudi v šoli, družini, državi.« (Galeša, 1997 str. 57). 

Vzroki negativnih stališč, predsodkov in posledično negativnega odnosa vrstnikov do učencev z 

disleksijo so lahko napačna prepričanja ali pa napačne in nezadostne informacije o disleksiji. Če 

ţelimo spremeniti odnos, moramo najprej spremeniti informacije in prepričanja. Tako pravi tudi 

B. Caf (2008), ki trdi, da mora šola svojim učencem nuditi izkušnjo ţivljenja v okolju z 

različnimi ljudmi ter s tem spodbujati razmislek o drugačnosti, različnih načinih mišljenja, 

učenja in ţivljenja. S tem lahko prepreči razvijanje predsodkov in oblikovanje negativnih stališč 

do drugačnosti.  

Galeša (1997) vidi problem pri uresničevanju inkluzije v ponovnem ugotavljanju, 

prepoznavanju, ocenjevanju lastnih stališč, predstav in predsodkov o drugačnosti. Vse te namreč 

pomenijo določene spremembe, ki v ljudeh pogostokrat spodbudijo strah. Razlog za to je 

velikokrat v nepoznavanju novega, občutkih nezmoţnosti in dvomih v samega sebe. Prav zaradi 

tega je informiranje, sodelovanje v pogovorih in pridobivanje pozitivnih spodbud iz okolja 

izrednega pomena.  

2.4.1 Opredelitev pojma 

Po SSKJ pomeni beseda ozavéstiti nekaj narediti oziroma povzročiti, da nekdo drug kaj spozna 

oziroma se česa zave, da spoznava svoja ali dejanja in mnenja drugih ter da čuti odgovornost 

zanje (Slovar slovenskega knjiţnega jezika, 2014). 

Avtor Sayers (2006) opredeljuje ozaveščanje kot dejavnost, s katerim ţelimo pri ljudeh dvigniti 

zavest o določeni tematiki ter ţelimo spodbujati prepoznavnost nečesa znotraj določene 

skupnosti ali druţbe. Cilj različnih vrst ozaveščanja je v osnovi vedno ta, da z njim spremenimo 

stališča in razmišljanje ljudi. Nadalje ţelimo preko ozaveščanja ljudem podati nove ali pa manj 

znanje informacije. S pomočjo teh ţelimo spremeniti nekaj v njihovem vedenju, znanju in 

razmišljanju. Na splošno se ozaveščanje razume kot konstruktivna sila, ki na koncu pripelje do 

pozitivne spremembe v dejanjih in vedenju ljudi (Sayers, 2006).  

2.4.2 Oblike ozaveščanja 

V okviru projekta Oxfam internacionalni parlament za mlade (Oxfam International Youth 

Parliament) v Avstraliji so izbrali različne študije primera in raziskovalce, ki so skupaj 

ugotavljali pomen ozaveščanja in njegovega vplivanja na ljudi. Raziskovalci trdijo, da moramo 

ločiti med različnimi oblikami ozaveščanja. Potrebno je tudi razlikovati med ozaveščanjem, 

namenjenim informiranju in podajanju novih informacij z namenom spreminjanja znanja pri 
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udeleţencih in med ozaveščanjem, kjer je glavni cilj spreminjanje vedenja posameznikov 

(Oxfam International Youth Parliament, 2005). 

V okviru zgoraj omenjenega projekta so raziskovalci razdelili različne oblike in strategije 

ozaveščanja na pet večjih skupin (prav tam):  

 delavnice, konference, seminarji in forumi; 

 različna izobraţevanja z namenom povečanja znanja, podajanja novih informacij o 

določeni temi; 

 organizirane kampanje (večinoma s strani določenih organizacij, raziskovalcev); 

 kreativne dejavnosti, v okviru katerih poteka ozaveščanje (dramske igre, plesne 

predstave, glasbene predstave ipd.);  

 ozaveščanja, ki vključujejo tehnologijo (ozaveščanje preko druţbenih omreţij, 

različnih internetnih strani ipd.) (Oxfam International Youth Parliament, 2005). 

S. Lindsay in A. Edwards (2013) sta razvrstili oblike ozaveščanja o posebnih potrebah glede na 

komponente, ki jih lahko vsebuje določen program ozaveščanja:   

1. Prvi zajema ozaveščanje, kjer obstaja neki socialni kontakt (vključena je oseba z 

določenimi posebnimi potrebami).  

2. Oblike ozaveščanja, kjer je glavni poudarek na simulaciji in izkustvenem doţivljanju 

posebnih potreb. 

3. Ozaveščanje, ki temelji na dejavnosti v okviru kurikula (predstavitve, igre, vaje znotraj 

razreda, ogled videoposnetkov, lutkovne igre, dramske igre, zgodbe). 

4. Ozaveščanje, ki zajema multimedijske elemente (ogled filmov, različnih predstavitev, 

vključitev druţbenih omreţij). 

5. Ozaveščanje, ki je kombinacija zgoraj naštetih elementov. 

Ozaveščanje o drugačnosti, posebnih potrebah poudarja tudi K. Kešič Dimic (2010), ki predlaga 

pogovore o strpnosti, drugačnosti in posebnih potrebah v razredu kakor tudi v druţini. Pravi, da 

so druţine in razredi, kjer se namenja veliko pozornosti pogovorom o drugačnosti, na dobri poti 

pri vzgajanju otrok oziroma učencev, ki bodo v prihodnosti bolj odprti do posebnosti, laţje bodo 

sprejemali napake, drugačnost tako pri sebi kot pri drugih ljudeh. Poleg pogovorov predlaga tudi 

branje zgodb, preko katerih lahko učenci spoznavajo druge svetove, drugačen način razmišljanja, 

druge poti.  

S. Pečjak (2008) poudarja vlogo razrednika in razrednih ur za namene ozaveščanja učencev o 

določenih tematikah v šolah. Pri tem se lahko učitelj posluţuje različnih dejavnosti, kot so 

recimo pogovorne ure, organizira različna druţenja z učenci ipd. S pomočjo teh dejavnosti se 

poveča socialna sprejetost vseh učencev v razredu, saj se učenci spoznavajo in spreminjajo lastne 

negativne predstave. Pri tem lahko razredniku sluţijo v pomoč Programske smernice za delo 

oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških 
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domovih (2005), v katerih so predlagane različne oblike in področja dela, med katerimi najdemo 

tudi področja, ki spodbujajo razvoj kakovostne in sodelovalne klime ter kulture, povečanje 

socialno integracijske vloge šole, povečanje vključenosti vseh otrok ter delo z učenci za 

ustvarjanje optimalnih pogojev za razvijanje potencialov vseh posameznikov.  

Razredne ure so tako lahko priloţnost za izvajanje pogovorov, dejavnosti in različnih načinov 

ozaveščanja o različnosti, sprejetosti, drugačnosti, posebnih potrebah in medsebojnem 

sprejemanju. Priporočljiva metoda pri teh je izkustveno učenje (Programske smernice za delo 

oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških 

domovih, 2005).  

Spodaj na kratko predstavljamo značilnosti in primere izkustvenega učenja v šoli.  

Izkustveno učenje 

Izkustveno učenje pomeni obliko učenja, ki poskuša povezati neposredno izkušnjo, opazovanje, 

spoznavanje in ravnanje v celoto, osrednjo vlogo pa igra osebna izkušnja (Marentič Poţarnik, 

2012). Prav zaradi tega je lahko izkustveno učenje zelo dobra podlaga za različne aktivnosti in 

oblike ozaveščanja, saj lahko preko njega pripravimo različne ţivljenjske situacije, ki prikazujejo 

teţave in močna področja oseb s posebnimi potrebami. S pomočjo tega lahko učenci pridobijo 

nova spoznanja, ki jih lahko poveţejo s svojimi preteklimi izkušnjami in znanjem.   

Med osrednje metode izkustvenega učenja uvrščamo igro vlog, simulacijo, problemske 

aktivnosti, avdiovizualne posnetke, diskusije in razne druge aktivnosti, ki spodbujajo 

razmišljanje. Za vse naštete velja, da učencem podajajo znanje procesno in ne temeljijo na 

memoriziranju, temveč na pridobivanju izkušenj in vzbujanju čustev (Marentič Poţarnik, 2012).  

V povezavi s tem K. Kešič Dimic (2010) pravi, da vrstniki najlaţje razumejo teţave svojih 

sošolcev s posebnimi potrebami, če jih postavimo v podobno vlogo. S tem namenom predlaga 

naslednje izkustvene dejavnosti:  

- Vrstniki bodo disleksijo laţje razumeli, če se bodo preizkusili v pisanju nareka z 

nedominantno roko.  

- Za razumevanje slepote predlaga, da učencem zaveţemo oči in jim ponudimo ţoganje z 

zvenečo ţogo.  

- Teţave učenca, ki uporablja invalidni voziček, lahko ponazorimo tako, da učencem 

samim ponudimo moţnost voţnje invalidnega vozička po klančinah in mimo ovir.   

- Za laţje razumevanje teţav s pozornostjo in nemirnostjo pa predlaga, da vrstnikom pri 

delu, ki zahteva koncentracijo predvajamo glasno, motečo glasbo, poleg tega pa še 

priţigamo in ugašamo luči.  
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Avtorica opozarja, da te dejavnosti niso namenjene temu, da bi se vrstniki počutili popolnoma 

tako kot posamezniki z določenimi teţavami. Trdi pa, da bi v veliki meri prispevale k 

spodbujanju razmisleka pri vrstnikih in pripeljale do pogovora o občutkih, vtisih itd., kar bi 

lahko prispevalo tudi k razvijanju empatije (Kešič Dimic, 2010).  

2.4.3 Načrtovanje programa ozaveščanja 

Preden se lotimo programa ali kakršne koli dejavnosti ozaveščanja, je potrebno, da si 

organizatorji in pedagoški delavci postavijo naslednja ključna vprašanja (Oxfam International 

Youth Parliament, 2005): 

- Kdo je naša cilja skupina in kaj ţelimo pri njej spremeniti? 

- Kaj so naši cilji pri ozaveščanju? 

- Kakšne so potrebe in značilnosti ciljne skupine?  

- Katere ovire in teţave (npr. negativna stališča) so pri ciljni skupini prisotne? 

- Katere aktivnosti lahko pomagajo pri premagovanju teh ovir in teţav? 

- Kakšen bo vpliv ozaveščanja in sprememb, ki ga bo ozaveščanje prineslo? 

Pripravljenost vodje 

M. Johnson (2006) poudarja, da se je potrebno organizatorju oziroma osebi, ki bo izpeljala 

dejavnost ozaveščanja, dobro pripraviti, prav tako je potrebno sistematično načrtovati potek 

celotnega ozaveščanja. Pri tem je potrebno posebno pozornost nameniti predvsem izbiri 

aktivnosti, saj morajo ustrezati izbrani ciljni skupini. I. Habjan (2015) poudarja, da lahko le z 

ustrezno pripravo doseţemo namen našega ozaveščanja.  

Vodja delavnice, ki so namenjene ozaveščanju, mora biti strokoven in izobraţen s področja, ki 

ga ţeli predstaviti tekom programa ozaveščanja. Poleg tega je pomembno, da ima tudi dobre 

sposobnosti vodenja razreda, mora skrbeti za dobre medsebojne odnose in pozitivno skupinsko 

klimo (Mancini, 1998, v Habjan, 2015). Vodja mora pridobiti informacije o ciljni skupini: 

njihovo število, starost, podatek o medsebojni povezanosti in predznanju o temi ozaveščanja. 

Potrebno je preveriti tudi potrebe vsakega posameznika (Habjan, 2015). Ayers in Gray (2002, v 

Habjan, 2015) opozarjata na premislek vodje o lastnih stališčih in predsodkih, ki imajo lahko 

negativen vpliv na izvedbo delavnic. M. Johnson (2006) poudarja, da lahko vodja k sodelovanju 

povabi tudi druge izvajalce in s tem pridobi tudi različne poglede, predvsem pa pomoč pri 

izvedbi obseţnejših programov ozaveščanja.  

Določitev prostora in časovnega okvirja 

Prostor za izvajanje različnih oblik ozaveščanja, še posebej pa aktivnih oblik, kot so delavnice, 

simulacije, pogovori, diskusije itd. mora biti dovolj velik, svetel, prezračen, varen in prijeten. 

Prostor mora ustrezati številu udeleţencev in aktivnosti, ki se bo v njih odvijala (Habjan, 2015).  
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Najbolj zaţeljena in hkrati tudi najbolj učinkovita oblika ozaveščanja je kontinuirano izvajanje 

določenih aktivnosti dlje časa (Lindsay in Edwards, 2013). S tem posamezniki na določenem 

srečanju niso preobremenjeni z veliko količino informacij, hkrati pa imajo po srečanjih čas za 

premislek o doţivetem (Habjan, 2015). Če pa imamo moţnost le za časovno krajše oblike 

ozaveščanja, potem jo moramo dobro in premišljeno načrtovati ter prositi za pomoč pri izvajanju 

(Johnson, 2006).   

Izbira in izvajanje aktivnosti   

Aktivnosti moramo izbrati na podlagi zastavljenih ciljev. Ob tem je potrebno upoštevati tudi 

velikost skupine, njihovo starost in predznanje ter časovne in prostorske zmoţnosti. Aktivnosti 

morajo biti razporejene smiselno, morajo se povezovati, morajo biti jasne in razumljive ciljni 

skupini. Na začetku je smiselno narediti uvodni pozdrav in predstaviti potek delavnic z njenimi 

cilji. Pred začetkom aktivnosti je potrebno podati jasna navodila. Pomembno je spremljanje 

udeleţencev tekom izvajanja aktivnosti. Smiselno je, če vsaki aktivnosti sledi analiza in kratek 

pogovor. Vodja lahko pri tem pripravi določena vprašanja, ki udeleţence spodbujajo k 

razmišljanju o doţivetem, slišanem, izkušenem (Marentič Poţarnik, 2000, v Habjan, 2015).  

Avtorica M. Johnson (2006) opozarja, da je potrebno pri izbiri in izvajanju dejavnosti 

ozaveščanja paziti na to,  da se le-te ne osredotočajo na pomanjkljivosti in šibkosti oseb. 

Poudarja, da če smo usmerjeni le na teţave oseb s posebnimi potrebami, potem preko simulacij 

in dejavnosti udeleţenci doţivijo le negativne občutke in frustracije, kar posledično povzroči 

občutke pomilovanja. Prav zato je po mnenju avtorice pomembno, da poleg teţav vedno 

izpostavimo tudi močna področja oseb s posebnimi potrebami.  

Tudi K. Kešič Dimic (2010) opozarja na to, da dejavnosti izkustvenega doţivljanja posebnih 

potreb niso namenjene temu, da bi se vrstnikom učenec z določenimi teţavami smilil. Pravi, da 

tega niti sami učenci s posebnimi potrebami ne bi ţeleli, prav nasprotno. Ti učenci bi radi bili del 

skupine, ki jih obdaja. Ţelijo si namreč, da ta skupina razume, da potrebujejo včasih drugačne 

pripomočke ali pa več časa. Najbolj pa si ţelijo, kot vsi učenci, imeti prijatelje.  

2.4.4 Primeri aktivnosti in dejavnosti za ozaveščanje učencev o posebnih potrebah 

V nadaljevanju smo pripravili nekaj predlogov aktivnosti in dejavnosti, s pomočjo katerih lahko 

učencem na razumljiv način prikaţemo teme, kot so različnost, drugačnost, posebne potrebe itd., 

ter tako učence informiramo in ozaveščamo o omenjenih tematikah.    

V primeru oblikovanja in načrtovanja poteka dejavnosti ter aktivnosti ozaveščanja so okvirno 

predlagani naslednji koraki in teme, ki se jih lahko drţimo (Teaching disability awareness in the 

classroom, b. d.): 

1. korak: Aktivnosti, ki prikazujejo, da so si učenci med seboj podobni in različni 

2. korak: Pomembnost vključevanja, interakcij z osebami s posebnimi potrebami 
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3. korak: Pogovori o posebnih potrebah na splošno (vzrok, nastanek, značilnosti) 

4. korak: Prikaz posebnih potreb (kaj pomeni imeti določene teţave in primanjkljaje) 

5. korak: Močna področja oseb s posebnimi potrebami in premagovanje ovir.   

V nadaljevanju po sklopih navajamo nekaj primerov aktivnosti in dejavnosti, ki lahko sluţijo za 

namene ozaveščanja o medsebojni različnosti, posebnih potrebah in disleksiji. 

AKTIVNOSTI ZA SPREJEMANJE IN SPOŠTOVANJE DRUGAČNOSTI oz. 

RAZLIČNOSTI 

Aktivnost 1: »Med seboj smo si različni« 

Učenci sedijo v sklenjenem krogu. Opozorimo jih, da bo potrebno pozorno poslušanje drug 

drugega. Nato jim postavljamo različna vprašanja, kot so: katera je tvoja najljubša barva, hrana, 

pijača; kateri letni čas imaš najraje, kateri je tvoj najljubši predmet ipd. Učencem predmetne 

stopnje zastavljamo kompleksnejša vprašanja, na primer: kaj jim pomeni dobro prijateljstvo, kdaj 

si pogumen in kdaj prestrašen, kdaj in kje potrebuješ pomoč itd. Po odgovorih se pogovorimo o 

tem, da smo si med sabo različni, da so zato tudi odgovori drugačni. S tem učencem pribliţamo 

pojem različnosti (Orgolič Štuhec, 2017; Habjan, 2013).  

Avtorica I. Habjan (2013) kot nadgradnjo za to dejavnost predlaga, da vključimo slike o osebah s 

posebnimi potrebami in se z učenci pogovorimo, kaj bi bili njihovi odgovori na zastavljena 

vprašanja.  

Aktivnost 2: Različni učni stili 

Učencem izročimo vprašalnik o različnih učnih stilih, ki ga nato rešijo. Po rešenih vprašalnikih 

se z učenci pogovorimo o razlikah in podobnostih, ki smo jih ugotovili. Pogovor lahko 

usmerjamo s pomočjo vprašanj iz vprašalnika ali pa s pomočjo spodnjih vprašanj: 

- V katerem delu dneva se najraje učiš? 

- Kje najraje pišeš svoje domače naloge? 

- Katere pripomočke najraje uporabljaš pri učenju? 

- Kako izgleda prostor, kjer se učiš? Kakšna je tvoja miza? 

- Ali se raje učiš sam ali z drugimi? (Teaching disability awareness in the classroom, b.d.).   

Aktivnost 3: »To sem jaz« 

Učencem podamo različne revije, časopise, letake. Njihova naloga je, da iz tega materiala 

izberejo in izreţejo povedi, besede, slike ipd. s katerimi se lahko poveţejo, ki predstavljajo njih 

oz. kar je značilno za njih. To vse skupaj nato učenci nalepijo na manjši plakat. Po končanem 

delu pri tej dejavnosti se učenci spoznavajo med sabo in spoznavajo, kje so si različni, podobni 

itd.  
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Ob zaključku različnih dejavnosti, ki spodbujajo spoznavanje različnosti med posamezniki, je 

cilj, da učenci ugotovijo, da ima vsak drugačne potrebe, talente, teţave ter da je vsak po svoje 

poseben in unikaten. Kljub temu pa si vsak učenec ţeli biti sprejet med sošolci, imeti prijatelje in 

biti uspešen (Teaching disability awareness in the classroom, b.d.).   

Aktivnost 4: Uporaba socialnih iger  

Socialne igre lahko uporabljamo pri uvodnem srečanju v okviru delavnic ali drugih oblik 

ozaveščanja, saj ustvarjajo pozitivno klimo in vzdušje, kar pa je nujno potrebno, da lahko 

udeleţenci izraţajo svoje mnenje, ideje, občutke in tako pridejo do novih spoznanj.  

Socialne igre delujejo na mnoga socialna področja posameznika, med temi so razvijanje 

pozitivne samopodobe, ustvarjanje prijateljskih vezi, obravnava čustva in čustvovanje, 

prijateljski ter druţinski odnosi. Za namene ozaveščanja so najbolj primerne predvsem tiste, ki 

spodbujajo oblikovanje skupine, ustreznega čustvovanja, razvoj pozitivne samopodobe in 

ustvarjanje prijateljskih odnosov (Levec, 2000 v Habjan, 2013).   

AKTIVNOSTI ZA OZAVEŠČANJE O POSEBNIH POTREBAH, UČNIH TEŢAVAH, 

DISLEKSIJI 

Aktivnost 4: Uporaba slikanic 

Uporaba slikanic je primerna predvsem v vrtcu in niţjih razredih osnovne šole. Slikanice z 

literarnimi liki, ki imajo določene posebne potrebe, lahko pripomorejo k ozaveščanju vrstnikov 

in ostalih otrok o drugačnosti in posebnih potrebah. Knjiţevna dela, ki predstavljajo like s 

posebnimi potrebami s pozitivnega stališča, bodo spodbujala strpnost ţe v zgodnjem otroštvu, 

kar je lahko kasneje zelo pomembno za osebe s posebnimi potrebami pri vključevanju v 

določeno skupnost (Batič in Haramija, 2013).  

Naslovi nekaterih izbranih slikanic o literarnih likih s posebnimi potrebami:  

- Makarovič, S.: Veveriček posebne sorte (gibalna oviranost) 

- Svetina, P.: Mroţek dobi očala (slepota, slabovidnost) 

- Černe, D.: Zgodba o polţku, ki je pomagal deklici (gluhota, naglušnost) 

- Kešič Dimic, K.: Nino in Adi Hodko (motnje pozornosti in hiperaktivnost) 

- Akerman, B.: Izabela: Pravljica o princeski, ki je jecljala (govorno-jezikovne motnje) 

- Kraljič, H.: Ţan je drugačen (avtizem) 

- Caf. B.: Škrat črkovil (učne teţave) 

- Kešič Dimic, K.: Kamaroni s parabajzovo omako (disleksija) 

- Korez, K.: Čisto poseben levček Leon (disleksija) 

- Kraljič, H.: Imam disleksijo (disleksija) (Pavlin, Pencelj in Šeme, 2016). 
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Aktivnost 5: Ţivljenjske zgodbe oseb s posebnimi potrebami 

Učenci dobijo zgodbe slavnih ali uspešnih oseb z disleksijo. Naloga je, da v manjših skupinah, 

ali pa cel razred, skupaj preberejo zgodbo in o njej izrazijo svoje občutke in misli. Odrasla oseba 

vodi diskusijo po prebranih zgodbi, po potrebi postavlja podvprašanja in učence napelje na 

spoznanje, da lahko kljub teţavam lahko uspejo v ţivljenju.  

Aktivnost 6: »Gost« 

Na razredno uro, delavnico o disleksiji ali drugi posebni potrebi povabimo odraslo osebo, ki 

lahko učencem predstavi svoje ţivljenje, pove kakšne teţave je imel in jim pripoveduje ter se z 

njimi pogovarja. Po raziskavi, opravljeni s strani avtoric S. Lindsay in A. Edwards (2013), lahko 

trdimo, da je osebni stik najbolj vpliven dejavnik na spreminjanje vedenja in odnosa vrstnikov do 

učencev s posebnimi potrebami.  

Aktivnost 7: Zloţenke, plakati 

Skupaj z učenci lahko v okviru delavnic ozaveščanja ali drugih oblik dela oblikujemo plakat ali 

zloţenko na podlagi prejetih informacij (po poslušanju zgodbe, po ogledu filma, itd.). Učitelj po 

tem spodbudi pogovor ter učence usmerja pri pripravi zloţenke ali plakata. Izdelke nato lahko 

razstavijo na šolskem hodniku, knjiţnici ipd. (Orgolič Štuhec, 2017).  

Aktivnost 8: Pisanje z nedominantno roko 

Vodja aktivnosti ima krajše besedilo, naloga učencev je, da na črtast papir zapisujejo narekovano 

besedilo. Pri tem morajo uporabiti svojo nedominantno roko. Po končani aktivnosti se vodja z 

učenci pogovori o občutkih. Namen dejavnosti je, da učenci spoznajo občutke, ki jih določeni 

učenci z učnimi teţavami doţivljajo ob pisanju (Orgolič Štuhec, 2017).  

Aktivnost 9: »Poimenuj!« 

Aktivnost nam ponazarja, zakaj imajo učenci s SUT velikokrat teţave pri hitrem poimenovanju, 

priklicu. Njihovi moţgani namreč razumejo, kaj je potrebno storiti z določenimi enotami, vendar 

potrebujejo koncentracijo, zbranost in miselni napor, da jim uspe določena naloga.  

B. Adcock in L. Remus (2006) za ta namen predlagata izvajanje aktivnosti, pri katerem učencem 

na list papirja damo napisane besede, ki označujejo barve. Besede so napisane z različnimi 

barvami (npr. beseda rumena je zapisana z zeleno), učenci pa imajo omejen čas, da čim bolj 

pravilno preberejo besede.  

Aktivnost 10: Branje zahtevnega besedila 

Učencem razdelimo ali prikaţemo besedilo. Povemo jim, da jih bomo poklicali po imenu in bodo 

morali brati besedilo na glas. Na koncu pa bomo preverjali, kaj so razumeli. Besedilo je 

enostavna zgodba, vendar ima obrnjene črke, besede napisane v nasprotni smeri, različno pisavo 
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in velikost črk, tako da to učencem oteţuje branje. Nekdo začne brati besedilo oz. zgodbo, nato 

vmes določimo drugega učenca itd. Po prebranem učence vprašamo, kako so se počutili pri 

branju, ali so razumeli besedilo, na kaj so se osredotočali, kaj jim je bilo najteţje ipd. Z učenci se 

pogovorimo tudi o tem, da lahko učenci z disleksijo podobne občutke doţivljajo ţe ob branju 

navadnega besedila (Cowen, b. d.).  

Aktivnost 11: Reši problem! 

Posamezniki z disleksijo imajo zelo dobre sposobnosti reševanje problemov (Magajna idr., 

2008). K. Duncan in C. Bingham (2011) s tem namenom predlagata uporabo problemskih nalog 

(lateral puzzle games). Avtorici poudarjata, da lahko s pomočjo uporabe takih iger tekom 

ozaveščanja vrstnikov prikaţemo in spodbudimo razmišljanje tudi o močnih področjih oseb z 

disleksijo in nismo usmerjeni le na teţave.  

2.4.5 Raziskave o uspešnosti različnih oblik ozaveščanja 

S. Lindsay in A. Edwards (2013) sta naredili obseţno primerjavo 42 raziskav, ki so vključevale 

programe ozaveščanja o posebnih potrebah, namenjenim učencem v osnovni šoli. Ugotovitve so 

pokazale, da je izmed 42 opravljenih programov ozaveščanja bilo 34 takih, pri katerih so 

raziskovalci dosegli statistično pomembne razlike v spremembi stališč in/ali pozitivnega odnosa 

udeleţencev do oseb s posebnimi potrebami. Vse študije, ki so bile obravnavane, pa so izkazale, 

da se je znanje o posebnih potrebah po programu ozaveščanja pri udeleţencih izboljšalo, prav 

tako se je izboljšal odnos in sprejemanje učencev s posebnimi potrebami s strani njihovih 

vrstnikov.  

Končne ugotovitve so pokazale, da so bili uspešni tisti programi, ki so imeli naslednje značilnosti 

oz. elemente:  

- prepoznavanje stereotipov in predsodkov pri udeleţencih ter njihova pojasnitev 

(pojasnitev  mitov in napačnih predstav); 

- vključevanje čim več različnih oblik dela: simulacije, igra vlog, ogled filmov, prebiranje 

zgodb, debate ipd,;  

- stik z osebo, ki ima določene posebne potrebe in primanjkljaje o katerih ţelimo ozavestiti 

udeleţence programa ozaveščanja;  

- več srečanj čez daljše obdobje; 

- premišljena in sistematično načrtovana srečanja; 

- usmerjenost na potrebe, zahteve populacije s katerimi ţelimo izvesti program 

ozaveščanja (Lindsay in Edwards, 2013). 

V nadaljevanju bomo predstavili dve raziskavi, ki temeljita na ozaveščanju o disleksiji in so nam 

lahko v pomoč pri oblikovanju dejavnosti, ki jih ţelimo izvesti v okviru naše raziskave.  
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E. Wadlington, C. Elliot in Kirylo so leta 2008 na podlagi simulacije »Postavi se v čevlje osebe z 

disleksijo« (Put Yourself in the Shoes of a Dyslexic), ki ga je razvila M. Renner (Northern 

California Branch of the International Dyslexia Association, 1989, v Wadlington, Elliot in 

Kirylo, 2008), izvedli raziskavo, ki je zajemala 345 dodiplomskih in podiplomskih študentov 

pedagoške smeri, pri čemer je 95 % podiplomskih študentov bilo ţe zaposlenih kot učitelji na 

osnovnih šolah. Namen raziskave je bil s pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti vpliv 

simulacij disleksije (branje zahtevnega besedila, prepisovanje zahtevnih črk, ipd.) na udeleţence. 

Zbrani rezultati in ugotovitve so potrdili, da so simulacije, izvedene med raziskavo, vplivale na 

ozaveščenost udeleţencev o disleksiji. Večina udeleţencev je namreč potrdila, da so dejavnosti 

pripomogle k večjemu razumevanju teţav učencev z disleksijo, kakor tudi k njihovemu 

prepoznavanju. Udeleţenci so izpostavili, da so lahko s pomočjo izkustvenih nalog prevzeli 

perspektivo učenca z disleksijo, kar jim je še dodatno pomagalo pri razumevanju frustracij in 

teţav, ki jih lahko učenci doţivljajo. Poudarili so tudi, da bi jim to lahko pomagalo pri delu z 

učenci z disleksijo (Wadlington, Elliot in Kirylo, 2008).  

S podobnim ciljem so v organizaciji Splošni urad za poučevanje za Škotskem (The General 

Teaching Council for Scotland), pod vodstvom K. Duncan in C. Bingham, leta 2011 organizirali 

delavnice z namenom ozaveščanja na devetih osnovni šolah na Škotskem. V delavnicah je 

sodelovalo po šest učencev od četrtega do sedmega razreda, ki so spoznali disleksijo in 

Aspergerjev sindrom. Med delavnicami so učenci najprej s pomočjo slik spoznali znane osebe z 

disleksijo, nato pa so imeli moţnost preizkusiti različne izkustvene dejavnosti. Med temi so bile 

igre, s katerimi so učenci preverili svoj slušni in vidni spomin, naloge reševanja problemov za 

spodbujanje lateralnega mišljenja ter, na koncu delavnic, še igra vlog, ki je predstavila scenarij, 

katerega so udeleţenci delavnic, z namenom ozaveščanja še ostalih učencev na šoli, na koncu 

zaigrali celotni šoli. Glavni cilj je bil ugotoviti, ali se lahko s pomočjo delavnic poveča 

razumevanje in ozaveščenost učencev o disleksiji in Aspergerjevem sindromu. Raziskovalci so 

ugotovili, da so dejavnosti tekom delavnic v sodelujočih vzbudile veliko razmislekov in 

pogovorov o disleksiji, hkrati pa so si pridobili boljše razumevanje in razširili svoja znanja o 

disleksiji in Aspergerjevem sindromu. Tekom delavnic in razgovorov je veliko učencev izrazilo 

sočutje do učencev z disleksijo in Aspergerjevim sindromom. Učenci so svoje znanje izkazali 

tudi z zaigranim scenarijem pred celo šolo (Duncan in Bingham, 2011). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Raziskave o disleksiji so najpogosteje usmerjene na prepoznavanje in obravnavo izobraţevalnih 

teţav. Prav tako je veliko pozornosti usmerjeno v ugotavljanje moţnih vzrokov, kot denimo 

kognitivne teorije (fonološka teorija, teorija dvojnega deficita), kakor tudi nevrobiološke teorije 

(magnocelularna teorija, teorija diskfunkcije cerebelluma), bistveno manj pozornosti pa je 

namenjeno socialnim vidikom disleksije, kot denimo to, kako disleksija vpliva na socialni razvoj 

otrok, socialni poloţaj učencev z disleksijo v primerjavi z njihovimi vrstniki, kako disleksija 

vpliva na odnos otrok-starši, otrok-učitelj, odnos z njihovimi vrstniki, itd. (Bilkova, Havlisova, 

Mrkvicka in Mrkvickova, 2016). Pomembno pa je, da tudi temu vidiku posvetimo pozornost, saj 

lahko na podlagi sistemskega pristopa pri vključevanju učencev z učnimi teţavami v osnovno 

šolo ugotavljamo, da imajo vrstniki zelo pomembno vlogo pri razvoju inkluzivne prakse. 

Potrebno jim je posredovati informacije o posebnih potrebah učenca, jih ozavestiti o pravici do 

šolanja tega učenca, o različnih moţnostih podpore in sodelovanja (Kavkler, 2008). Prav zato je 

pomembno in hkrati nujno potrebno, da organiziramo dejavnosti, ki so namenjene vrstnikom 

učencev s posebnimi potrebami, saj razumevanje posebnih potreb pripelje tudi do uspešnejše 

inkluzije. Priloţnost vidimo v izvajanju izkustvenih delavnic, kjer poteka preplet teoretičnega 

znanja z izkustvenim učenjem, kar omogoča razumevanje čustvenega doţivljanja učencev z 

disleksijo, njihovih stisk, frustracij in zadovoljstva ob opravljanju različnih aktivnosti 

(Sipertstein in Bak, 1980, v Habjan, 2013). S pomočjo tega lahko posredno vplivamo tudi na 

njihova stališča, ki so zelo pomembna pri razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov (Orgolič 

Štuhec, 2017). Izvedba izkustvenih dejavnosti zahteva ustrezno pripravljenost in načrtovanje, saj 

je potrebno biti pozoren na to, da pri učencih ne povzroči le negativnih občutkov, temveč jim 

prikaţe tudi to, da lahko s pomočjo premagovanja ovir osebe s posebnimi potrebami doseţejo 

veliko (Johnson, 2006). Tovrstnih delavnic in dejavnosti, ki so namenjene vrstnikom učencev z 

učnimi teţavami, v slovenskem prostoru primanjkuje, zato je naš cilj oblikovanje delavnic, s 

katerimi bi omogočili ostalim učencem boljše razumevanje in večjo seznanjenost o disleksiji, kar 

bi prispevalo k večji ozaveščenosti in posledično uspešnejšemu medsebojnemu sprejemanju.  
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3.2 CILJI RAZISKAVE 

Cilj raziskave je bil načrtovati, izvesti in evalvirati program ozaveščanja o disleksiji za učence 

sedmega in osmega razreda devetletne osnovne šole. Ţeleli smo ugotoviti učinkovitost in 

uspešnost izvedenih delavnic na osnovi napredka v znanju sodelujočih učencev s pomočjo 

primerjave rezultatov pred in po reševanju vprašalnikov. Naš glavni cilj je bil ozavestiti učence o 

disleksiji. Temu pa so sledili še naslednji podcilji:  

1. preveriti, kakšne osnovne informacije in prepričanja imajo učenci, vključeni v raziskavo, 

o disleksiji in kje so te informacije pridobili; 

2. načrtovati, sestaviti in nato izvesti izkustvene delavnice za vrstnike učencev z učnimi 

teţavami z namenom povečanja razumevanja in seznanjenosti o disleksiji;  

3. pripraviti gradivo za učence o disleksiji v obliki zloţenke, ki vsebuje glavna obravnavana 

področja delavnic in pripomore k boljši zapomnitvi slišanega, videnega in doţivetega na 

delavnicah; 

4. preveriti učinkovitost in uspešnost izvedenih delavnic na podlagi primerjave odgovorov 

vprašalnikov pred in po delavnicah ter evalvirati celoten potek izvedbe delavnic;  

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na osnovi teorije in zastavljenih ciljev smo oblikovali naslednji raziskovalni vprašanji: 

1. Katere informacije in kakšna prepričanja imajo učenci, vključeni v raziskavo, o disleksiji 

in kje so jih pridobili?  

2. Kakšen bo vpliv in kakšna bo uspešnost izvedenih delavnic glede na napredek v 

poznavanju disleksije pri učencih na podlagi primerjave predznanja in znanja po 

delavnicah? 

  



31 

 

3.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.4.1 Metode dela 

V empirični raziskavi je bila uporabljena deskriptivna in kavzalna kvazieksperimentalna metoda 

pedagoškega raziskovanja, ki temeljita na kvalitativnem in akcijskem raziskovalnem pristopu, s 

poudarkom na ocenjevanju programa delavnic o ozaveščanju. Rezultate, ki smo jih dobili, 

prikazujemo opisno, z namenom laţje preglednosti in večje nazornosti pa podatke predstavljamo 

tudi grafično in/ali v tabelarični obliki. 

3.4.2 Vzorec 

Vseh učencev, vključenih v raziskavo, je bilo 133. Vsi učenci so v šolskem letu 2017/18 

obiskovali 7. in 8. razred izbrane devetletne osnovne šole. V končni vzorec (N = 93) smo zajeli 

tiste učence, ki so se udeleţili obeh delavnic in rešili oba vprašalnika. Iz grafa 1 je razvidna 

udeleţba učencev pri raziskavi.  

 

Graf 1: Deleţ učencev glede na udeleţbo 

V raziskavi je sodelovalo 46 učencev iz treh oddelkov sedmih razredov in 47 učencev iz treh 

oddelkov osmih razredov. Podrobnejša razporeditev je vidna na grafu 2.  

 

 
Graf 2: Število učencev, vključenih v raziskavo, glede na razred 
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3.4.3 Merski instrument 

Podatke o učencih ter o njihovem začetnem znanju o disleksiji smo dobili s pomočjo vprašalnika, 

ki je namenjen ugotavljanju poznavanja in razumevanja področja disleksije pri učencih ter  

ugotavljanju njihovih izkušenj in stališč do učencev z disleksijo (Priloga 1 in Priloga 2). 

Vprašalnik je bil posebej oblikovan za namen raziskave. Učenci so ga izpolnjevali pred 

začetkom in en mesec po končanih delavnicah. Vprašalnik je sestavljen iz štirih sklopov. V 1. 

sklopu so podatki o udeleţencih in informacije o poznavanju disleksije (kaj so učenci ţe slišali o 

disleksiji in kje) ter poznavanju oseb z disleksijo (ali učenci poznajo koga, ki ima disleksijo). V 

drugem sklopu so vprašanja odprtega tipa o pomenu disleksije in značilnostih posameznikov z 

disleksijo (kaj vprašani učenci razumejo pod besedo disleksija, kaj mislijo, s katerimi teţavami 

se srečujejo učenci z disleksijo, kaj mislijo, pri čem so učenci z disleksijo uspešni). 3. sklop 

predstavlja vprašanje odprtega tipa o načinih, oblikah, idejah pomoči učencu ali učenki z 

disleksijo. Zadnji sklop pa predstavlja 12 trditev o disleksiji, kjer imajo učenci moţnost med 

izbiro odgovora Drži, Ne drži in Ne vem, Nisem prepričan. V trditvah so zajeti miti, ki so nastali 

zaradi nejasnosti pri definiranju in razumevanju disleksije. K vprašalniku pred delavnicami sta 

dodani še dve vprašanji. Eno vprašanje, ki ugotavlja odnos vprašanih vrstnikov do učencev z 

disleksijo (naloga učencev je, da pri tem vprašanju izberejo pridevnike, ki bi po njihovem 

mnenju lahko opisovale učenca z disleksijo), ki smo ga oblikovali na podlagi vprašanja iz 

avtorskega vprašalnika N. Orgolič Štuhec (2017). Nato pa še zadnjo vprašanje, ki udeleţence 

sprašuje o tem, ali bi ţeleli pridobiti dodatna znanja o disleksiji.  
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3.5 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo v šolskem letu 2017/18. Učencem smo najprej razdelili soglasje 

staršev o privolitvi v sodelovanje pri raziskavi. Podatke smo zbrali s pomočjo vprašalnika, ki 

smo ga izvedli na začetku in na koncu delavnic in ki je posebej oblikovan za magistrsko delo ter 

je sestavljen iz štirih sklopov vprašanj odprtega tipa, ki ugotavljajo poznavanje in razumevanje 

področja disleksije pri učencih ter njihove izkušnje in stališča do učencev z disleksijo.  

Pridobljene podatke smo obdelali z osnovno deskriptivno statistiko s pomočjo orodja Microsoft 

Excel in statističnega programa SPSS ter jih nato tabelarično in grafično predstavili.  

Podatke smo kvalitativno in kvantitativno analizirali glede na zastavljene cilje. Napredek v 

znanju učencev smo najprej ugotavljali s pomočjo kvalitativnega pristopa, in sicer tako, da smo 

po sklopih vprašanj primerjali začetne informacije s končnimi dobljenimi odgovori učencev. Za 

laţjo obdelavo podatkov in boljšo preglednost smo oblikovali naslednja dva kriterija, in sicer:  

- 1. kriterij: količina informacij. Pri tem smo primerjali število informacij, dobljenih iz 

vprašalnika pred in po delavnicah. Za napredek smo smatrali, če so učenci po končanih 

delavnicah v vprašalniku zapisali več informacij oz. odgovorov v primerjavi s številom 

informacij pred izvajanjem delavnic.  

- 2. kakovost/vsebina informacij: pri tem smo upoštevali vsebino zapisanih informacij, ki 

smo jih nato razdelili na določene kategorije in na koncu naredili pregled največkrat 

navedenih kategorij v odgovorih učencev. Kategorije smo si zastavili tako, da smo 

najprej pregledali in izpisali vse odgovore, nato smo pogledali najbolj pogoste, ki smo jih 

smiselno druţili (denimo kategorija, ki je označevala teţave z branjem, pisanjem itd.). S 

tem smo ţeleli dobiti boljši vpogled v odgovore učencev in hkrati nuditi splošni pregled 

iz celote dobljenih odgovorov.  

Nato smo rezultate še kvantitativno analizirali. S pomočjo parnega t-testa (Wilcoxonov test) smo 

izvedli primerjavo rezultatov vprašalnikov, ki smo jih analizirali na osnovi količine podanih 

informacij pred in po delavnicah. 
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3.6 NAČRTOVANJE IN IZVEDBA DELAVNIC OZAVEŠČANJA O DISLEKSIJI ZA 

UČENCE 7. IN 8. RAZREDA 

3.6.1 Cilji delavnic  

Glavni cilj delavnic je bil ozaveščanje učencev o disleksiji s pomočjo posredovanja informacij, 

nudenja različnih izkušenj in moţnosti za nadaljnji razmislek. S pomočjo izvajanja delavnic smo 

pri učencih ţeleli povečati seznanjenost in razumevanje področja disleksije, kakor tudi učencev z 

disleksijo. Hkrati smo ţeleli učencem na nazoren način prikazati in omogočati razumevanje 

čustvenega doţivljanja učencev z disleksijo, njihovih stisk, frustracij in zadovoljstva ob 

opravljanju različnih aktivnosti. Naš namen je bil predstaviti tudi močna področja in znane osebe 

z disleksijo ter s tem dokazati, da so lahko osebe z disleksijo kljub svojim teţavam uspešne.  

Odločili smo se, da učencem predstavimo in prikaţemo naslednja področja: 

- osnovne informacije o disleksiji (saj večina učencev ni imela predhodnega znanja o 

disleksiji) 

- napačna prepričanja in mite o disleksiji ter jih nato pojasniti in obrazloţiti 

- zgodbo učenca z disleksijo (preko posnetka in preko zloţenke) 

- teţave učencev z disleksijo v šolskih situacijah, kot sta branje in pisanje 

- šibka področja oseb z disleksijo v ostalih ţivljenjskih situacijah 

- močna področja in slavne osebe z disleksijo 

- načine, kako lahko sami pristopajo in pomagajo učencem z disleksijo 

3.6.2 Načrtovanje poteka delavnic in izbor aktivnosti 

Delavnice temeljijo na osnovi izkustvenega učenja, ki ga B. Marentič Poţarnik (2012) deli na 

posamezne faze, ki si sledijo po vrsti. Najprej imenuje fazo načrtovanja, nato uvodno fazo, fazo 

aktivnosti, fazo analize, fazo povzetka, nato pa še fazo ovrednotenja. Te faze smo upoštevali pri 

načrtovanju in izvedbi delavnic.  

Na začetku smo si zastavili izhodiščno idejo o delavnicah. Pregledali smo do sedaj opravljene 

raziskave in si zadali okvirne cilje ter oblikovali osnutek. Nato smo se na šoli pozanimali o 

moţnostih izvedbe delavnic in pridobili nekaj potrebnih informacij o udeleţencih delavnice. Šola 

nam je odobrila izvajanje delavnic le v okviru štirih srečanj. Prvo srečanje je bilo krajše in je bilo 

namenjeno spoznavanju, predstavitvi delavnic in reševanju vprašalnika. Nato smo dvakrat po 

eno šolsko uro izvajali delavnice. Zadnje, krajše srečanje (pribliţno mesec dni po izvedenih 

delavnicah) pa je bilo namenjeno pogovoru, evalvaciji in reševanju vprašalnikov. Na 

predzadnjem srečanju smo učencem pripravili tudi zloţenko in kriţanko, da bi lahko svoje 

znanje obnovili po zaključenih delavnicah (doma) in tudi bolje ohranili. 
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Aktivnosti smo izbrali na podlagi literature, pri čemer smo upoštevali predloge in spoznanja do 

sedaj opravljenih raziskav. Predvsem smo se naslanjali na ugotovitve metaanalize S. Lindsay in 

A. Edwards (2013), ugotovitve E. Wadlington, C. Elliot in Kirylo (2008), spoznanja 

raziskovalcev A. de Boer idr. (2013) ter za izhodišče uporabili tudi raziskavo N. Orgolič Štuhec 

(2017). Poleg tega nam je bila v pomoč izkustvena delavnica o slepoti in slabovidnosti I. Habjan 

(2015) in izkustvene delavnice o disleksiji in Aspregerjevem sindromu avtoric K. Duncan in C. 

Bingham (2011), kakor tudi druge (ne specifično za disleksijo oblikovane) delavnice 

ozaveščanja, kot denimo delavnice C. Williamson (2014). Pri načrtovanju in oblikovanju 

celotnih delavnic smo upoštevali priporočila avtorice M. Johnson (2006) o oblikovanju 

učinkovitih delavnic ozaveščanja. Pri izbiri in uporabi dejavnosti, ki so predstavljale simulacijo 

disleksije (branje besed s pomešanimi črkami, prepisovanje besedila s table), smo bili pozorni, da 

le-te niso ţaljive ali neobzirne ter smo pri vsaki dejavnosti razloţili tudi namen, po aktivnosti pa 

se pogovorili z učenci.  

Za udeleţence smo oblikovali tudi zloţenko (Priloga 3) in pripadajočo kriţanko (Priloga 4). 

Zloţenko smo oblikovali tako, da smo na njej na kratko predstavili zgodbo učenca z disleksijo, 

glavne značilnosti učencev z disleksijo (močna področja in teţave) ter nekaj nasvetov za pomoč 

učencem z disleksijo. Naš cilj je bil, da si učenci doma pogledajo in preberejo zloţenko ter z 

njeno pomočjo rešijo kriţanko. Ţeleli smo, da na si učenci na ta način bolje zapomnijo in v 

spominu ohranijo informacije, izkušnje iz delavnic.  

Pred pripravo smo se pozanimali o značilnostih vključenih razredov, kar smo upoštevali pri 

načrtovanju in izvedbi delavnic. Večina vrstnikov učencev s PPPU ni imela predhodnega znanja 

o disleksiji. 

3.6.3 Cilji in opis okvirnega poteka posameznih srečanj 

Delavnice so potekale po oddelkih v razredih. Glede na časovno in prostorsko razpoloţljivost 

učencev smo morali delo prilagajati sproti. Spodaj navajamo primer okvirnega poteka in opisa 

posameznih srečanj. 

1. srečanje 

Namen: Spoznavanje učencev in predstavitev delavnic ozaveščanja o disleksiji 

Cilji: 

- s pomočjo vprašalnika pred delavnicami pri učencih preveriti začetno znanje, izkušnje in 

informacije o disleksiji; 

- učencem predstaviti okvirni potek, namen in cilj delavnic; 

- učence spoznati in skupaj oblikovati prijetno vzdušje v razredu, kar je podlaga na 

nadaljnje motivirano in sproščeno delo. 
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Okvirni potek dogajanja: 

Učencem smo se najprej predstavili ter na kratko povedali namen in okvirni potek dela in cilje 

ter pri tem dodali, da naše sodelovanje in udeleţba pri delavnicah ne bo sluţila le za pripravo 

magistrskega dela, temveč bo tudi njim podala nove informacije in pomagala pri razumevanju 

novih stvari. Pri tem smo pazili, da učencem ne bi podali preveč informacij, saj bi to lahko 

vplivalo na odgovore pri vprašalniku. Učencem smo nato razdelili vprašalnike, jih skupaj 

pregledali ter pojasnili morebitne nejasnosti. Nato so učenci dobili čas, da jih samostojno rešijo. 

Ko so učenci rešili vprašalnike, smo jih pobrali, nato pa izvedli kratko aktivnost, da bi se malo 

bolj spoznali z učenci. Aktivnost, s katero smo ţeleli učence motivirati k nadaljnjemu delu in 

ustvarjanju sproščenega vzdušja, nam je hkrati nudila moţnost, da spregovorimo o različnosti 

med nami. S to uvodno aktivnostjo smo ţeleli učence spodbuditi k razmišljanju in diskusiji o 

drugačnosti in učencih s posebnimi potrebami, med katerimi so tudi učenci z disleksijo. 

Aktivnosti, ki smo jih izvajali, smo pri posameznih oddelkih izbirali glede na čas, ki nam je bil 

na voljo in glede na velikost skupine in njene potrebe. Primeri uvodnih aktivnosti, ki smo jih 

izvajali:  

- Aktivnost »Predstavi sošolca v treh besedah«: Pri tej aktivnosti je vsakega učenca v treh 

besedah ali s tremi značilnostmi predstavila oseba, ki je sedela na njeni desni.  

- Aktivnost: »Jaz še nikoli …«  Učenec se je na kratko predstavil, nato pa povedal nekaj, 

kar še nikoli ni počel ali nekaj, kar si ţeli nekoč uresničiti/kar ţeli postati.   

- Aktivnost »Raje bi …«: Učencem smo razdelili na papir napisane besede, kot recimo: 

morje/gore, poletje/zima … Naloga učencev je bila, da izberejo besedo, ki bolj velja za 

njih in sestavijo poved ter se s pomočjo tega na kratko predstavijo.  

Evalvacija: Učencem je reševanje vprašalnikov predstavljal izziv, ker disleksije večinoma niso 

poznali ali še niso slišali zanjo. Učence smo nenehno spodbujali k izpolnjevanju vprašalnikov, 

pisanju pristnih odgovorov in izraţanju mnenja. Uvodne aktivnosti smo velikokrat zaradi 

časovne stiske morali prilagoditi, zato jih nismo vedno uspeli izpeljati tako, kot smo to 

načrtovali.  

2. srečanje 

Namen: Predstavitev osnovnih informacij in značilnosti o disleksiji 

Cilji: 

- učencem podati osnovne informacije in splošna dejstva o disleksiji in predstaviti 

značilnosti učencev z disleksijo; 

- preko izkustvenih nalog učencem predstaviti teţave, s katerimi se srečujejo učenci z 

disleksijo; 
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- pri učencih spodbuditi diskusijo, nadaljnje pogovore in razmišljanje o slišanem, videnem 

in doţivetem. 

Okvirni potek dogajanja:  

Na začetku smo učencem predvajali kratek posnetek, kjer se predstavi 10-letni učenec Filip, ki 

ima disleksijo (Infordrom, 2013). Učencem smo ţeleli pribliţati posameznika, ki ima disleksijo, 

da bi si laţje ustvarili okvirno sliko o disleksiji. Po ogledu posnetka smo vodili pogovor z učenci. 

Pri tem smo jim postavljali vprašanja, kot so: Katere teţave je imel Filip? Na katerih področjih je 

bil uspešen? Kako in s čim si je Filip pomagal? Kako so sošolci pomagali Filipu? itd. Cilj ogleda 

kratkega posnetka je bil, da učenci spoznajo nekatere značilnosti disleksije, teţave in močna 

področja učenca z disleksijo ter načine pomoči in premagovanja teţav.  

Kot ponovitev in obrazloţitev je sledila kratka predstavitev teoretičnega okvirja, znotraj česar 

smo povedali značilnosti disleksije, vzroke za njen pojav in podobno. Pri razlagi nam je bilo v 

pomoč gradivo Pojasnjena disleksija (Dyslexia Explained) avtorja Jonesa (2015). Pri razlagi in 

podajanju novih informacij smo upoštevali predznanje in starost učencev. Ob predstavitvi smo 

spremljali učence in jih spodbujali k postavljanju vprašanj. 

M. Košak Babuder (2014) imenuje pomanjkljivo fonološko zavedanje kot prvi in prevladujoč 

napovednik disleksije v šolskem okolju. Posledično postane poglavitna teţava učencev z 

disleksijo učenje pravilnega in ustrezno hitrega branja. Reid (2007) ugotavlja, da največ teţav 

učenci z disleksijo doţivljajo med glasnim branjem, berejo počasi in zatikajoče ter posledično do 

branja razvijejo negativne občutke in odpor. Prav zaradi tega je bil namen naslednje dejavnosti 

ta, da se učencem brez SUT prikaţe, kako oseba z disleksijo zazna besedilo in kakšne občutke, 

teţave lahko ima ob branju. Učenci so dobili na listu napisano besedilo, ki je oteţeno za branje 

na različne načine (črke so pomešane, različne pisave itd).  

Učencem smo v parih izročili na list papirja napisan odsek besedila, njihova naloga je bila, da 

preberejo sošolcu, nato pa še zamenjajo vloge. Po dejavnosti je sledil voden pogovor, kjer smo 

učence spraševali o tem, kako so se počutili ob branju, ali so razumeli besedilo, koliko časa so 

potrebovali, da so besedilo prebrali itd. Učencem smo ob tem pojasnili, da lahko nekdo, ki ima 

disleksijo, enake občutke doţivlja ţe ob branju navadnega besedila. Povedali smo jim, da zato 

učenci z disleksijo potrebujejo takšna besedila, kjer je dovolj razmika med vrsticami, kjer je 

pisava enostavna, lahko pa si pomagajo tudi z bralnim ravnilom. Velikokrat imajo pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja tudi podaljšan čas, saj zaradi teţav z branjem potrebujejo več 

časa, da preberejo besedilo in navodila.  

Poleg branja pa imajo učenci z disleksijo tudi teţave pri črkovanju in pisanju. Te so velikokrat še 

bolj vztrajne kot teţave z branjem (Košak Babuder, 2014). Učencem smo povedali, da lahko 

enostavna naloga, kot je prepisovanje besedila s table, učencu z disleksijo predstavlja veliko 

teţav. Namreč ta dejavnost zahteva osredotočenost, zbranost, dobre sposobnosti koordinacije in 
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zapomnitve. Da bi lahko učencem predstavili kompleksnost tega in teţave, s katerimi se pri tem 

srečujejo učenci z disleksijo, smo jim pripravili izkustveno dejavnost. Njihova naloga je bila, da 

v omejenem času čim bolj natančno in berljivo prepišejo besedilo iz table. Učencem smo 

prikazali besedilo, sestavljeno iz kitajskih znakov. Ko je potekel omejen čas, je sledil vodeni 

pogovor, pri čemer so učenci povedali, kako so se počutili med prepisovanjem, katere teţave so 

imeli, kako so bili zadovoljni s svojim rokopisom, itd. Nato smo učencem pojasnili, da lahko 

učenec z disleksijo doţivlja enake stiske pri prepisovanju s table ali pri časovno omejenem 

pisanju pri navadnem besedilu.  

Na koncu srečanja je sledil kratek povzetek, učence smo povprašali po občutkih in jim povedali, 

da bomo na naslednji delavnici izvedeli, kaj so močna področja oseb z disleksijo oziroma na 

katerih področjih so uspešni. 

Ugotovitve:  Učenci so z zanimanjem in pozorno gledali videoposnetek. Izbira uvodne aktivnosti 

je bila torej uspešna, saj je po ogledu zlahka stekel pogovor. Učenci so teoretično predstavitev 

pozorno spremljali, pri izkustvenih dejavnostih pa so aktivno sodelovali. Pri branju in 

prepisovanju so učenci velikokrat pripomnili, da je to teţko, da je nemogoče prepisati, da niso 

imeli dovolj časa ipd. iz česar smo potem lahko po zaključenih dejavnostih izpeljali pogovor. 

Učenci niso znali točno izraziti občutkov, ki so jih doţivljali pri prepisovanju, večinoma so 

povedali, da je bilo teţko, zato smo jih vedno še dodatno spodbujali, da naj pomislijo, kako so se 

počutili, kaj mislijo ipd. Učenci so potrebovali veliko spodbud, da so nato izrazili občutke, misli 

in mnenja.  

3. srečanje 

Namen: Spoznavanje močnih področij oseb z disleksijo in načinov nudenja pomoči in podpore 

učencem z disleksijo. 

Cilji: 

- učencem predstaviti močna področja učencev z disleksijo in dejavnosti, kjer so lahko 

posamezniki z disleksijo uspešni; 

- učenci spoznajo, kako lahko pomagajo posameznikom z disleksijo, kje potrebujejo 

pomoč, kakšne prilagoditve imajo ipd.;  

- preko sodelovanja v kvizu učenci spoznajo mite, ki so nastali v povezavi z disleksijo in s 

pomočjo razlage razumejo, zakaj določeni miti ne drţijo; 

- pri učenci spodbuditi diskusijo, nadaljnje pogovore in razmišljanje o slišanem, videnem 

in doţivetem.   

Na začetku tretjega srečanja smo naredili kratek povzetek prejšnje ure. Skupaj z učenci smo se 

pogovarjali o občutkih in mislih, ki so jih imeli po zadnjem srečanju. Učencem smo nato 

povedali, da naj pomislijo, kje, na katerih področjih ali pri katerih dejavnostih so sami uspešni. 
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Na kratko smo se pogovorili, nato pa povedali, da bomo na današnji uri govorili o področjih, kjer 

so lahko osebe z disleksijo izjemno uspešne. 

L. Magajna idr. (2008) med močna področja oseb z disleksijo šteje drugačen način predelovanja 

informacij, divergenten način razmišljanja, povezovanje različnih detajlov v celoto in zelo dobro 

sposobnosti reševanja problemov. Ţal pa so ta področja zaradi prevelike usmerjenosti na teţave 

in primanjkljaje pogostokrat prezrta in neizkoriščena. Prav zaradi tega je še toliko bolj 

pomembno, da vrstnikom predstavimo in prikaţemo močna področja oseb z disleksijo.  

Pri predstavitvi močnih področij smo se navezali na posnetek iz prejšnjega srečanja (če je bilo 

potrebno, smo si ga ogledali še enkrat). Nato smo učencem teoretično predstavili močna 

področja oseb z disleksijo. Našteli smo področja, dejavnosti, panoge, kjer so lahko osebe z 

disleksijo, zaradi drugačnega predelovanja informacij, izjemno uspešne. Nekateri posamezniki z 

disleksijo so celo dosegli tako izjemne rezultate na teh področjih, da jih pozna ves svet.  

Učencem smo prikazali slike teh znanih oseb, kot so: Pablo Picasso, Walt Disney, Albert 

Einstein, Jamie Oliver, Tom Cruise, Whoopi Goldberg, Orlando Bloom, ter jih spraševali, ali 

poznajo osebo na sliki in ali vedo zakaj so postali slavni, torej kje so bili uspešni.  

Naslednja dejavnost je učencem nudila ideje in moţnosti, kako lahko sami pomagajo učencem z 

disleksijo. Učencem smo po skupinah (4–5 učencev) razdeli večji list, na katerem so bile 

zapisane strategije, načini, nasveti, kako lahko sošolci pomagajo učencu z disleksijo. Naloga 

učencev je bila, da med trditvami izberejo tiste, ki so primerne, in tiste, ki so neprimerne. Nekaj 

oblačkov je bilo tudi praznih. Pri teh smo prosili učence, da sami premislijo in zapišejo nekaj 

idej, kako bi lahko pomagali, kaj bi svetovali in kako bi sodelovali z učencem, ki ima disleksijo.  

Zadnja dejavnost srečanja je bil kviz o mitih in resnicah o disleksiji. Namen kratkega kviza je bil 

razbliniti mite o disleksiji ter jih pojasniti, obrazloţiti. Učenci so ostali po skupinah in so tako 

oblikovali liste z napisi Drži in Ne drži. Njihova naloga je bila, da v skupini po vsaki trditvi 

dvignejo listek z odgovorom. Po vsaki trditvi smo na kratko pojasnili, zakaj drţi oziroma ne drţi. 

Pripravljenih je bilo več trditev, trajanje aktivnosti pa smo prilagodili razpoloţljivemu času.  

Na koncu ure smo učencem razdelili zloţenke in kriţanko ter jim povedali navodila. Naloga 

učencev je bila, da do določenega datuma preberejo in pregledajo zloţenko ter z njeno pomočjo 

izpolnijo kriţanko. Rešeno kriţanko so nato prinesli v šolo. Med vsemi pravilno rešenimi 

kriţankami pa smo izţrebali 10 nagrajencev.  

Ugotovitve: Učenci so se spomnili posnetka iz prejšnjega srečanja, s pomočjo katerega smo se 

pogovarjali o močnih področjih. Veliko učencev za sebe ni znalo povedati, kje so uspešni ali kaj 

jim gre dobro, zanimivo je bilo, da so jih na to potem spomnili vrstniki. To kaţe spet na 

pomembno vlogo vrstnikov, sošolcev hkrati pa na usmerjenost učiteljev, šol bolj na teţave, kot 

pa na prepoznavanje in spodbujanje močnih področij. Učenci so bili presenečeni nad dejstvom, 

da lahko posamezniki z disleksijo dosegajo izjemne uspehe in so lahko svetovno znani igralci, 
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kuharji, znanstveniki ipd. Najmanj je učence pritegnila dejavnost o nudenju pomoči in posebnih 

prilagoditvah, ki jih imajo učenci z disleksijo. Menimo, da je to lahko zaradi tega, ker sami 

učenci še niso imeli dovolj znanja o disleksiji, kar je privedlo do tega, da tudi niso imeli veliko 

idej o tem, kako bi lahko posamezniku pomagali. Pri kvizu so učenci z veseljem sodelovali, ţal 

smo ga velikokrat morali skrajšati zaradi časovne omejenosti.  

4. srečanje 

Namen: Izpolnjevanje vprašalnikov in kratka evalvacija delavnic 

Cilji:  

- s pomočjo vprašalnika pri učencih preveriti pridobljeno znanje o disleksiji; 

- skupaj z učenci evalvirati celotne delavnice; 

- pridobiti mnenje učencev o oblikovanih zloţenkah.  

Zanje srečanje je potekalo 1 mesec po tretjem srečanju. Učencem smo razdelili vprašalnike in jih 

prosili, da naj jih samostojno izpolnijo.  

N. Ryann Bannerman (2009, v Habjan, 2015) pravi, da pogovor s skupino o doţivetem učencem 

omogoča, da svojo izkušnjo vidijo tudi iz drugih perspektiv, zato smo po izpolnitvi vprašalnikov 

vodili kratek pogovor z učenci. Povprašali smo jih o občutkih in prosili, da naj z nami delijo 

nekaj misli o delavnicah in podobno. Učenci so v pogovoru izrazili, da so bile delavnice poučne 

in so pomagale pri razumevanju učencev z disleksijo. Komentarji, ki so jih podali učenci, ki so 

se udeleţili delavnic, so dajali vtis, da so učenci spoznali in bolj razumeli, kaj pomeni imeti 

disleksijo. V komentarjih se je izraţala empatija, razumevanje do učencev z disleksijo, kakor tudi 

določena ohranjena teoretična znanja in osnovne informacije o disleksiji.  

Spodaj navajamo nekaj misli ob pogovoru z učenci:  

 »Zapomnil sem si, kako težko je bilo prepisovati besedilo s table. Bilo je nemogoče!« 

 »Nisem si mislil, da je lahko prepisovanje s table tako težko za nekatere učence.« 

 »Ugotovila sem, da učenci z disleksijo potrebujejo veliko več časa pri branju in pisanju kot ostali 

učenci, da lahko preberejo do konca ali pa prepišejo…« 

 »Učenci z disleksijo velikokrat potrebujejo, da jim nekaj večkrat poveš, ker lahko pozabijo, zato 

moramo biti včasih bolj potrpežljivi.« 

 »Zanimivo je bilo na delavnicah, nisem vedela, da imajo lahko tudi slavni ljudje disleksijo.« 

 »Disleksija je pri vsakem posamezniku različna. Težave so odvisne od posameznika.« 

 »To ni bolezen, samo težava v šoli, potrebujejo samo več časa, ali pa kakšne pripomočke, da se 

lahko enako učijo kot ostali.« 

Učence smo povprašali tudi o tem, kakšna se jim je zdela kriţanka in zloţenka. Večinoma so 

odgovorili, da jim je bila zanimiva zgodba v zloţenki. Glede kriţanke smo dobili različna 
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mnenja. Nekaterim se je zdela teţka, spet drugim lahka. Veliko učencev kriţanke ţal ni rešilo ali 

pa je niso vrnili.  

Ugotovitve: Pri zadnjem srečanju nam je največjo teţavo predstavljala časovna stiska, kar je 

pomenilo, da nismo mogli izvesti podrobne, bolj sistematične evalvacije. Učenci so bili časovno 

omejeni zaradi številnih dejavnosti, ki so se dogajale na šoli (preverjanje in ocenjevanja znanja, 

dnevi dejavnosti, ipd.). Prav tako so bili časovno omejeni tudi učitelji in ostali strokovni delavci 

šole zaradi bliţajočega se konca šolskega leta. Presenetilo nas je tudi, da je zelo malo učencev 

rešilo kriţanko in jo prineslo nazaj ali pa povedalo rešitve nanjo. Predvidevamo, da bi bil rezultat 

drugačen, če bi učitelji oziroma razredniki učence večkrat opozorili na izpolnitev in vrnitev 

kriţank.  
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3.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Pri raziskavi smo se osredotočili na odgovore učencev iz vprašalnika, ki so ga izpolnjevali pred 

in en mesec po zaključenih delavnicah. Med odgovori smo iskali statistično pomembne razlike in 

preverjali napredek učencev v poznavanju področja disleksije. V nadaljevanju predstavljamo 

kvantitativno in vsebinsko oziroma kvalitativno analizo podanih odgovorov, nato pa še 

statistično primerjavo med odgovori. 

3.7.1 Viri informacij o disleksiji 

Po pogovoru z ravnateljico in razredniki vključenih razredov smo predvidevali, da učenci vedo, 

da imajo določeni učenci teţave v šoli (učne teţave) in se s temi učenci vsakodnevno srečujejo. 

Zanimalo nas pa je, ali učenci poznajo tudi pojem disleksija, ali so o njej ţe slišali ter kaj so 

slišali. Postavilo se nam je vprašanje tudi o tem, kje učenci pridobivajo svoje informacije o 

disleksiji. Poznavanje odgovorov, ki prikazujejo vire informacij o disleksiji, ki jih imajo 

sodelujoči učenci, nam lahko namreč prikazuje uvid v to, ali se učenci v šoli pogovarjajo o 

disleksiji, ali to počnejo doma ali pa so o omenjeni učeni teţavi slišali v medijih. To nam lahko 

pripomore pri kasnejšem oblikovanju načinov ozaveščanja.  

Pri interpretaciji odgovorov navajamo ustrezna vprašanja tako, kot so si ta sledila v vprašalniku 

pred delavnicami in po zaključenih delavnicah (Priloga 1 in 2).  

1. vprašanje: »Ali si že slišal/-a o disleksiji?« 

 

Iz grafa 3 je razvidno, da je izmed 93 učencev 48 učencev (51,6 %) odgovorilo negativno in 

izrazilo, da besedo disleksija ne pozna ali pa o njej še nikoli ni slišal. Ostalih 45 učencev je 

odgovorilo z DA, pri čemer so potem morali svoj odgovor tudi pojasniti. To je storilo 23 učencev 

(izmed katerih so 4 (4,3 %) napisali, da so slišali le za besedo, ne vedo je pa pojasniti). 22 

učencev (23,7 %) pa pojasnitve ni podalo.  

51,6% 

23,7% 

20,4% 

4,3% 

Poznavanje pojma disleksija 

ne poznam pojma

brez pojasnitve

pojasnitev

poznam samo

besedo

Graf 3: Odgovori učencev – poznavanje pojma disleksija pred delavnicami 
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V nadaljnje nas je zanimalo, kaj so slišali tisti učenci o disleksiji, ki so izbrali odgovor DA pri 

prvem vprašanju. V ta namen smo postavili podvprašanje.  

1.1. vprašanje: »Če si obkrožil/-a da, na kratko napiši, kaj vse si že slišal/-a o disleksiji?« 

Preglednica 1: Odgovori udeleţencev o pomenu disleksije 

Odgovori učencev o vprašanju poznavanja pojma disleksija pred izvedbo 

delavnic: 

 teţave z branjem (11) 

 teţave z zamenjevanjem določenih črk in/ali številk (6) 

 bolezen (3) 

 teţave s pisanjem (2) 

 teţave z učenjem (2) 

 teţave s prepoznavanjem črk (2) 

 za opis uporabili besedo »napaka« (2) 

 teţave z govorjenjem, izgovarjavo (2) 

 

Iz preglednice 1 je razvidno, da je izmed devetnajstih učencev (20,4 %), ki so napisali da so ţe 

slišali o disleksiji, izraz večina enačila s teţavami branja. To je bilo moţno zaslediti v enajstih 

odgovorih. Poleg teţav z branjem so učenci disleksijo povezovali tudi s teţavami zamenjevanja 

določenih enot (črk in/ali številk), kar je bilo moţno zaslediti v šestih odgovorih. V nekaterih 

odgovorih je bilo moţno zaslediti tudi besedo bolezen (trikrat) in napaka (dvakrat). Poleg tega pa 

so učenci še navajali teţave s pisanjem, govorjenjem oz. izgovarjavo in prepoznavanjem črk. Za 

laţjo preglednost so odgovori predstavljeni preglednici 1. 

 

3. vprašanje: »Kje vse si že slišal/a o disleksiji?«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa 4 je razvidno, da je 48 učencev (51,6 %), ki še niso nikjer slišali o disleksiji, označilo 

odgovor nikjer. Učenci, ki so o disleksiji ţe slišali, pa so svoje informacije pridobivali iz medijev 

(23 učencev oz. 24,7 %). 10,8 % vprašanih (oziroma 10 učencev) je navedlo, da so informacije o 

10,8% 

24,7% 

3,2% 

51,6% 

6,5% 
3,2% 

Viri informacij o disleksiji 

šola

mediji

druţina

nikjer

mediji in šola

mediji in druţina

Graf 4: Viri informacij pred izvedbo delavnic 
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disleksiji pridobili v šoli in 3 učenci (3,2 %) trdijo, da so za informacije o disleksiji izvedeli 

doma. Pri tem moramo upoštevati tudi učence, ki so izbrali več odgovorov. Šest učencev (6,5 %) 

namreč informacije o disleksiji pridobiva tako v medijih kot tudi v šoli, trije učenci (3,3 %) pa v 

medijih in doma.  

 

Zanimalo nas je, ali so se tudi po delavnicah učenci pogovarjali o disleksiji, zato smo jim 

podobno vprašanje postavili tudi po opravljenih delavnicah.  

1. vprašanje: »Ali si se po delavnici pogovarjal/-a kje o disleksiji? Si mogoče iskal/-a kje 

dodatne informacije o disleksiji?« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5 ponazarja vire pridobivanja informacij po delavnicah. Na vprašanje o tem, ali so se po 

delavnicah pogovarjali ali srečali kje s temo disleksija, je 39 učencev (41,9 %) odgovorilo, da so 

se pogovarjali o temi v šoli. Nekateri razredniki, s katerimi smo imeli kratek pogovor po 

delavnicah, so temu pritrdili, saj so povedali, da so opazili, da se učenci po uri pogovarjajo o 

temi ter da so nekateri imeli še dodatna vprašanja pri naslednji uri. 21 udeleţencev (22,6 %) se o 

temi ni pogovarjalo nikjer, medtem ko se je 17 učencev (18,3 %) pogovarjalo doma v druţini in 

10 učencev (10,8 %) je o temi slišalo preko medijev (pogledali so film, prebrali knjigo ipd.).  
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Graf 5: Viri informacij o disleksiji po zaključenih delavnicah 
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Za primerjavo informacij smo graf 4 in graf 5 zdruţili, kar nam lahko nazorno prikazuje 

spremembe pri uporabi različnih virov informacij pred in po delavnicah. 

 

 

 

 

 

 

 

Iz grafa 6 je razvidno, da je pred delavnicami več kot polovica (51,6 % oziroma 48 učencev) 

trdila, da nikjer ni slišala ali iskala informacije o disleksiji, medtem ko je po delavnicah ta 

odstotek padel na 22,6 % (21 učencev). Iz tega je razvidno, da so učenci po zaključenih 

delavnicah govorili o temi in iskali dodatne informacije. S tem smo dosegli naš namen, torej pri 

udeleţencih spodbuditi razmišljanje, pogovore o disleksiji. Zanimiva je tudi primerjava različnih 

virov informacij. Medtem ko so pred delavnicami imeli večji vpliv mediji in pridobivanje 

informacij preko njih, je po delavnicah moţno opaziti povečanje šole in druţine kot prostorov 

pogovora in pridobivanja informacij o disleksiji. Iz tega sklepamo, da so učenci informacije, 

pridobljene na delavnicah, prenesli v domače okolje ali so se o temi pogovarjali z drugimi 

sošolci po pouku, med odmori, kar je zagotovo eden izmed pozitivnih učinkov izvedenih 

delavnic.   

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, koliko učencev izmed vprašanih pozna osebo z 

disleksijo.  

3. vprašanje: »Ali poznaš koga, ki ima disleksijo?« 

10,8% 

24,7% 

3,2% 

51,6% 

6,5% 3,2% 0,0% 

41,9% 

10,8% 
18,3% 22,6% 

2,2% 1,1% 3,2% 

šola mediji druţina nikjer mediji in šola mediji in druţinadruţina in šola

Viri informacij o disleksiji 

Pred delavnicami Po delavnicah

Graf 6: Primerjava virov pridobivanja informacij pred in po zaključenih delavnicah 

Graf 7: Poznavanje oseb z disleksijo 
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Iz grafa 7 je razvidno, da je 81 učencev (87,1 %) odgovorilo, da ne pozna nobene osebe z 

disleksijo, medtem ko 12 učencev pozna nekoga, ki ima disleksijo. Izmed teh je 6 učencev (6,5 

%) navedlo, da ima prijatelja ali prijateljico, ki ima disleksijo, trije učenci (3,2 %) so navedli, da 

poznajo sošolca/ko, pri čemer sklepamo, da to pomeni učenca iz drugih razredov na šoli. En 

učenec je navedel, da ima brata, ki ima disleksijo, en udeleţenec ima sestro, ki ima disleksijo ter 

en udeleţenec je navedel sosedovega sina, ki ga pozna in ima disleksijo.  

Večina učencev ni imela predhodnega znanja o disleksiji, zato nas je zanimalo, če jih tema 

zanima. V ta namen smo jim zastavili zadnje vprašanje vprašalnika pred delavnicami. 

 

10. vprašanje: »Bi si želel/-a izvedeti več o disleksiji?« 

 

Graf 8: Ţelja učencev po pridobivanju (dodatnih) informacij o disleksiji 

Graf 8 prikazuje dobljene rezultate. 82 učencev (88,2 %) je izrazilo ţeljo, da si ţeli izvedeti več o 

disleksiji, 8 učencev (8,6 %) o tej temi ne ţeli izvedeti več, trije učenci (3,2 %) pa na vprašanje 

niso odgovorili. Iz tega sledi, da večina učencev ima ţeljo po pridobivanju novih in/ali dodatnih  

informacij o disleksiji, kar je za nas spodbuden podatek, saj pomeni, da jih tema zanima in bodo 

lahko tudi delavnice za udeleţence zanimive in poučne.  
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3.7.2 Osnovne informacije in prepričanja o disleksiji 

1. Razumevanje pojma disleksija 

Zanimalo nas je, kakšne informacije imajo učenci o disleksiji oziroma kaj razumejo pod besedo 

disleksija. Učencem smo postavili vprašanje odprtega tipa, da bi dobili čim bolj izvirne in 

iskrene odgovore.  

4. Vprašanje: »Na kratko poskusi razložiti, kaj razumeš pod besedo disleksija?« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred delavnicami veliko učencev ni vedelo, kaj je disleksija. To je razvidno ţe iz odgovorov 

(graf 10), saj 47,3 % udeleţencev oziroma številčno 44 učencev ni zapisalo odgovora na 

vprašanje, 12 učencev (12,9 %) pa je odgovorilo z ne vem. Le 37 učencev je pred delavnicami 

odgovorilo na vprašanje. Učencem smo po delavnicah zastavili enako vprašanje. Odgovor na 

vprašanje, kaj jim pomeni disleksija, je podalo 88 učencev (94,6 %), 1 učenec (1,1 %) je napisal 

nič, 4 učenci (4,3 %) pa na vprašanje niso odgovorili.  
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Graf 9: Razumevanje pojma disleksija pri učencih pred delavnicami in po opravljenih delavnicah 
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Odgovore učencev smo pregledali in jih, glede na vsebino, po smislu razdelili na skupine oz. 

kategorije. Preglednica 2 prikazuje zbrane odgovore, kjer navajamo največkrat uporabljene opise 

(besede, izraze, besedne zveze), s katerimi so si učenci pred delavnicami in po opravljenih 

delavnicah razlagali pojem disleksija. 

Preglednica 2: Opisi/ključne besede in pogostost njihovega pojavljanja v odgovorih učencev pred in po zaključenih delavnicah 

pri obrazloţitvi pojma disleksija 

 

Iz preglednice 2 lahko razberemo, da so pred opravljenimi delavnicami učenci izraz disleksija 

največkrat opisali kot bolezen. To besedo najdemo v kar sedemnajstih odgovorih pri vprašanih, 

izmed katerih jih 8 uporabi le-to besedo pri opisu disleksije. Pri drugih se pojavi v povezavi z 

drugimi besedami, npr. z branjem, zamenjevanjem črk, en učenec pa navaja kot bolezen, za 

katere je potrebno jemati zdravila. Pri dvanajstih odgovorih je moţno zaslediti izraz 

zamenjevanje črk in/ali številk, v desetih odgovorih pa disleksijo vprašani povezujejo s teţavami 

branja. Pojavijo se tudi drugi opisi disleksije: agresivno vedenje, teţave z govorjenjem in 

izgovarjavo, teţave z učenjem ipd. Iz števila, kakor tudi vsebinske analize odgovorov, je 

razvidno, da učenci ne oziroma zelo slabo poznajo pojem disleksija pred opravljenimi 

delavnicami, kar je potrditev nujnosti in potrebnosti ozaveščanja o disleksiji. 

Iz preglednice 2 je razvidno tudi to, da so učenci po zaključenih delavnicah manjkrat uporabili 

besedo bolezen za opis disleksije. V odgovorih lahko največkrat zasledimo opis disleksije, ki 

označuje teţave z branjem, teţave z zamenjevanjem črk in/ali številk, večkrat so navedli, da je 

disleksija učna teţava oziroma da pomeni teţave pri učenju. Zanimivi so bili tudi odgovori, ki so 

poudarili uspešnost na drugih področjih (npr. umetnostnem, glasbenem, matematičnem), 

zaslediti je bilo mogoče tudi odgovore, ki so poudarjali nevrološko pogojenost motnje (teţave 

niso posledica slabega vida ali drugih zunanjih dejavnikov). Odgovori, ki so zdruţeni pod 

kategorijo drugi, so poudarjali še, da lahko disleksijo povezujemo tudi s teţavami pri 

organizaciji, koncentraciji, teţavami s spominom, daje to dedno pogojena specifična učna teţava 

ipd.. 

Opisi/ključne besede in pogostost njihovega pojavljanja v odgovorih 

učencev pri obrazloţitvi pojma disleksija 

Pred 

delavnicami 

Po 

delavnicah 

- bolezen 17 6 

- teţave z branjem  10 62 

- zamenjevanje črk in/ali številk  12 32 

- agresija, agresivno vedenje  2 / 

- teţave z govorjenjem, izgovarjavo  2 3 

- teţave z učenjem  1 15 

- nevrološka pogojenost   / 5 

- teţave pri pisanju  / 7 

- uspešnost na drugih področjih  / 6 

- teţave pri razmišljanju  / 4 

- drugo 2 19 

- neprimerni odgovori 1 2 
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Povzetek ključnih ugotovitev 

Pri primerjavi odgovorov pred in po delavnicah lahko opazimo, da je deleţ vprašanih, ki je svoj 

odgovor označilo z ne vem ali pa sploh ni podal odgovora, bistveno niţji po delavnicah kot pri 

rezultatih pred delavnicami. Pred delavnicami je le 39,8 % deleţ vprašanih (37 učencev) 

odgovorilo na zastavljeno vprašanje, medtem ko je po zaključenih delavnicah večina vprašanih 

(94,6 % oziroma 88 učencev), odgovorilo na vprašanje. Na podlagi tega lahko sklepamo, da so 

učenci po delavnicah znali pojasniti, kaj njim pomeni disleksija in so torej pojem tudi bolje 

razumeli.   

Odgovori, ki smo jih od učencev dobili na to vprašanje po delavnicah, so bili bolj obširni in 

kompleksni, učenci so navajali več značilnosti disleksije, ne samo teţave z branjem. Navajali so 

tudi teţave s pomnjenjem, organizacijo, orientacijo. Medtem, ko so vprašani pri prvem 

vprašalniku omenili le, da imajo teţave z branjem, je po delavnicah več učencev dodalo kakšne 

specifične teţave (npr. počasneje berejo, delajo napake pri branju, disleksija vpliva na hitrost 

branja, da ne morejo enako brati kot ostali itd.). Učenci so večkrat uporabljali pojem drugačnost 

in manj besedo bolezen. V odgovorih je bilo moţno zaslediti tudi besedno zvezo učne teţave. 

Nekaj zanimivih odgovorov, ki so jih učenci navedli po delavnicah, navajamo spodaj: 

 »… da ti otroci niso invalidi, temveč da imajo težave z branjem in zamenjevanjem črk. Otroci 

niso drugačni od nas, samo zato, ker imajo disleksijo.« 

 »Ljudje, ki imajo disleksijo, slabše berejo ali pišejo, lahko so pa uspešni na drugih področjih.« 

 »Ljudje v glavi zamešajo črke, imajo težave z branjem, pisanjem, so pa lahko dobri pri risanju.« 

 »Težave pri branju, ampak uspešni drugje.« 

 »Je "okvara" v možganih. Ljudje, ki imajo disleksijo, težje berejo in pišejo, saj pogosto zamenjajo 

črke.« 
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2. Razumevanje teţav učencev z disleksijo 

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, ali vrstniki poznajo teţave, s katerimi se srečujejo 

učenci z disleksijo.  

6.vprašanje: »Kaj misliš, s katerimi težavami se srečujejo učenci z disleksijo?« 

Preglednica 3: Število učencev (f, f1 in f2) in strukturni odstotki (f%, f1% in f2%) učencev glede na število odgovorov o teţavah 

učencev z disleksijo pred in po delavnicah 

Število področij/dejavnosti/ipd., kjer se pojavljajo teţave oseb z disleksijo 

 

Pred delavnicami Po delavnicah 

f f% f1* f1%* f f% f2 f2%* 

ne vem 17 18,3 
58 62,4 

1 1,1 
9 9,7 

0 41 44,1 8 8,6 

1 21 22,6 

32 34,4 

15 16,1 

82 88,2 
2 9 9,7 41 44,1 

3 2 2,2 18 19,4 

4 ali več 0 0,0 8 8,6 

neustrezen odgovor 3 3,2 3 3,2 2 2,2 2 2,20 

skupaj 93 100,0 93 100,0 93 100,0 93 100,0 

*f1 in f2: prikazujeta seštevek označenih učencev;* f1% in f2%: prikazujeta strukturne odstotke seštevkov označenih učencev 

Kot je razvidno iz preglednice 3, več kot polovica učencev (62,4 %) pred delavnicami ni podalo 

odgovora ali so zapisali, da ne vedo, s katerimi teţavami se srečujejo učenci z disleksijo. Ta 

podatek nakazuje, da so imeli učenci pred delavnicami le malo znanja o značilnostih oziroma 

teţavah učencev z disleksijo. 22,6 % učencev je navedlo 1 teţavo, pri čemer je v večini primerov 

šlo za navajanje teţav pri branju (vidno v preglednici 2), 9,7 % učencev je navedlo 2 teţavi, 2 

učenca (2,2 %) pa sta navedla 3 teţave, s katerimi se po njihovem mnenju lahko srečujejo učenci 

z disleksijo.   

Vprašanje o poznavanju teţav, s katerimi se srečujejo učenci z disleksijo, smo sodelujočim 

zastavili tudi po delavnicah. Ţeleli smo izvedeti, kaj so si zapomnili na delavnicah in ali so to 

znanje ohranili ter kakšne bodo razlike pri primerjavi z odgovori pred delavnicami. Iz 

preglednice 3 je razvidno, da je 88,2 % učencev podalo odgovor na vprašanje. Pri tem je 16,1 % 

učencev navedlo eno izmed teţav, s katerimi se srečujejo učenci z disleksijo, 41 učencev (44,1 

%) je navedlo dve teţavi učencev z disleksijo, 18 učencev (19,4 %) 3 teţave ter 8 učencev (8,6 

%) je navedlo 4 ali več teţav, s katerimi se srečujejo učenci z disleksijo. Le 9 učencev (9,7 %) pa 

odgovora ni podalo ali je zapisalo, da odgovora ne ve. 
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Preglednica 4: Opisi/ključne besede in pogostost njihovega pojavljanja v odgovorih učencev pred in po delavnicah 

Opisi/ključne besede in pogostost njihovega pojavljanja v odgovorih 

učencev 

Pred 

delavnicami 

Po 

delavnicah 

- teţave z branjem  18 60 

- teţave pri pisanju  5 31 

- teţave pri učenju  3 12 

- teţave z zamenjevanjem črk in/ali številk  4 26 

- socialno vključevanje   7 8 

- teţave s pomnjenjem / 11 

- potrebujejo prilagoditve, dodatno pomoč / 11 

- s pozornostjo in koncentracijo / 5 

- so uspešni na določenih področjih / 5 

- drugo (več truda, disleksija se deduje, teţave z orientacijo, 

organizacijo,…) 

3 11 

 

V preglednici 4 je vidna vsebinska analiza odgovorov učencev. Pred delavnico je bil najbolj 

pogost odgovor »težave z branjem«, ki se v odgovorih učencev pojavi osemnajstkrat. Poleg tega 

so učenci zapisali tudi teţave, ki smo jih zdruţili pod kategorijo socialno vključevanje (v 

odgovorih se pojavi sedemkrat). Pod socialno vključevanje so učenci zapisali naslednje teţave, s 

katerimi se po njihovem mnenju srečujejo učenci z disleksijo: 

- predsodki drugih ljudi, 

- srameţljivost, 

- »drugi se grdo obnašajo do njih«, 

- »redko kdo ţeli biti njihov prijatelj«, 

- »sošolci se norčujejo iz njih« (navedeno dvakrat),  

- nimajo prijateljev.    

Učenci so pri odgovorih izpostavili tudi teţave socialnega vključevanja. To potrjuje, da smo 

dosegli naš zastavljeni cilj, saj smo ţeleli tej komponenti inkluzije s pomočjo delavnic še posebej 

nameniti pozornost. Torej, da učenci z disleksijo nimajo teţave le na šolskem področju, temveč 

tudi pri socialni integraciji, kar je predpogoj za uspešno inkluzijo. Na to nas opozarja tudi M. 

Kavkler (2005), ki meni, da je v šolskem prostoru zaradi izredne storilnostne naravnanosti 

pomen socialnega vidika razvoja porinjen v ozadje. Disleksija je v šolskem prostoru velikokrat 

pojmovana le kot izobraţevalni primanjkljaji in le redko z njimi enačijo tudi primanjkljaje na 

področju socialnega vključevanja. Prav zaradi tega je nujno, da s pomočjo ozaveščanja 

namenimo pozornost tudi temu vidiku inkluzije. 

Poleg teh dveh kategorij je bilo v odgovorih moţno zaslediti še teţave s pisanjem oz. pri pisanju, 

teţave z zamenjevanjem črk in/ali številk, teţave pri učenju, teţave z vedenjem (agresivnost, 

napadalnost), teţave z govorom ter teţave, ki smo jih uvrstili pod kategorijo drugo: počasnost, 

srameţljivost, več truda. 
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Po izvedenih delavnicah so učenci podajali bolj kompleksne in obseţne odgovore. Največkrat so 

učenci navajali teţave z branjem, teţave pri pisanju in zamenjevanje črk. Pri odgovorih je bilo 

moţno zaslediti tudi, kje pri branju točno mislijo, da imajo učenci z disleksijo teţave. Zapisali so 

namreč, da imajo učenci z disleksijo teţave pri branju navodil, največ teţav pri glasnem branju, 

da pri branju preskakujejo besede ali zloge ipd. Pri zamenjevanju črk so prav tako dopisali, da 

gre za zamenjevanje podobnih črk, zamenjevanje vrstnega reda črk in/ali zlogov. Pri nekaterih 

odgovorih je bilo moţno zaslediti tudi opis odnosa, ki ga imajo lahko učenci z disleksijo do 

učenja/branja (npr. učenci z disleksijo ne marajo brati, da imajo zaradi branja pred sošolci stisko, 

da se jim lahko posmehujejo zaradi napačno prebranih ali izgovorjenih besed ipd.). To nakazuje 

na to, da so nekateri učenci razumeli stiske in teţave učencev z disleksijo. Predvidevamo, da so k 

temu prispevale tudi izkustvene dejavnosti, vključene v delavnice, kjer so učenci s pomočjo 

pripravljenih aktivnosti dobili občutke in spoznanja o tem, kaj doţivljajo učenci z disleksijo pri 

branju ali prepisovanju s table. V odgovorih najdemo, poleg teţav branja, pisanja, učenja in 

zamenjevanja določenih enot, tudi druge teţave: teţave s pomnjenjem, teţave s pozornostjo in 

koncentracijo, teţave, ki smo jih zdruţili spet pod kategorijo socialnega vključevanja 

(zasmehovanje s strani sošolcev, nerazumevanje teţav s strani vrstnikov ipd.). V nekaterih 

odgovorih najdemo tudi omembo potrebnih dodatnih prilagoditev in pomoči. Poleg teţav so 

nekateri učenci zapisali, da so lahko učenci z disleksijo uspešni na drugih področjih. Veliko je 

bilo tudi odgovorov, ki jih nismo uvrstili v kategorije, saj so bili kompleksni in specifični za 

določenega učenca ter so se razlikovali od ostalih odgovorov. Ti odgovori so vsebovali teţave, 

kot so teţave z orientacijo, teţave z organizacijo, omenjeno je bilo, da morajo učenci z disleksijo 

v šolsko delo vloţiti več truda ipd.  

Iz odgovorov lahko razberemo, da so učenci po delavnicah razmišljali o temi in se o njej 

pogovarjali. Spodaj navajamo nekaj zanimivih odgovorov učencev.  

Primeri odgovorov učencev o teţavah, s katerimi se srečujejo učenci z disleksijo:  

 »Učenci z disleksijo so včasih zmedeni, žalostni, okolica jih velikokrat težko razume.«  

 »To ni bolezen, le motnja, ki pomeni zamenjevanje črk in težave pri branju.« 

 »… ko berejo, zamenjujejo črke, preskakujejo besede, vrstice. Pomagajo si lahko z barvnim 

ravnilom.” 

 “Težko berejo, pri učenju potrebujejo dodatno pomoč, več časa pri branju in več časa za 

reševanje nalog.” 

 »… kot neko oviro pri učenju, kar pa ne pomeni, da ne morejo biti uspešni, le več truda vložiti 

morajo.« 

 »Pri branju in pisanju se zelo trudijo, ne morejo pa enako dobro in hitro brati kot ostali.« 

 »Lahko je zelo hudo, saj pri branju učenci narobe preberejo besedilo in je učence po branju 

sram.« 

 »Učenci ne prepoznavajo, kje imajo težave in kje jim gre dobro, težko berejo, nimajo pa težave z 

očmi.« 
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Povzetek ključnih ugotovitev o razumevanju teţav učencev z disleksijo 

Kot povzetek smo pripravili kratko primerjavo odgovorov učencev pred delavnicami in po 

zaključenih delavnicah.  

 

Graf 10: Primerjava podanih opisov (teţave) učencev z disleksijo pred delavnicami in po opravljenih delavnicah 

Iz grafa 10 je razvidno, da so učenci po delavnicah podali več odgovorov, njihovi odgovori pa so 

bili bolj obseţni, saj so vsebovali več opisov, informacij. Največjo razliko lahko opazimo pri tisti 

skupini učencev, ki pred delavnicami niso odgovorili na vprašanje. Pred delavnicami je bilo 

takih učencev 41, po delavnicah pa le 8.  

Napredek v poznavanju teţav pri učencih z disleksijo s strani njihovih vrstnikov smo tudi 

statistično preverili. Pri odgovorih smo neustrezne odgovore, prazno puščene odgovore in 

odgovore, kjer so učenci zapisali ne vem, zdruţili pod eno kategorijo. Pri vseh smo določili 

število 0, torej smatrali, kot da niso navedli oziroma zapisali teţave, s katerimi se lahko srečujejo 

učenci z disleksijo. Ostale odgovore smo kategorizirali glede na število podanih opisov oz. teţav, 

kot je ţe razvidno iz preglednice št. 5. Če je učenec navedel eno ustrezno teţavo, smo mu 

pripisali število 1, če je navedel dve teţave smo mu določili število 2 itd.  

Preglednica 5: Opisna statistika o poznavanju teţav učencev z disleksijo pri njihovih vrstnikih pred in po delavnicah 

 Legenda: N … število udeleţencev, M … aritmetična sredina, Me … mediana, Min … minimum, Max … maksimum SD … standardni odklon 

Iz preglednice 5 je razvidno, da so učenci v povprečju pred delavnicami pri izpolnjevanju 

vprašalnikov navedli manj kot 1 število teţav, ki so značilne za učence z disleksijo (SD = 0,760). 
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V primerjavi s tem pa so po delavnicah vprašani učenci navedli povprečno 2 teţavi, ki sta 

značilni za učence z disleksijo (SD = 1,098).  

Preglednica 6: Razlike v pridobljenem znanju pri udeleţencih o teţavah učencev z disleksijo pred in po delavnicah 

 N P 

Negativne razlike (po delavnicah < pred delavnicami) 5 

0,000 
Pozitivne razlike (po delavnicah > pred delavnicami) 73 

Brez razlik (po delavnicah = pred delavnicami) 15 

Skupaj 93 
Legenda: N … število udeleţencev, P … statistična pomembnost na Wilcoxonovem testu predznačenih rangov 

Iz preglednice 6 je razvidno, da so bili odgovori petih učencev negativni, to pomeni, da je 5 

učencev po delavnicah navedlo manj teţav, s katerimi se srečujejo učenci z disleksijo, v 

primerjavi s tem, kar so navedli pred delavnicami. 73 učencev je bilo takih, pri katerih so 

odgovori na vprašanje o poznavanju teţav učencev z disleksijo številčno zajemali več enot (torej 

so navedli več teţav, kot so to storili pred delavnicami). Pri 15 učencih pa ni prišlo do sprememb 

pri navajanju teţav, s katerimi se srečujejo učenci z disleksijo. Vrednost statistične pomembnosti 

izračunane na Wilcoxonovem testu predznačenih rangov znaša 0,000 (p<0,05), kar pomeni, da so 

statistično pomembne razlike pri odgovorih vprašalnika pred delavnicami in po zaključenih 

delavnicah. Iz tega lahko izpeljemo, da so na osnovi kvantitete informacij delavnice doprinesle k 

napredku v poznavanju teţav učencev z disleksijo pri sodelujočih učencih.  

Učenci so tekom delavnic na različne načine spoznavali s teţavami učencev z disleksijo. Svoje 

teţave jim je predstavil učenec v kratkem posnetku, nato smo se o teţavah pogovarjali, učenci so 

hkrati tudi preizkusili prepisovanje oteţenega besedila s table ter branje oteţenega besedila, na 

koncu pa so jim bile teţave, s katerimi srečujejo učenci z disleksijo, predstavljene še na zloţenki. 

Čeprav so se udeleţenci delavnic s teţavami učencev z disleksijo srečevali na različne načine, 

predvidevamo, da bi bilo njihovo razumevanje še večje, če bi imeli učenci več časa, da bolj 

podrobno spoznavajo vsakodnevne teţave, s katerimi se srečujejo učenci z disleksijo. K 

boljšemu razumevanju bi najverjetneje prispevalo tudi to, če bi imeli priloţnost srečati 

posameznika z disleksijo, ki bi jim lahko s prve roke podal informacije in opisal teţave, s 

katerimi se srečuje v šoli, kakor tudi v vsakodnevnem ţivljenju.  
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3. Močna področja učencev z disleksijo  

Poznavanje močnih področij je zelo pomembno pri vseh učencih, še zlasti pa to velja za učence z 

disleksijo, katerim prepoznavanje in spodbujanje močnih področij lahko pomeni uspešnost, kar 

pa velikokrat teţje doseţejo v šoli. Učenci se lahko tako izkaţejo pred svojimi sošolci, s tem pa 

dobijo priznavanje okolice. To jim veliko pomaga pri razvoju samozavesti, kakor tudi pri 

socialni vključenosti v razredno skupnost in pri ustvarjanju prijateljskih krogov.  

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, ali vprašani učenci poznajo področja, dejavnosti, kjer 

so lahko osebe z disleksijo uspešne oziroma kaj mislijo, kje so lahko učenci z disleksijo uspešni.  

7. Vprašanje: »Kaj misliš, pri čem so učenci z disleksijo uspešni? (npr. pri katerih nalogah, 

dejavnostih, na katerih področjih, itd.)?«  

Preglednica 7: Število učencev (f, f1 in f2) in strukturni odstotki (f%, f1% in f2%) učencev glede na število odgovorov o močnih 

področjih učencev z disleksijo pred in po delavnicah 

Število področij/dejavnosti/ipd., kjer se pojavljajo močna področja oseb z disleksijo 

 

Pred delavnicami Po delavnicah 

f f% f1* f1%* f f% f2 f2%* 

ne vem 13 14,0 
72 77,4 

0 0,0 
8 8,6 

0 59 63,4 8 8,6 

1 11 11,8 

21 22,6 

23 24,7 

85 91,4 

2 5 5,4 34 36,6 

3 0 0,0 21 22,6 

4 ali več 1 1,1, 5 5,4 

splošno 4 4,3 2 2,2 

skupaj 93 100,0 93 100,0 93 100,0 93 100,0 

*f1 in f2: prikazujeta seštevek označenih učencev;* f1% in f2%: prikazujeta strukturne odstotke seštevkov označenih učencev 

Iz preglednice 7 je razvidno, da več kot polovica učencev (77,4 %) pred opravljenimi 

delavnicami ni podala odgovora ali je zapisala, da ne ve, torej ne pozna močnih področij učencev 

z disleksijo. 11,8 % učencev je navedlo 1 področje, kjer menijo, da se lahko kaţejo močna 

področja učencev z disleksijo. 5,4% učencev je navedlo 2 področji/dejavnosti/ipd., 1 učenec 

(1,1%) pa je navedel 4 področja, kjer so lahko po njegovem mnenju učenci z disleksijo uspešni. 

Pod kategorijo splošno (4,3%) smo zbrali odgovore, kjer so učenci splošno navajali določene 

dejavnike ali močna področja, ki so lahko značilna za učence z disleksijo. Izmed teh odgovorov 

sta nam bila še posebej zanimiva naslednja dva:  

 »uspešni so lahko na veliko področjih, če se za to potrudijo« in 

 »odvisno od posameznika, verjetno pri nalogah, ki ne vsebujejo toliko branja«.  

Odgovori učencev so se po delavnicah močno razlikovali. Večina učencev (91,4 %) je 

odgovorila na vprašanje. 23 učencev (24,7 %) je navedlo 1 odgovor, 2 odgovora je navedlo 34 
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učencev (36,6%), 21 učencev (22,6%) pa je navedlo najmanj tri odgovore. 5 učencev (5,4%) pa 

je navedlo 4 ali več odgovorov na zastavljeno vprašanje. 8 učencev (8,6%) na vprašanje ni 

odgovorilo, 2 odgovora (2,2%) pa smo uvrstili pod kategorijo splošno, saj so učenci le na 

splošno zapisali: imajo teţave, se pojavljajo določene teţave.  

Povzetek ključnih ugotovitev o razumevanju močnih področij učencev z disleksijo 

 

Graf 11: Primerjava podanih odgovorov o močnih področjih učencev z disleksijo pred in po delavnicah 

Iz grafa 11 je razvidno, da so učenci po delavnicah podali več odgovorov, njihovi odgovori pa so 

bili bolj obseţni, saj so navedli več dejavnosti, področij, opisov ipd., kjer so lahko osebe z 

disleksijo uspešne, kar je razvidno tudi iz preglednice 8.  

Preglednica 8: Pogostost pojavljanja določenih področij/dejavnikov/kategorij/ipd. v odgovorih učencev 

Pogostost pojavljanja določenih področij/dejavnikov/kategorij/ipd. v 

odgovorih učencev 

Pred 

delavnicami 

Po 

delavnicah 

 šport  8 35 

 umetnost (likovna umetnost, slikanje, risanje) 2 61 

 reševanje problemov, logika  2 / 

 glasbeno področje  2 10 

 matematika  / 10 

 domišljija  / 10 

 ustvarjalnost, veliko idej  / 8 

 arhitektura, gradbeništvo  / 8 
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Pri pogostosti pojavljanja določenih področij/dejavnikov/kategorij/ipd. v odgovorih učencev 

lahko glede na preglednico 8 opazimo bistvene razlike pred delavnicami in po zaključenih 

delavnicah. Pred delavnicami je po mnenju večini učencev šport področje, pri katerem so lahko 

osebe z disleksijo uspešne, medtem ko v vprašalnikih po opravljenih delavnicah lahko opazimo 

več različnih področij, ki jih navajajo učenci. Največkrat se v odgovorih pojavi omemba 

različnih umetnosti, predvsem z likovnega področja, risanja, slikanja. Predvidevamo, da je to 

predvsem zaradi tega, ker je v posnetku, ogledanem tekom delavnic, kakor tudi v zloţenki 

(Priloga 3) omenjeno likovno področje kot zelo uspešno pri učencih z disleksijo. Učenci so 

navajali tudi domišljijo, ustvarjalnost, kar pred delavnicami v odgovorih ni bilo zaslediti. 

Zanimivo je bilo, da smo v odgovorih našli tudi arhitekturo in gradbeništvo kot moţna močna 

področja oseb z disleksijo.  

Napredek v poznavanju močnih področij pri učencih z disleksijo s strani njihovih vrstnikov smo 

tudi statistično preverili. Pri odgovorih smo neustrezne odgovore, prazno puščene odgovore in 

odgovore, kjer so učenci zapisali ne vem, zdruţili pod eno kategorijo. Pri vseh smo določili 

število 0, torej smatrali, kot da niso navedli oziroma zapisali odgovora na vprašanje. Ostale 

odgovore smo kategorizirali glede na število podanih opisov oz. teţav, kot je ţe razvidno iz 

preglednice št. 9. Če je učenec navedel eno močno področje smo mu pripisali število 1, če je 

navedel dve smo mu določili število 2 itd.  

Preglednica 9: Opisna statistika o poznavanju teţav učencev z disleksijo pri njihovih vrstnikih pred in po delavnicah 

Legenda: N … število udeleţencev, M … aritmetična sredina, Mo … mediana, Min … minimum, Max … maksimum, SD … standardni odklon 

Podatki v preglednici 9 prikazujejo, da so učenci v povprečju pred delavnicami pri izpolnjevanju 

vprašalnikov navedli manj kot 1 lastnost, značilnost, ki lahko velja za močno področje oseb z 

disleksijo (SD=0,662). V primerjavi s tem pa so po delavnicah vprašani učenci navedli 

povprečno 2 značilnosti (SD=1,098).  

Preglednica 10: Razlike v pridobljenem znanju pri udeleţencih o močnih področjih učencev z disleksijo pred in po delavnicah 

 N P 

Negativne razlike (po delavnicah < pred delavnicami) 2 

0,000 
Pozitivne razlike (po delavnicah > pred delavnicami) 78 

Brez razlik (po delavnicah = pred delavnicami) 13 

Skupaj 93 
Legenda: N … število udeleţencev, P … statistična pomembnost na Wilcoxonovem testu predznačenih rangov 

Iz preglednice 10 lahko razberemo, da so bili rezultati pri primerjavi pred in po delavnicah v 

primeru dveh učencev negativni, to pomeni, da sta dva učenca po delavnicah navedla manj 

močnih področij, ki so lahko značilne za učence z disleksijo. 78 učencev je bilo takih, pri katerih 

 N M Me Min Max SD 

Pred delavnicami 93 0,27 0 0 4 0,662 

Po delavnicah 93 1,89 2 0 6 1,118 
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so odgovori na vprašanje o poznavanju močnih področij učencev z disleksijo številčno zajemali 

več enot (torej so navedli več močnih področij, kot so to storili pred delavnicami). Pri 13 učencih 

pa ni prišlo do sprememb pri kvantiteti v navajanju močnih področij učencev z disleksijo. 

Vrednost statistične pomembnosti, izračunane na Wilcoxonovem testu predznačenih rangov 

znaša 0,000 (p<0,05), kar pomeni, da so prisotne statistično pomembne razlike pri odgovorih 

glede navajanja števila močnih področij pred in po delavnicah. Iz tega lahko povzamemo, da so 

delavnice na osnovi kvantitete informacij doprinesle k napredku v poznavanju močnih področij 

učencev z disleksijo pri sodelujočih učencih. Moţnost izboljšave vidimo v tem, da bi tekom 

delavnic prikazali več močnih področij oseb z disleksijo (npr. s pomočjo podobnih izkustvenih 

aktivnosti, kot smo to storili za področja, kjer imajo učenci z disleksijo teţave).  
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4. Miti in resnice o disleksiji (trditve) 

Pojem disleksije se uporablja vedno pogosteje v vsakdanjih pogovorih učiteljev, staršev in 

učencev. Kljub pogosti uporabi pa še vedno prihaja do zmede in nejasnosti pri definiranju. 

Posledica tega so različni miti in napačna prepričanja, ki so se skozi leta razvila. Da bi razblinili 

te mite in jih učencem pojasnili ter obrazloţili, smo jih vključili tudi tekom naših delavnic. Ţeleli 

smo, da učenci spoznajo, da določena prepričanja ne drţijo ter izvedo, zakaj je tako. Trditve smo 

jim postavili tudi pri zadnjem vprašanju vprašalnika tako pred kot tudi po delavnicah (Priloga 1 

in Priloga 2). Vprašalnik je vseboval 12 najpogostejših mitov, ki se pojavljajo v povezavi z 

disleksijo. Učenci so lahko odgovorili z Drži, De drži ali pa Ne vem/Nisem prepričan. Spodnja 

preglednica prikazuje odgovore učencev pri posameznih trditvah pred in po delavnicah.  

Preglednica 11: Število učencev (f) glede na izbrane odgovore pri posameznih trditvah pred in po delavnicah 

 Legenda: P … pravilno, N … nepravilno, NV … ne vem,/… brez odgovora, S … skupaj 

Pred delavnicami: Iz preglednice 11 lahko razberemo, da je pri prvih treh trditvah največ 

učencev pred izvedbo delavnic izbralo pravilen odgovor. Pri četrti trditvi več kot polovica 

vprašanih odgovora ni poznalo ali pa niso bili prepričani. Pri peti in šesti trditvi je največ 

učencev na trditev odgovorilo pravilno . Od sedme pa vse do enajste trditve je v vseh primerih 

več kot polovica učencev odgovorila z Ne vem oziroma Nisem prepričan. Pri zadnji trditvi pa je 

več kot polovica učencev odgovorila z Drži, kar pomeni pravilen odgovor. Učenci so najmanj 

poznali dejstvo, da je disleksija dedna, kar pomeni, da se prenaša v druţini ter da je to učna 

Trditve 

Pred delavnicami Po delavnicah 

f f 

P N NV / S P N NV / S 

1. Vsak, ki ima teţave z branjem, ima disleksijo. 40 12 39 2 93 86 4 0 3 93 

2. Vzrok disleksije je prekomerno gledanje televizije. 46 4 41 2 93 71 1 0 21 93 

3. Branje je povezano samo z intelektualnimi 

sposobnostmi (če nekdo slabo bere, ne more biti 

preveč bister). 

54 4 30 5 93 78 4 0 11 93 

4. Disleksijo lahko otroci prerastejo. 2 21 64 6 93 21 34 2 36 93 

5. Učenci z disleksijo so leni. Če bi se več učili, bi bili 

bolj uspešni. 
40 12 38 3 93 68 6 0 19 93 

6. Učenci z disleksijo se nikoli ne naučijo brati in 

pisati. 
39 16 34 4 93 77 1 1 14 93 

7. Disleksija je posledica teţav z očmi. Pomagale bodo 

vaje za oči in očala. 
21 10 58 4 93 64 7 0 22 93 

8. Učenci z disleksijo vidijo obrnjene črke. 21 13 55 4 93 45 34 0 14 93 

9. Disleksija je dedna in se prenaša v druţini. 11 15 65 2 93 43 15 0 35 93 

10. Disleksijo lahko povzroči slaba prehrana. 31 3 55 4 93 70 2 1 20 93 

11. Učenci z disleksijo imajo teţave tudi na drugih 

področjih, ne samo pri branju (npr. orientacija, 

spomin). 

16 19 53 5 93 40 29 0 24 93 

12. Učenec, ki ima teţave na področju branja in 

pisanja, je lahko uspešen na drugih področjih. 
54 5 30 4 93 87 4 0 2 93 

Skupaj 375 134 562 45 
 

750 141 4 221  
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teţava, ki je pri posameznikih prisotna tekom celega ţivljenja. Učenci pred delavnicami prav 

tako niso vedeli, da se lahko učenci z disleksijo, poleg branja, pisanja in učenja, srečujejo še z 

drugimi teţavami, kot so teţave z orientacijo ali pa teţave s spominom.  Velikokrat (pri trditvah 

št. 4, 7, 8, 9, 10, in 11) je večina učencev izbrala odgovor Ne vem oz. Nisem prepričan. Iz 

preglednice št. 12 je razvidno tudi to, da je število odgovorov Ne vem/Nisem prepričan pri večini 

trditev zelo visoko. To nakazuje na slabo poznavanje področja disleksije pri vprašanih vrstnikih, 

kar še dodatno potrjuje potrebo po informiranju in izvajanju delavnic ozaveščanja.   

Po delavnicah: Učenci so dobili enake trditve tudi v vprašalniku po delavnicah. Iz preglednice št. 

12 je razvidno, da je število odgovorov Ne vem/Nisem prepričan veliko niţja kot pred 

delavnicami. Pri prvih treh trditvah so zdaj učenci v večji meri izbrali pravilen odgovor. Pri četrti 

trditvi je le 22 učencev odgovorilo pravilno. Pri tem lahko sklepamo, da učenci niso bili toliko 

pozorni na dejstvo, da je disleksija učna teţava, ki je pri posameznikih prisotna celo ţivljenje. Od 

5. do 8. trditve so učenci večinoma odgovorili pravilno. Pri osmi trditvi (»Učenci z disleksijo 

vidijo obrnjene črke.«) je 34 učencev odgovorilo nepravilno, kar nas je presenetilo. 

Predvidevamo, da so učenci določene informacije pomešali ali pa napačno razumeli in bi bilo 

potrebno dejstvo, da učenci z disleksijo ne vidijo obrnjenih črk, še dodatno poudariti. Presenetili 

so nas tudi odgovori na deveto trditev (»Disleksija je dedna in se prenaša v družini.«), saj je še 

vedno 33 učencev odgovorilo z Ne vem/Nisem prepričan, kljub temu …? Na podlagi rezultatov, 

prikazanih v preglednici 11 lahko zaključimo, da je v večini število pravilnih odgovorov pri 

posameznih trditvah veliko višji kot pred delavnicami. 
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3.7.3 Odnos vrstnikov do učencev z disleksijo 

1. Opis učenca z disleksijo 

Z namenom ugotavljanja odnosa in prepričanj vrstnikov do učencev z disleksijo nas je zanimalo, 

katere osebnostne lastnosti pripisujejo vrstniki osebam oziroma učencem z disleksijo. To smo 

preverjali s pomočjo vprašanja iz avtorskega vprašalnika N. Orgolič Štuhec (2017). Vprašanje 

smo učencem postavili le pred delavnicami, saj smo ţeleli izvedeti, kakšno je njihovo mnenje in 

odnos do vrstnikov z disleksijo, ne da bi vplivali na njih.  

5. Vprašanje: »Kaj misliš, katere besede bi najbolje opisovale učenca z disleksijo? Obkrožiš 

lahko več besed.« 

Učenci so imeli na voljo 24 pridevnikov, ki opisujejo učenca z disleksijo. Njihova naloga pa je 

bila, da izberejo, s katerimi pridevniki bi opisali učenca z disleksijo. Pri tem so lahko obkroţili 

lahko več besed. 

Pozitivni opisi, ki so jim vprašani pripisali učencem z disleksijo 

Med pozitivnimi opisi oziroma lastnostmi so vprašani učenci izbrali naslednje pridevnike: 

pošten, vztrajen, ustreţljiv, ustvarjalen, vesel, rad pomaga, pameten, prijazen, zgovoren, 

priljubljen, druţaben, spreten. 

Preglednica 12: Število učencev (f) in strukturni odstotki (f%) učencev, ki so za opis učenca z disleksijo izbrali pozitivne 

pridevnike 

Število pozitivnih opisov f f% 

0 60 64,5 

od 1 do 2 17 18,3 

od 3 do 4 11 11,8 

od 5 do 6 2 2,2 

od 7 do 8 2 2,2 

več kot 8 1 1,1 

skupaj 93 100,0 

 

Iz preglednice 12 je razvidno, da največ učencev (64,9 %) za opis učenca z disleksijo ni izbralo 

nobenega pozitivnega pridevnika. 18,3 % izmed učencev je izbralo enega ali dva pozitivna 

pridevnika, 11,8 % vprašanih pa je izbralo od 3 do 4 pozitivne pridevnike za opis učenca z 

disleksijo. Majhen deleţ vprašanih (2,2 %) pa je med moţnimi pridevniki izbralo od 5 do 6 

oziroma od 7 do 8 pozitivnih pridevnikov, 1 učenec pa je med naštetimi izbral več kot osem 

pozitivnih pridevnikov.  

V primerjavi z rezultati N. Orgolič Štuhec (2017) lahko opazimo, da v naši raziskavi 64,5 % 

učencev pred delavnicami ni izbralo nobenega pozitivnega pridevnika, kar je precej več kot v 

raziskavi omenjene avtorice (25 %). To lahko pripisujemo temu, da je v našem primeru veliko 
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učencev disleksijo enačilo z boleznijo, saj besede niso poznali ali pa so jo zelo slabo poznali. 

Vzrok tega bi lahko iskali tudi v klimi, stališčih in prepričanjih, ki prevladujejo v laični javnosti. 

Najpogosteje so se učenci odločali med pridevniki pošten, vztrajen, ustvarjalen in prijazen.  

Negativni opisi, ki so jih vprašani pripirali učencem z disleksijo 

Učenci so izbrali več negativnih kot pozitivnih opisov. Med opisi so izbirali naslednje 

pridevnike: neumen, nespreten, agresiven, počasen, nesramen, drugačen, boječ, osamljen, len, 

smešen, tih, ţalosten.  

Preglednica 13: Število učencev (f) in strukturni odstotki (f%) učencev, ki so za opis učenca z disleksijo izbrali negativne 

pridevnike 

Število negativnih opisov f f% 

0 12 12,9 

od 1 do 2 24 25,8 

od 3 do 4 44 47,3 

od 5 do 6 8 8,6 

od 7 do 8 4 4,3 

več kot 8 1 1,1 

 skupaj 93 100,0 

 

Iz preglednice 13 lahko razberemo, da je največ vprašanih (47,3 %) za opis učenca z disleksijo  

izbralo od 3 do 4 negativnih pridevnikov, 24 učencev (25,8 %) je izbralo med enim in dvema 

negativnima pridevnikoma, 8 vprašanih (8,6 %) je izbralo od 5 do 6, 4 učenci (4,3 %) so se 

odločili za 7 ali 8 negativnih pridevnikov, 1 (1,1 %) učenec jih je izbral več kot 8, 12 učencev 

(12,9 %) pa ni izbralo nobenega odgovora. Najpogosteje so se vprašani odločali med pridevniki 

nespreten, počasen, drugačen, boječ, len in tih.  

Pri primerjavi rezultatov naše raziskave z ugotovitvami N. Orgolič Štuhec (2017) vidimo, da so 

učenci v obeh primerih največkrat izbirali od 3 do 4 negativne pridevnike. V naši raziskavi znaša 

deleţ 47,3 %, kar pomeni skoraj polovico vseh odgovorov.  

Povzetek ključnih ugotovitev 

Zanimalo nas je, katere lastnosti vrstniki pripisujejo učencem z disleksijo pred opravljenimi 

delavnicami. Iz preglednice 14 lahko razberemo, da so vprašani učenci izbrali v povprečju 1 

pozitivni opis (SD= 1,88) in 3 negativne opise (SD=1,88) kot moţne lastnosti učencev z 

disleksijo. 

Preglednica 14: Opisna statistika za spremenljivke, ki označujejo opis učencev z disleksijo 

 N M SD 

Pozitivni opisi 93 1,01 1,88 

Negativni opisi 93 2,82 1,88 
Legenda: M … povprečje, SD … standardni odklon 
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V preglednici 15 prikazujemo pogostost izbire določenega pridevnika s strani vrstnikov za opis 

učenca z disleksijo pred delavnicami.  

Preglednica 15: Izbrani negativni in pozitivni pridevniki za opis učencev z disleksijo ter pogostost njihove izbire pred 

delavnicami 

Izbrani negativni in pozitivni pridevniki za opis učencev z disleksijo ter pogostost njihove izbire 

Negativni pridevniki Pozitivni pridevniki 

 Počasen (43) 

 Drugačen (41) 

 Nespreten (30) 

 Tih (30) 

 Boječ (28) 

 Len (27) 

 Ţalosten (19) 

 Osamljen (17) 

 Agresiven (11) 

 Neumen (10) 

 Nesramen (7) 

 Smešen (5) 

 Pošten (13) 

 Vztrajen (13) 

 Ustvarjalen (13) 

 Prijazen (12) 

 Vesel (9) 

 Rad pomaga (8) 

 Ustreţljiv (8) 

 Pameten (6) 

 Zgovoren (3) 

 Druţaben (3) 

 Spreten (3) 

 Priljubljen (1) 

 

Pred delavnicami veliko učencev ni razumelo, kaj je disleksija, kljub temu pa je bila izbira 

negativnih pridevnikov za opis učenca z disleksijo bolj pogosta. Podatek, da so učenci izbirali 

več negativnih kot pozitivnih pridevnikov, nam potrjuje nujnost po razlagi in pojasnitvi izraza, 

saj so posledica neinformiranosti in nepoznavanja velikokrat tudi negativna prepričanja in 

stališča.  
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2. Nudenje pomoči in podore učencu z disleksijo 

Učencem smo pred in po delavnicah v vprašalnikih na kratko predstavili opis učenca ali učenko, 

ki ima disleksijo. Zanimalo nas je, kako bi vprašani učenci pomagali temu posamezniku.  

8. Vprašanje: »V tvoj razred pride nova učenka Ana. Učiteljica pove, da ima Ana disleksijo, 

zaradi česar ima določene težave. Napiši, kako bi ti pomagal/-a Ani.« 

Preglednica 16: Število učencev (f in f1) in strukturni odstotki (f% in f1%) učencev glede na število odgovorov o 

načinu/strategijah pomoči učencu z disleksijo pred delavnicami 

 Pred delavnicami Po delavnicah 

Število odgovorov f f% *f1 *f1% f f% *f2 *f2% 

ne vem 14 15,1 

60 64,5 

0 0,0 

11 11,8 
ne vem, ţelim pa izvedeti 4 4,3 0 0,0 

ne bi pomagal 1 1,1 1 1,1 

0  41 44,1 10 10,8 

1  19 20,4 

33 35,5 

23 24,7 

81 87,1 
2  12 12,9 41 44,1 

3  2 2,2 15 16,1 

4 ali več  0 0 2 2,2 

neprimerni odgovori 0 0 0 0 1 1,1 1 1,1 

Skupaj 93 100,0 93 100,0 93 100,0 93 100,0 

*f1 in f2: prikazuje seštevek odgovorov označenih učencev; *f1% in f2%: prikazuje strukturne odstotke odgovorov seštevkov označenih učencev 

Iz preglednice 16 je razvidno, da večina učencev (64,5 %) na vprašanje o moţnostih, načinih in 

strategijah pomoči za učenca z disleksijo pred delavnicami ni odgovorilo ali pa ni poznalo 

odgovora. Med njimi je en učenec (1,1 %) odgovoril, da učencu z disleksijo ne bi pomagal, 4 

učenci (4,3%) pa so odgovorili, da bi učencu pomagali, če bi vedeli, kaj je disleksija oziroma so 

odgovorili, da ne vedo, kaj je disleksija in ţelijo izvedeti, da bi lahko učencu pomagali. 35,5 % 

vprašanih je podalo odgovor, izmed katerih je 20,4% navedlo eno, 12,9 % učencev dve in 2 

učenca (2,2 %) 3 strategije/načina/pristope oz. kaj drugega, kako bi ponudil pomoč učencu z 

disleksijo. Ti odgovori potrjujejo potrebo in upravičenost do izvajanja delavnic ozaveščanja o 

disleksiji, saj, kot je razvidno iz preglednice 16, večina učencev ne ve, kako bi pristopila do 

osebe z disleksijo in kako bi mu ponudili pomoč. Nekateri vprašani so pa celo izrazili, da bi 

pomoč z veseljem ponudili, če bi vedeli, kaj je disleksija.  

Enako vprašanje smo postavili učencem tudi po opravljenih delavnicah. 87,1 % učencev je 

odgovorilo na zastavljeno vprašanje in podalo vsaj eno strategijo/način/pristop ali pa kaj 

drugega, kako bi ponudili pomoč učencu z disleksijo. Med njimi je 24,7 % vprašanih podalo 1 

odgovor, 44,1 % dva odgovora, 16,1 % tri ter 2 učenca (2,2 %) štiri ali več odgovorov na 

zastavljeno vprašanje, 1 odgovor (1,1 %) pa smo ocenili za neprimernega, 1 učenec (1,1 %) je 

zapisal, da ne ve, kako bi pomagal, 10,8 % učencev pa ni podalo odgovora. 
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Povzetek ključnih ugotovitev 

Graf 12 prikazuje odgovore učencev glede na število podanih odgovorov (pri tem 1 odgovor 

pomeni, da je učenec predlagal 1 strategijo, način ali določen pristop pomoči učencu/učenki z 

disleksijo pred in po delavnicah. 

 

Graf 12: Odgovori učencev pred in po delavnicah glede nudenja pomoči učencu z disleksijo 

Iz grafa 12 je razvidna sprememba v številu podanih odgovorov pred in po delavnicah. Učenci so 

številčno podali več odgovorov, njihovi odgovori pa so bili bolj obseţni, saj so vsebovali več 

načinov in oblik pomoči učencem z disleksijo. Lahko sklepamo, da so učenci po delavnicah bolj 

seznanjeni o moţnostih, načinih in pristopih nudenja pomoči in podpore učencem z disleksijo. 

Hkrati nam lahko rezultati prikazujejo tudi to, da so učenci spoznali in bolje razumeli, kaj 

pomeni, če ima nekdo disleksijo, in so posledično vedeli tudi navesti več načinov, strategij, oblik 

pomoči, s katerimi bi lahko pomagali učencu ali učenki z disleksijo.   

Preglednica 17 prikazuje vsebinsko analizo odgovorov učencev o nudenju pomoči učencem z 

disleksijo. Odgovore učencev smo smiselno zdruţili v kategorije, navedene v preglednici 17. 

Številke v oklepajih pa nam povedo, kolikokrat se v odgovorih učencev pojavi določena 

kategorija, ki označuje določeno obliko, način ali strategijo pomoči učencem z disleksijo.  
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Preglednica 17: Odgovori učencev pred in po delavnicah o načinih/strategijah/oblikah nudenja pomoči učencem z disleksijo 

Odgovori učencev o tem, kako bi sami pomagali učencu/učenki, ki ima disleksijo 

 Pred 

delavnicami 

Po 

delavnicah 

- Pomoč pri učenju: skupno učenje, razlaga snovi, pomoč pri 

reševanju nalog 

18 14 

- Pomoč pri branju: več branja, vaje za branje ipd.  14 57 

- Druţenje: prijateljstvo, pogovori  6 12 

- Ustrezen odnos: razumevanje osebe, spoštovanje, prijaznost  4 8 

- Dodatna pomoč (dodatna pomoč s strani zunanjih 

strokovnjakov, učitelja, prilagoditve pri delu  

4 10 

- Pomoč pri pisanju/zapisovanju, preverjanje zapisanega, ipd. / 38 

- Posoja zapiskov  / 14 

  

Kot je razvidno iz preglednice 17, je veliko učencev poudarjalo odgovore, kot so pomoč pri 

učenju, pomoč pri branju in pisanju tako pred kot tudi po delavnicah. Učenci so v obeh primerih 

poudarili pomembnost ustreznega odnosa in druţenja, sprejemanja učencev z disleksijo. 

Pričakovali smo sicer, da bo pojavljanje teh področij po delavnicah nekoliko pogostejše. 

Predvidevamo, da če bi bil v razredu učenec z disleksijo, bi bili odgovori o druţenju in 

vzpostavljanju primernega odnosa, sprejemanja nekoliko pogostejši, saj bi imeli vprašani učenci 

tudi veliko več izkušenj s tega področja. Po delavnicah so se pojavili tudi odgovori glede 

posojanja zapiskov in pomoči pri pisanju, zapisovanju in preverjanju zapisanega. Vzrok tega je 

lahko tudi izkušnja o prepisovanju besedila s table, kakor tudi predlogov načina pomoči iz 

zloţenke.  

Spodaj navajamo nekaj izbranih odgovorov učencev o tem, kako bi sami pomagali učencem z 

disleksijo:  

 »Najprej bi poskušal izvedeti, kaj je disleksija in ji nato pomagal.« 

  »Pomagala bi, če kaj ne bi razumela, poskušala bi razumeti, kako ji je.« 

 »Pogovor, da oseba ne bi bila osamljena.« 

 »Bi jo vprašala, če potrebuje pomoč v šoli pri kakšnih predmetih.« 

 »Bi se lepo obnašala do nje, bi jo branila, bi bila njena prijateljica.« 

 »Deklica ima zaradi disleksije določeno odločbo – prilagojeno svojim sposobnostim. Drugače bi 

ji pa pomagala po potrebi.« 

  »Bi mu pomagala pri branju, učenju, da bi lahko tako uspel na svojem področju.« 

 »Pomagal bi mu tako, da bi mu svinčnik držal pod besedo kjer bere (da se ne bi izgubil med 

vrsticami).« 

 »Pri pisanju bi mu pomagal tako, da bi mu preveril povedi, kjer bi imel napake, bi mu povedal, 

kaj mora popravit in povedi še enkrat napisati. Pri branju bi ga poslušal in popravil, če bi kaj 

narobe prebral.«  
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Pri primerjavi odgovorov vprašanih učencev pred delavnicami in po delavnicah nas je predvsem 

zanimalo, koliko načinov, strategij pomoči ipd. učencu z disleksijo znajo učenci našteti, zato smo 

njihov napredek tudi statistično preverili. Pri odgovorih smo neustrezne odgovore, prazno 

puščene odgovore in odgovore, kjer so učenci zapisali Ne vem zdruţili v eno kategorijo. V to 

kategorijo smo prišteli tudi učenca, ki je pred delavnicami zapisal, da učencu z disleksijo ne bi 

pomagal. Pri vseh smo določili število 0, torej ocenili, kot da niso navedli oziroma zapisali 

odgovora na vprašanje. Ostale odgovore smo kategorizirali glede na število podanih opisov oz. 

teţav, kot je ţe razvidno iz preglednice 16. Če je učenec navedel en način/strategijo ali obliko 

pomoči, ki bi jo ponudil učencu z disleksijo, smo mu pripisali število 1, če je navedel dve smo 

mu določili število 2 itd.  

Preglednica 18: Razlike v pridobljenem znanju pri udeleţencih o pomoči učencem z disleksijo pred delavnicami in po 

zaključenih delavnicah 

Legenda: N … število udeleţencev, M … aritmetična sredina, Me … mediana, Min … minimum, Max ... maksimum, SD … standardni odklon 

Podatki v preglednici 18 kaţejo, da so učenci v povprečju pred delavnicami pri izpolnjevanju 

vprašalnikov navedli manj kot 1 način, obliko, strategijo ipd., ki je lahko v pomoč učencem z 

disleksijo (SD=0,80). V primerjavi s tem pa so po delavnicah vprašani učenci navedli povprečno 

2 spremenljivki (SD= 0,96).  

Preglednica 19: Razlike v pridobljenem znanju pri udeleţencih o pomoči učencem z disleksijo pred delavnicami in po delavnicah 

 N P 

Negativne razlike (po delavnicah < pred delavnicami) 7 

0,000 
Pozitivne razlike (po delavnicah > pred delavnicami) 66 

Brez razlik (po delavnicah = pred delavnicami) 20 

Skupaj 93 
Legenda: N … število udeleţencev, P … statistična pomembnost na Wilcoxonovem testu predznačenih rangov 

Iz preglednice 19 lahko razberemo, da so bili rezultati pri primerjavi pred in po delavnicah v 

primeru sedmih učencev negativni, to pomeni, da je sedem učencev po delavnicah navedlo manj 

načinov, strategij ipd. za pomoč učencem z disleksijo. 66 učencev je bilo takih, pri katerih so se 

odgovori na vprašanje o poznavanju načinih/idejah/moţnostih za pomoč učencem z disleksijo po 

delavnicah številčno zajemali več enot. Pri dvajsetih udeleţencih pa ni prišlo do sprememb pri 

številčni analizi odgovorov. Vrednost statistične pomembnosti, izračunane na Wilcoxonovem 

testu predznačenih rangov znaša 0,000 (p<0,05), kar pomeni, da so statistično pomembne razlike 

pri v odgovorih glede nudenja pomoči učencem z disleksijo pred delavnicami in po zaključenih 

delavnicah. Iz tega lahko sklepamo, da so delavnice doprinesle k napredku v poznavanju oblik 

strategij in načinov nudenja pomoči učencem z disleksijo. 

 

 N M Me Min Max SD 

Pred delavnicami 93 0,53 0 0 3 0,80 

Po delavnicah 93 1,70 2 0 4 0,96 
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3.7.4 Povzetek pomembnejših ugotovitev 

Viri informacij o disleksiji: 

Izmed 93 učencev je 48 učencev (51,6 %) odgovorilo negativno in izrazilo, da besedo disleksija 

ne pozna ali pa o njej še nikoli ni slišal. Po delavnicah pa so učenci o temi razglabljali, iskali 

informacije, saj je 41,9% učencev odgovorilo, da so se o temi pogovarjali v šoli. S tem smo 

dosegli namen delavnic, torej spodbudili pri udeleţencih razmišljanje, pogovore o disleksiji. 

Učenci so informacije, pridobljene na delavnicah, prenesli tudi v domače okolje ali so se o temi 

pogovarjali z drugimi sošolci po pouku, med odmori, kar je zagotovo eden izmed pozitivnih 

učinkov izvedenih delavnic. 

Vprašanje o poznavanju oseb/osebe z disleksijo smo postavili le pred delavnicami. Mogoče bi 

bilo smiselno vprašanje postaviti tudi po delavnicah, saj bi lahko učenci, s pomočjo novo 

usvojenih informacij o disleksiji, sedaj lahko bolje določili ali poznajo koga, ki ima to specifično 

učno teţavo oziroma bi bili po delavnicah bolj odločni pri izbiri pritrdilnega odgovora. Večina 

učencev si je pred delavnicami ţelela izvedeli več o disleksiji, kar potrjujejo potem tudi pri 

odgovorih o načinih pomoči, kamor so učenci prav tako zapisali, da bi učencem pomagali, če bi 

vedeli kako in na kakšen način.  

Osnovne informacije in prepričanja o disleksiji 

Učenci so po delavnicah vedeli pojasniti, kaj pomeni disleksija in so pojem tudi bolje razumeli. 

Statistično pomembne razlike se kaţejo pri poznavanju teţav, kakor tudi pri poznavanju močnih 

področij oseb z disleksijo pred delavnicami in po zaključenih delavnicah. Odgovori učencev po 

delavnicah so bili številčnejši,kar pomeni, da so učenci po delavnicah vedeli navesti več teţav, 

kakor tudi močnih področij, ki so lahko prisotne pri učencih z disleksijo kot pa pred delavnicami. 

Odgovori udeleţencev pa so bili tudi vsebinsko bolj bogati in kompleksnejši. Nekateri učenci so 

si zapomnili nevrološko pogojenost motnje, povezave s spominskimi sposobnosti, orientacijo in 

organizacijo. Večja številčnost in kompleksnost odgovorov velja tudi za vprašanje o močnih 

področjih oseb z disleksijo. Iz tega lahko izpeljemo, da so delavnice doprinesle k napredku v 

poznavanju teţav oseb z disleksijo, kakor tudi v poznavanju močnih področij oseb z disleksijo. 

Obstoječe mite smo tekom delavnic utrjevali s pomočjo kviza. Pri pregledu trditev po delavnicah 

ugotavljamo, da, čeprav je bil deleţ odgovorov Ne vem niţji, so učenci še vedno določene 

informacije zamenjali ali pomešali. Predvidevamo, da bi bilo potrebno kviz izvesti na obeh 

delavnicah, ali pa določene mite zapisati tudi na zloţenke oziroma trditve priloţiti zloţenki 

(podobno kot kriţanko), kjer bi lahko učenci po delavnicah odgovarjali z Drži ali Ne drži.  

Odnos vrstnikov do učencev z disleksijo 

Vprašanje smo učencem postavili le pred delavnicami, čeprav menimo, da bi bilo smiselno 

vprašanje ponoviti tudi po delavnicah, saj je zelo malo učencev poznalo pojem disleksija, zato so 

vprašani teţko pripisovali lastnosti učencu z disleksijo, kar pa je od njih zahtevalo vprašanje. V 
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povprečju so izbrali negativne opise za osebe z disleksijo, kar nas je presenetilo glede na to, da je 

večina vprašanih povedala, da niti ne pozna te specifične učne teţave.  

Glede poznavanja načinov, strategij ali idej za nudenje pomoči učencem z disleksijo se kaţejo 

statistično pomembne razlike pri v odgovorih vprašanih učencev pred delavnicami in po 

zaključenih delavnicah. Pri nudenju pomoči učencem z disleksijo so učenci po delavnicah v 

primerjavi z odgovori pred delavnicami številčno podali več odgovorov, njihovi odgovori pa so 

bili bolj obseţni in kompleksni, saj so vsebovali več načinov in oblik pomoči učencem z 

disleksijo. Nekaj učencev je zapisalo, da bi pomagali, ampak ne vedo, kako. To nam spet potrjuje 

potrebo po izvajanju delavnic ozaveščanja in informiranju vrstnikov o učnih teţavah ter 

opozarjanje na to, kako pomembno je sprejemanje drugačnosti. 
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3.8 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Katere informacije in kakšna prepričanja imajo učenci, vključeni v raziskavo, o 

disleksiji in kje so jih pridobili? 

Več kot polovica učencev pred delavnicami ni poznalo pojma disleksija, o njej še ni slišalo. To je 

bilo za nas presenetljivo spoznanje, saj smo predvidevali, da bo sam pojem poznalo več učencev 

in da bodo imeli teţave predvsem pri definiranju le-tega, kot to tudi potrjujejo avtorji E. Raduly-

Zorgo, idr., ki pravijo, da teţava ni pri poznavanju pojma disleksija, temveč pri njenem 

razumevanju (Raduly-Zorgo idr., 2010). O pogosti uporabi pojma v vsakdanjih pogovorih na šoli 

in doma govori tudi Kešič Dimic (2003), večje pojavljanje pa lahko opaţamo tudi v medijih, ki 

so vsakodnevni spremljevalci učencev. Prav zaradi tega je nujno, da pojem disleksija učencem 

razloţimo na razumljiv način. Poleg tega je nujno, da jim informacije v povezavi z disleksijo 

prikaţe in predstavi nekdo, ki omenjeno specifično učno teţavo dobro pozna. Preostali deleţ 

vprašanih učencev, ki pa je o disleksiji ţe slišal, pa je svoje informacije pridobival iz medijev, 

nekaj vprašanih tudi v šoli in doma. 

Učenci, ki so poznali pojem disleksija, so jo razlagali predvsem v povezavi s teţavami z 

branjem, pisanjem, zamenjevanjem določenih enot črk in/ali številk. Vse to so vidne teţave, ki 

so, kakor opisuje tudi M. Košak Babuder (2014), najbolj opazne v šolskih situacijah. V 

odgovorih je bilo moţno zaslediti besede napaka in bolezen. Ta dva izraza imata negativen 

prizvok in bi lahko sklepali, da bodo v prihodnjem v večji meri prispevali k nastanku napačnih 

prepričanj, saj enake besede najdemo tudi v najbolj pogostih mitih o disleksiji  (Kešič Dimic, 

2003).  

Glede teţav, s katerimi se lahko srečujejo učenci z disleksijo, je 34,4% deleţ učencev izmed 

vključenih v raziskavo pred delavnicami zapisal vsaj 1 teţavo. Najbolj pogost odgovor so bile 

teţave z branjem oziroma teţave pri branju. 22,6% deleţ sodelujočih učencev je zapisal tudi 

močna področja, oziroma dejavnosti, kjer so lahko posamezniki z disleksijo uspešni. Kot najbolj 

pogosto področje, kjer so lahko učenci z disleksijo uspešni, so vprašani učenci navajali šport. Pri 

tem lahko opazimo, da so učenci pred delavnicami bili veliko bolj usmerjeni na teţave, kot pa na 

močna področja. Kar poudarjajo tudi L. Magajna idr. (2008), saj pravijo, da velikokrat prav 

zaradi prevelike usmerjenosti na teţave prezremo močna področja ali pa jih sploh ne 

prepoznamo.  

35,5% deleţ vprašanih učencev je pred delavnicami zapisalo način ali strategijo, s katerim bi 

lahko pomagal učencu z disleksijo pri premagovanju njegovih teţav. Največkrat so vprašani 

učenci navajali pomoč pri učenju (skupno učenje, razlaga snovi, pomoč pri reševanju nalog) in 

pomoč pri branju (več branja, vaje za branje ipd.). Nepoznavanje področja disleksije je vidna 

tudi pri odgovorih na trditve, saj veliko učencev ni odgovorilo na trditve ali pa je označil 

odgovor Ne vem/Nisem prepričan. Napačne odgovore je večina učencev izbrala pri trditvi, da je 

disleksija dedna, kar pomeni, da se prenaša v druţini ter da je to učna teţava, ki je pri 
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posameznikih prisotna tekom celega ţivljenja. Učenci prav tako niso vedeli, da se lahko učenci z 

disleksijo, poleg branja, pisanja, učenja, srečujejo še z drugimi teţavami, kot so teţave z 

orientacijo ali pa teţave s spominom. 

 

Iz zgornjega lahko povzamemo, da večina učencev ni poznala področja disleksije, tisti, ki pa so 

jo poznali, pa so imeli negativen pogled na disleksijo, kar se je izraţalo pri uporabi negativnih 

opisov, kot so bolezen, drugačnost, težava, napaka ipd., kakor tudi pri nepoznavanju močnih 

področij in strategij, načinov za nudenje pomoči. Negativen pogled na disleksijo kaţe tudi izbira 

negativnih pridevnikov za opis učenca z disleksijo, ki je bila bolj pogosta kot izbira pozitivnih 

opisov. Nepoznavanje in negativen pogled učencev na disleksijo nam potrjuje potrebo po 

izvajanju programov ozaveščanja in informiranja učencev o disleksiji. To nam potrjuje tudi 

rezultat zadnjega vprašanja, kjer je 88,2% vprašanih izrazilo ţeljo po pridobivanju dodatnih 

informacij o disleksiji.  

2. Kakšen bo vpliv in kakšna bo uspešnost izvedenih delavnic glede na napredek v 

poznavanju disleksije pri učencih na podlagi primerjave predznanja in znanja po 

delavnicah? 

Pri primerjavi odgovorov udeleţencev pred in po delavnicah je najbolj opazna razlika pri 

spremembi števila odgovorov iz Ne vem ali prazno puščenih odgovorov na ustrezno podane 

odgovore. Odgovori učencev so bili po delavnicah bolj obširni in kompleksni. Učenci so pri 

naštevanju teţav oseb z disleksijo poleg branja navedli tudi teţave s pomnjenjem, organizacijo, 

orientacijo. Torej ne le najbolj opazne teţave, temveč tudi druge, na katere smo jih opozorili 

tekom delavnic. Medtem ko so vprašani pri vprašalniku pred delavnicami omenili le, da imajo 

teţave z branjem, so po delavnicah dodajali tudi specifično, katere teţave so lahko prisotne pri 

branju (npr. počasneje berejo, delajo napake pri branju, disleksija vpliva na hitrost branja, da ne 

morejo enako brati kot ostali itd.). Učenci so uporabljali manj negativnih izrazov, kot so bolezen, 

napaka ipd., bolj so poudarjali drugačnost v načinu predelovanja informacij, ali drugačen način 

učenja ipd. Učenci so poudarjali tudi uspešnost oseb z disleksijo, pri čemer so izpostavljali tudi 

različna področja ali dejavnosti.  

Rezultati nam prikazujejo, da so učenci tekom delavnic spoznali in bolje razumeli, kaj pomeni 

disleksija, kaj pomeni, če ima nekdo disleksijo (s katerimi teţavami se lahko srečuje, kje je lahko 

uspešen), spoznali so pa tudi, kako bi lahko sami pomagali učencu z disleksijo. Negativni 

pogledi na disleksijo, ki so jih izraţale besede bolezen ali napaka pred delavnicami, so se 

spremenili v pozitivne, bolj spodbudne. Učenci so bolj poudarjali različnost, uspešnost oseb z 

disleksijo. Učenci so tekom dejavnosti imeli moţnost do izraţanja misli, postavljanja vprašanj in 

debatiranja. V celoten potek delavnic smo poskušali vključiti čim več elementov in značilnosti, 

ki so po metaanalizi S. Lindsay in A. Edwards (2013) smatrani za uspešne (npr. pojasnitev 

mitov, vključevanje simulacij, ogled filma, debate, itd.). Učenci so po delavnicah izkazali večji 

interes do sodelovanja, druţenja in nudenja pomoči učencem z disleksijo. Njihov odnos do oseb 
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z disleksijo je postal bolj odprt. V odgovorih učencev smo zaznali, da se zavedajo, da potrebujejo 

učenci z disleksijo podporo in sprejetost s strani njihove okolice. 

Celotno ozaveščanje učencev 7. in 8. razreda o disleksiji ocenjujemo kot uspešno. To smo tekom 

magistrskega dela potrdili z vsebinsko, kakor tudi s statistično analizo dobljenih rezultatov. 

Statistično pomembne razlike smo dosegli pri navajanju teţav in močnih področjih učencev z 

disleksijo, kjer so udeleţenci številčno navedli več teţav, kakor tudi močnih področij, ki so lahko 

značilne za osebe z disleksijo. Znanje udeleţencev se je prav tako izboljšalo glede poznavanja 

načinov, strategij nudenja pomoči učencu z disleksijo, saj so tudi tukaj vidne statistično 

pomembne razlike pri odgovorih sodelujočih pred delavnicami in po zaključenih delavnicah.  

Menimo, da smo zadane cilje tekom izvajanja ozaveščanja dosegli. Pri učencih smo spodbudili 

diskusije, pogovore in razmišljanja o disleksiji tudi po zaključenih delavnicah, saj je 77,5% 

udeleţencev povedalo, da so se o disleksiji po delavnicah še pogovarjali. To pa je bil tudi naš 

namen, torej da naučeno znanje učenci prenesejo – tako s pomočjo zloţenk kot s pomočjo 

diskusij, pogovorov, pripovedovanja, iskanja dodatnih virov, vsebin informacij, itd. S pomočjo 

delavnic smo ţeleli usmeriti zanimanje sodelujočih učencev, jim podati izhodiščne informacije in 

v njih pustiti vtis, ki disleksijo, kakor tudi učne teţave nasploh, iz negativne perspektive postavi 

na bolj pozitivno, predvsem pa sprejemljivo luč.  
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3.9 UGOTOVITVE IN MOŢNOSTI ZA IZBOLJŠAVO 

Pri sprejemanju učenca z disleksijo v razredno skupnost je zelo pomembno poznavanje njegovih 

značilnosti s strani njihovih vrstnikov, saj bodo tako lahko laţje razumeli njegovo obnašanje, 

vedenje, bolj bodo razumevajoči do prilagoditev, ki jih potrebuje, ter mu bodo tudi laţje 

pomagali. To poudarja tudi M. Kavkler (2008b), ki pravi, da morejo biti vrstniki ozaveščeni o 

posebnih potrebah njihovega sošolca, morejo biti seznanjeni o tem, kakšne pravice ima učenec, 

ter zakaj mu le-te pripadajo. Tekom delavnic smo ţeleli učencem na njim najustreznejši način 

pribliţati področje disleksije. Učencem smo ţeleli na razumljiv način predstaviti sposobnosti in 

teţave, s katerimi se učenci z disleksijo srečujejo v vsakodnevnih situacijah .  

Menimo, da smo svoje zastavljene cilje dosegli, saj lahko iz rezultatov po delavnicah s pomočjo 

primerjave rezultatov, dobljenih pred delavnicami, povemo, da so učenci napredovali v 

poznavanju področja disleksije. Ugotovili smo, da je kljub temu, da se učenci vsakodnevno 

srečujejo z raznovrstnimi učenimi teţavami, v šoli še vedno premalo govora o tej tematiki. Pri 

tem se nam zdi smiselno, da bi o pomembnosti ozaveščanja opozorili tako ravnatelje osnovnih 

šol, kakor tudi razrednike. Le-ti bi lahko delavnice oziroma vsaj določene predlagane aktivnosti 

vključili v obliki razrednih ur, kakor je to tudi predlagano s strani avtorice S. Pečjak (2008), ki 

poudarja vlogo razrednika in razrednih ur za namene ozaveščanja učencev o določenih tematikah 

v šolah. S pomočjo teh dejavnosti se lahko poveča socialna sprejetost vseh učencev v razredu. 

Smiselno bi bilo torej poudariti pomen ozaveščanja, učiteljem predstaviti načine, jim pomagati 

pri načrtovanju delavnic ozaveščanja. Zanimiva se nam zdi tudi ideja izvedbe delavnic 

ozaveščanja za celotno šolo, kot jo je izvedla tudi I. Habjan (2015) o slepoti in slabovidnosti. 

Tovrstne dejavnosti bi lahko vključili tekom dni dejavnosti na šolah. Pri tem vidimo tudi 

moţnosti povezovanja z zunanjimi institucijami ali posamezniki (npr. da povabimo znano osebo 

z disleksijo na šolo, povabimo gibalno ovirano osebo, osebo itd.). S tem bi udeleţencem, 

omogočali socialni kontakt z osebami s posebnimi potrebami, kar poudarjata tudi S. Lindsay in 

A. Edwards (2013) in pri tem ugotavljata, da je ta način najbolj uspešen pri učenju in ohranjanju 

izkušenj ter informacij o posebnih potrebah. Hkrati bi lahko to bil prvi korak k zagotavljanju bolj 

inkluzivno naravnanega šolskega sistema, kakor tudi inkluzivni naravnanosti celotne druţbe. 

Negativni vidik pri tovrstnemu načinu ozaveščanja vidimo predvsem v finančni, časovni in 

prostorski omejenosti, predvsem pa tudi omejenosti zaradi prepričanj in negativnih stališč ali 

predsodkov učiteljev.  

Ugotovitev, da le zelo malo učencev pozna in razume izraz disleksija je bila presenetljiva. 

Presenetljivo je bilo tudi to, da je veliko učencev označilo disleksijo kot bolezen, iz česar 

sklepamo, da tudi poznavanje izraza učne teţave ni toliko razširjena med vprašanimi učenci. 

Besedo so učenci velikokrat povezali z negativnimi pridevniki, pri naštevanju in določanju teţav 

in močnih področjih so prav tako vedeli navesti veliko več teţav, kot pa področij, kjer so lahko 

posamezniki z disleksijo uspešni. To nam hkrati prikazuje tudi usmerjenost današnjega šolskega 

sistema, ki je velikokrat bolj usmerjen na deficit oziroma na teţave. S tem se strinja tudi Yudin 
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(2015), ki dodaja, da druţba velikokrat opazi le pomanjkljivosti in šibkosti oseb s posebnimi 

potrebami, spregleda pa njihova močna področja. Nerazumevanje teţav, pripisovanje teh 

napačnim vzrokom kot recimo lenobi, pa lahko privede do zasmehovanja, nerazumevanja in 

odklanjanja s strani sošolcev in vrstnikov. Prav zaradi tega je pomembno, da vrstniki razumejo, 

da so lahko teţave obširne, raznolike in predvsem to, da le-te ne definirajo učenca z disleksijo 

kot osebo.  

Lahko povzamemo, da je ozaveščanje učencev sedmega in osmega razreda bilo uspešno, 

pripravljene in izvedene delavnice so pozitivno vplivale na napredovanje sodelujočih učencev v 

poznavanju področja disleksije. Preko evalvacije izvedenih dejavnosti in analize rezultatov 

vprašalnikov ugotavljamo, da so moţne izboljšave pri pripravi, kakor tudi pri izvajanju celotnega 

ozaveščanja. V nadaljevanju dodajamo nekaj predlogov in moţnosti za nadaljnje raziskovanje.  

V proces načrtovanja, kakor tudi izvajanja celotnega ozaveščanja, bi bilo smiselno vključiti 

celotno šolo. S. Lindsay in A. Edwards (2012) poleg tega še predlagata, da bi bilo lahko 

ozaveščanje veliko uspešnejše, če bi v celoten proces vključili tudi starše. To predlagajo tudi 

raziskovalci A. de Boer, Pijl, Minnaert in W. Post (2013), ki poudarjajo odločilen vpliv staršev 

pri razvijanju stališč in vrednot, še posebej pri mlajših učencih. Raziskovalci dodajajo, da bi 

lahko starši vplivali na stališča otrok s pomočjo prebiranja literature o posebnih potrebah, kar bi 

bistveno izboljšalo rezultate in uspešnost določenega programa ozaveščanja. Delavnice bi bilo 

smiselno razširiti tudi časovno. Rezultati bi bili bolj učinkoviti, če bi delavnice izvajali dlje časa 

in z več ponovitvami (de Boer, Pijl, Minnaert in Post, 2013). Zanimiva bi bila lahko tudi 

primerjava poznavanja področja disleksije pri učencih različnih šol, denimo med učenci, ki 

obiskujejo podeţelske in mestne šole.  

Tekom izvajanja smo ugotovili, da bi bilo smiselno, če bi delavnice izvajal razrednik ali učitelj, s 

katerim so učenci v rednem stiku, ter ki ga učenci dobro poznajo. Učenci bi namreč lahko bili v 

debatah bolj sproščeni, laţje bi izraţali svoje misli, stiske in občutke. Pri tem moramo dodati, da 

bi bilo pri tem nujno, da se oseba, ki izvaja delavnice, na to pripravi (vsebinsko, kakor tudi z 

uzavestitvijo lastnih prepričanj in stališč). Pri tem bi lahko razrednik prosil za pomoč specialnega 

pedagoga, svetovalnega delavca ali pa osebo, ki ima disleksijo. Neposreden osebni stik z osebo, 

ki lahko pripoveduje o svojih posebnostih namreč, po avtorjih A. de Boer, Pijl, Minnaert in W. 

Post (2013), najbolj uspešno vpliva na spremembo stališč, prepričanj in znanja pri vrstnikih.  

Evalvacija celotnega programa ozaveščanja, izvedenih delavnic, analiza odgovorov učencev in 

zgoraj opisane ugotovitve ter spoznanja lahko pedagoškim delavcem v bodoče omogočajo 

izvajanje uspešnih aktivnosti in oblik ozaveščanja, kot smo jih predlagali v prejšnjih odstavkih. 

Upamo, da magistrsko delo nudi pomoč in odpre nove moţnosti in ideje za specialne pedagoge, 

svetovalne delavce ter učitelje. Ţelimo, da jih opogumi pri izvajanju delavnic, aktivnosti, 

predavanj in drugih oblik ozaveščanja. Iz dosedanjih raziskav, kot denimo primer metaanalize, ki 

je pokazala, da je izmed 42 opravljenih programov ozaveščanja bilo 34 takih, pri katerih so 

raziskovalci dosegli statistično pomembne razlike v spremembi stališč in/ali pozitivnega odnosa 
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udeleţencev do oseb s posebnimi potrebami. Iz raziskave, ki sta jo opravili S. Lindsay in A. 

Edwards, 2013, je namreč razvidno, da ima ozaveščanje velik pomen, ki mu pa posvečamo 

premalo pozornosti. Vse prej omenjene študije so namreč izkazale, da se je znanje o posebnih 

potrebah po programu ozaveščanja pri udeleţencih izboljšalo, prav tako se je izboljšal odnos in 

sprejemanje učencev s posebnimi potrebami s strani njihovih vrstnikov (Lindsay in Edwards, 

2013).  

Pri tem ţelimo še izpostaviti, da so izvedene delavnice ozaveščanja le primer, s katerim smo 

ţeleli prikazati način posredovanja osnovnih informacij o področju disleksije za učence in ne 

omogočajo posplošitev rezultatov. V smeri raziskovanja vpliva delavnic ozaveščanja, predvsem 

pa preprečevanja nerealnih ali napačnih načinov ozaveščanja, kot so denimo določeni filmi, 

spletne strani itd., je potrebno v prihodnje še veliko postoriti. Število učencev s posebnimi 

potrebami, ki so vključenih v večinske osnovne šole se namreč z leti povečuje (Podatki v zvezi z 

učenci s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, b. d.). Vprašanje pa je, ali so večinske šole, vključno z učitelji in vrstniki učencev s 

posebnimi potrebami, pripravljeni na te spremembe in na uresničevanje inkluzije. V ozaveščanju 

šol o posebnih potrebah, kakor tudi ozaveščanju javnosti, vidimo ključ do uspešne uresničitve in 

dosegi cilja.  
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4 ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI 

Sprejemanje in razumevanje drugačnosti sta najvišji vrednoti pri razvoju inkluzivne kulture v 

šolah. Pri tem imajo zagotovo pomembno vlogo vrstniki, ki lahko s svojim načinom razmišljanja, 

svojimi stališči in posledično tudi dejanji oblikujejo okolje, v katerega vstopajo tudi učenci z 

disleksijo. Vrstniki so velikokrat slabo obveščeni, imajo le malo ali nič informacij o določenih 

specifičnih učnih teţavah. To lahko privede do oblikovanja negativnih stališč, nesprejemanja, 

napačnega ravnanja in posledično do onemogočanja uspešne socialne vključenosti posameznim 

učencem z disleksijo v šolsko skupnost in okolje. Z raziskovalno nalogo smo se zato odzvali na 

to stanje in poskušali načrtovati in izvesti učinkovite delavnice ozaveščanja o disleksiji za 

vrstnike.  

V teoretičnem okvirju smo na kratko predstavili pomen inkluzije v šolskem sistemu dandanes ter 

pojmovanje učencev z disleksijo v inkluzivnem šolskem okolju. Pomemben vidik, ki smo ga pri 

tem upoštevali ter ga na kratko tudi predstavili, je socialna sprejetost učencev z disleksijo, pri 

čemer odigrajo vrstniki zelo pomembno vlogo. Ţal je velikokrat ta vidik inkluzije in upoštevanje 

vrstnikov porinjeno v ozadje. Učitelji, specialni pedagogi, starši so velikokrat bolj zaskrbljeni s 

prilagoditvami, časovnim izvajanjem in organizacijo pouka ter pomoči učencu, ki dobi odločbo o 

usmerjanju v vzgojno-izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo. Z namenom, da naš fokus malo preusmerimo tudi na socialni vidik učencev z 

disleksijo, smo v magistrskem delu poudarili pomembnost vrstnikov, njihovih stališč in odnosa 

do učencev z disleksijo, kakor tudi učencev s posebnimi potrebami na splošno. Ozaveščanje in 

seznanitev vrstnikov z potrebnimi informacijami se nam je zdel kot pomemben element pri 

spremembi stališč in ustvarjanju ustreznega odnosa .  

V ta namen smo načrtovali in izvedli izkustvene delavnice ozaveščanja o disleksiji za učence 7. 

in 8. razreda devetletne osnovne šole. Pred delavnicami smo s kratkim vprašalnikom pri učencih 

preverili predznanje s področja disleksije in s tem pridobili informacije o tem, kako učenci, 

vključeni v raziskavo, poznajo disleksijo, kakšne informacije imajo ter kje so jih pridobili. 

Ugotovili smo, da učenci zelo slabo poznajo pojem disleksija. To nas je presenetilo, saj se učenci 

vsakodnevno srečujejo z učenci, ki imajo določene učne teţave. To spoznanje nam je sluţilo za 

osnovo pri pripravi delavnic, kjer smo učencem na njim razumljiv način prikazali osnovne 

informacije o disleksiji, pri čemer smo v veliki meri upoštevali gradivo Pojasnjena disleksija 

(Dyslexia Explained) avtorja Jonesa (2015), kakor tudi druge vire, ki podajajo teoretični okvir in 

razlago disleksije. S pomočjo izkustvenih aktivnosti pa smo jim omogočili, da so laţje razumeli 

doţivljanja učencev z disleksijo (stiske, frustracije in zadovoljstvo) ob opravljanju različnih 

aktivnosti. Učencem smo pripravili tudi zloţenko, ki je sluţila temu, da učenci pridobljene 

informacije, izkušnje ohranijo in prenesejo. Uspešnost izvedenih delavnic smo preverili z 

vprašalnikom, ki smo ga izvedli pribliţno en mesec po zaključenih delavnicah.  
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Rezultati so nam pokazali, da so učenci napredovali v poznavanju področja disleksije. Znanje, ki 

so ga udeleţenci pridobili, lahko pomaga k boljšemu razumevanju in sprejemanju učencev z 

disleksijo ter s tem k zagotavljanju razvoja inkluzivne šolske kulture, kakor tudi inkluzivne 

naravnanosti celotne druţbe.  

Kljub omejitvam, ki smo jih imeli (časovna in prostorska), nam je uspelo načrtovati in izvesti 

dobro sprejete izkustvene delavnice. V prihodnje bi bilo v načrtovanje smiselno v večji meri 

vključiti tudi učitelje razrednega pouka, se z njimi bolj povezovati ali pa delavnice izvesti skupaj 

z njimi. Pred izvajanjem delavnic bi se bilo potrebno še bolj pripraviti in se informirati o 

predznanju učencev. Nepoznavanje izraza disleksija je namreč prispevalo k neizpolnjenim 

vprašalnikom, prazno puščenim odgovorom. Delavnice bi bilo smiselno izvajati tudi v številčno 

manjšem obsegu učencev ali pa v manjših razredih, kjer bi se lahko učenci bolj sproščeno 

pogovarjali. Smiselno bi bilo pred delavnicami preveriti tudi znanje in usposobljenost učiteljev 

razrednikov o disleksiji, saj, kakor je iz rezultatov vprašalnikov po delavnicah razvidno, so se o 

temi po opravljenih delavnicah učenci še veliko pogovarjali tudi v šoli. Smiselno bi bilo tudi 

njim pripraviti kratek povzetek delavnic, tako pred, kot izvesti skupno evalvacijo tudi po 

delavnicah. Za večjo učinkovitost pa bi bila prav tako smiselna vključitev staršev. To bi 

zahtevalo številne časovne in prostorske prilagoditve izvajanja ter veliko več timskega 

načrtovanja. Če povzamemo, lahko povemo, da smo s pripravljenimi in izvedenimi delavnicami 

zadovoljni. Delavnic so bile s strani učencev uspešno sprejete, dobljeni rezultati pa nakazujejo 

tudi na napredek v poznavanju področja disleksije. Hkrati moramo poudariti, da posplošitev 

rezultatov ni mogoča, velja le za opravljeni vzorec in sluţi kot primer za vse nadaljnje podobne 

delavnice, programe in aktivnosti ozaveščanja na šolah.  

Izvedene delavnice o disleksiji so torej le ena izmed veliko moţnosti, s pomočjo katerih lahko 

ozaveščamo o drugačnosti, posebnih potrebah, raznolikosti med ljudmi ... Naloga inkluzivne šole 

je, da najde in omogoči te moţnosti ter da z njihovo pomočjo svoje učence in druţbo uči 

medsebojnega razumevanja in sprejemanja.  
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6 PRILOGE 

6.1 Priloga 1: Vprašalnik o disleksiji pred izvedenimi delavnicami 

Pozdravljen/Pozdravljena! 

Sem Laura Bogdan, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, in pripravljam svojo 

magistrsko delo. Zanima me, koliko veš o disleksiji, zato sem ti pripravila nekaj vprašanj. Prosim 

te, da jih pazljivo prebereš, upoštevaš navodila in odgovarjaš iskreno. Zbrani podatki bodo 

obravnavani zaupno in bodo sluţili le za pripravo mojega magistrskega dela.  

Za sodelovanje se ti prijazno zahvaljujem. 

______________________________________________________________________________ 

Ime in priimek: _______________________ 

Spol (obkroţi):  M   Ţ    Razred: ________ 

1. Ali si ţe slišal/-a o disleksiji? 

a) Da 

b) Ne 

1.1 Če si obkroţil/-a da, na kratko napiši, kaj vse si ţe slišal/-a o disleksiji? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Kje vse si ţe slišal/a o disleksiji? Obkroţi odgovor. Če ne najdeš odgovora, ga dopiši na črto. 

Izbereš lahko več odgovorov.  

a) V medijih (po televiziji, na internetu, v revijah, v knjigah) 

b) V šoli (od sošolcev, učiteljev, svetovalne sluţbe) 

c) Doma (pogovarjal/-a sem se o tem s starši, sorojenci) 

d) Nikjer (o disleksiji še nisem slišal/-a) 

e) drugo: _________________________________________ 
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3. Ali poznaš koga, ki ima disleksijo? 

a) Da 

b) Ne 

3.1 Če si odgovoril/-a z da, dopiš,i kdo je ta oseba z disleksijo (npr. brat, sestra, sošolka itd.): 

________________________________ 

4. Na kratko poskusi razloţiti, kaj razumeš pod besedo disleksija? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Kaj misliš, katere besede bi najbolje opisovale učenca z disleksijo? Obkroţiš lahko več besed. 

prijazen len smešen ustreţljiv boječ 

neumen tih agresiven rad pomaga vztrajen 

pameten počasen vesel pošten ţalosten 

nespreten drugačen priljubljen zgovoren ustvarjalen 

osamljen druţaben nesramen spreten  

 

6. Kaj misliš, s katerimi teţavami se srečujejo učenci z disleksijo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. Kaj misliš, pri čem so učenci z disleksijo uspešni? (npr. pri katerih nalogah, dejavnostih, na 

katerih področjih, itd.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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8. V tvoj razred pride nova učenka Ana. Učiteljica pove, da ima Ana disleksijo, zaradi česar ima 

določene teţave. Napiši, kako bi ti pomagal/-a Ani.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. Pred tabo je tabela trditev o disleksiji. Trditve pozorno preberi, nato v tabeli označi Drži/Ne 

drži ali Ne vem, nisem prepričan/a pri vsaki trditvi. 

TRDITEV Drţi Ne drţi Ne vem, 

nisem 

prepričan/a  

1. Vsak, ki ima teţave z branjem, ima disleksijo.    

2. Vzrok disleksije je prekomerno gledanje televizije.    

3. Branje je povezano samo z intelektualnimi 

sposobnostmi (če nekdo slabo bere, ne more biti preveč 

bister). 

   

4. Disleksijo lahko otroci prerastejo.    

5. Učenci z disleksijo so leni. Če bi se več učili, bi bili bolj 

uspešni.  

   

6. Učenci z disleksijo se nikoli ne naučijo brati in pisati.     

7. Disleksija je posledica teţav z očmi. Pomagale bodo 

vaje za oči in očala. 

   

8. Učenci z disleksijo vidijo obrnjene črke.    

9. Disleksija je dedna in se prenaša v druţini.    

10. Disleksijo lahko povzroči slaba prehrana.    

11. Učenci z disleksijo imajo teţave tudi na drugih 

področjih, ne samo pri branju (npr. orientacija, spomin).   

   

12. Učenec, ki ima teţave na področju branja in pisanja, je 

lahko uspešen na drugih področjih.  

   

 

10. Bi si ţelel/-a izvedeti več o disleksiji? 

a) Da 

b) Ne 
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6.2 Priloga 2: Vprašalnik o disleksiji po zaključenih delavnicah 

Pozdravljen/Pozdravljena! 

Zate sem pripravila še nekaj vprašanj, ki mi bodo pomagale pri mojem delu. Vprašanja pazljivo 

preberi, upoštevaj navodila in odgovarjaj iskreno. Zbrani podatki so zaupni in bodo sluţili le za 

pripravo mojega magistrskega dela.  

Za sodelovanje se ti še enkrat lepo zahvaljujem.  Laura Bogdan 

 

Ime in priimek: ____________________________ 

1. Ali si se po delavnici pogovarjal/-a kje o disleksiji? Si mogoče iskal/-a kje dodatne informacije 

o disleksiji? Obkroţi odgovor. Če ne najdeš odgovora, ga dopiši na črto. Označiš lahko več 

moţnosti.  

a) V medijih (pogledal/-a sem film, pobrskal/-a sem na internetu, v revijah) 

b) V šoli (pogovarjal/-a sem se s sošolci, učitelji, svetovalno delavko na šoli) 

c) Doma (pogovarjal/-a sem se o tem s starši, sorojenci …) 

d) O temi se nisem z nikomer pogovarjal/-a ali iskal/a dodatnih informacij 

e) drugo: __________________________________________ 

2. Na kratko poskusi napisati, kaj ti sedaj, po delavnici, pomeni beseda disleksija? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Kako bi pa sedaj opisal/a teţave učencev z disleksijo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Napiši nekaj področij, aktivnosti, nalog ipd., kjer so lahko učenci z disleksijo uspešni. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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5. Tvoj sošolec Jakob je zelo ustvarjalen in izdeluje najlepše glinene kipe na celi šoli.  Nekoč si 

ţeli postat arhitekt. Jakob ne mara slovenščine, saj mu pisanje in branje povzročata teţave.  

Napiši, kako bi mu lahko pomagal/-a pri premagovanju njegovih ovir. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Pred tabo je tabela trditev o disleksiji. Trditve pozorno preberi, nato pa v tabeli pri vsaki trditvi 

označi odgovor Drži, Ne drži ali Ne vem, nisem prepričan/-a.  

TRDITEV Drţi Ne drţi Ne vem, 

nisem 

prepričan/a  

1. Vsak, ki ima teţave z branjem, ima disleksijo.    

2. Vzrok disleksije je prekomerno gledanje televizije.    

3. Branje je povezano samo z intelektualnimi sposobnostmi 

(če nekdo slabo bere, ne more biti preveč bister). 

   

4. Disleksijo lahko otroci prerastejo.    

5. Učenci z disleksijo so leni. Če bi se več učili, bi bili bolj 

uspešni.  

   

6. Učenci z disleksijo se nikoli ne naučijo brati in pisati.     

7. Disleksija je posledica teţav z očmi. Pomagale bodo vaje 

za oči in očala. 

   

8. Učenci z disleksijo vidijo obrnjene črke.    

9. Disleksija je dedna in se prenaša v druţini.    

10. Disleksijo lahko povzroči slaba prehrana.    

11. Učenci z disleksijo imajo teţave tudi na drugih 

področjih, ne samo pri branju (npr. orientacija, spomin).   

   

12. Učenec, ki ima teţave na področju branja in pisanja, je 

lahko uspešen na drugih področjih.  
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6.3 Priloga 3: Zloţenka o disleksiji po straneh 

 

 



91 

 

6.4 Priloga 4: Kriţanka z navodilom 

 

 

 

 

 

 


