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POVZETEK 

Magistrsko delo se osredinja na analizo in primerjavo odnosa do šole otrok s 

posebnimi potrebami (v nadaljevanju PP), ki se izobražujejo v večinskih 

osnovnih šolah (v nadaljevanju OŠ), in tistih, ki se izobražujejo v specializiranih 

zavodih v programih z enakovrednim izobrazbenim standardom. Analiziran je 

odnos do šole s strani otrok z gibalno oviranostjo, gluhih in naglušnih, slepih in 

slabovidnih, otrok z avtističnimi motnjami ter otrok z govorno-jezikovnimi 

motnjami. V teoretičnem delu so najprej opisani pojmi segregacija, integracija in 

inkluzija. Predstavljeni so možni pozitivni in negativni učinki vključevanja oz. 

izključevanja posameznikov v oz. iz večinskih OŠ. V drugem delu teoretičnih 

izhodišč so opisani postopki usmerjanja otrok s PP in njihove možnosti 

izobraževanja. Nato sledi poglavje, vezano na odnos do šole. Vključuje razlago 

odnosa do šole, kateri dejavniki vplivajo nanj in kakšen je pomen pozitivnega 

odnosa učencev do šole. Vključene so tudi ugotovitve dosedanjih raziskav s 

področja odnosa učencev s PP do šole. Osnovno raziskovalno vprašanje 

empiričnega dela je naslednje: »Ali se med učenci s PP, ki so vključeni v 

večinske OŠ, in med učenci s PP, ki se izobražujejo v specializiranih zavodih v 

programih z enakovrednim izobrazbenim standardom, pojavljajo razlike v 

odnosu do šole?« Uporabljen instrument je bil anketni vprašalnik (glej priloga 

1), vzorec pa neslučajnostni (priložnostni), ki je obsegal 175 učencev, od tega 

115 učencev, ki se izobražujejo v specializiranih institucijah, in 60 učencev, ki 

se izobražujejo v večinskih šolah. Pri urejanju in analizi rezultatov je bil 

uporabljen program SPSS. Analiza rezultatov je pokazala, da se pri desetih od 

skupno šestintridesetih (27,8 %) trditev med proučevanima skupinama 

pojavljajo statistično pomembne razlike. Pri večini teh trditev (8 od 10) se je 

boljši odnos do šole pokazal pri učencih specializiranih institucij. Ti so izrazili 

močnejši občutek pripadnosti razredu, boljše medsebojne odnose s sošolci, več 

zaupanja v zmožnosti učiteljev pri zagotavljanju varnosti učencev in v njihovo 

pravičnost, boljše sodelovanje pri pouku in večje veselje do šolskih odmorov. 

Pri dveh trditvah (od desetih), kjer so se pojavile statistično pomembne razlike, 

so bolj pozitivno odgovarjali učenci večinskih šol. Izrazili so manjšo mero 

lastnega nasilnega vedênja ter manjšo željo po prešolanju v drugo institucijo.  

Pri vseh trditvah so bili odgovori obeh skupin učencev usmerjeni v pozitivno 

smer. Ugotavljamo, da imajo eni in drugi učenci ne glede na institucijo 

izobraževanja do šole pozitiven odnos, vendar opozarjamo tudi na pomembnost 

ugotovljenih razlik.  

  

 

 

Ključne besede: izobraževanje, inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, odnos 

do šole, identifikacija s šolo 



SUMMARY 

The master's thesis focuses on the analysis and comparison of an attitude 

toward school of children with special needs (hereinafter referred to as SN) who 

attend mainstream primary schools (hereinafter referred to as MS) and those 

who are educated in specialized institutions within the programs with an 

equivalent educational standard. The attitude toward the school of children with 

physical disabilities, the deaf and hard of hearing, the blind and the visually 

impaired, the children with autistic disorders and children with speech and 

language disorders are analyzed. The theoretical part, first, describes the 

concepts of segregation, integration, and inclusion. Possible positive and 

negative effects of integration and/or segregation in/from mainstream schools 

are presented. The second part of the theoretical framework describes the 

procedures for guidance of children with SN and their educational possibilities 

followed by a section on school attitudes. It includes an explanation of the 

attitude toward school, what factors affect it, and what the significance of the 

students' positive attitude toward school is. Then, the review of the findings of 

the area of attitude toward the school of children with SN is made. The basic 

research question of the empirical part is: "Are there differences in attitude 

toward school between the students with SN who are enrolled in mainstream 

schools and the students with SN who are enrolled in specialized institutions in 

programs with an equivalent educational standard?" The instrument used was a 

survey questionnaire (see annex 1). The sample was non-random (casual) 

covering 175 students of which 115 were students in specialized institutions and 

60 were students in mainstream schools. The SPSS program was used to edit 

and analyze the results. The analysis of the results showed that for ten of the 

thirty-six (27.8%) claims, statistically significant differences occur between the 

groups studied. For most of these claims (8 out of 10), a better attitude toward 

school was shown by the students of specialized institutions. They expressed a 

stronger sense of belonging to the class, better relationships with classmates, 

more confidence in teachers' ability to ensure the safety of students and their 

equity, better participation in classes, and greater enjoyment of school breaks. 

For the two statements (out of ten) where statistically significant differences 

occurred, the students of the mainstream schools answered more positively. 

They expressed a lesser degree of their own violent behavior and less desire to 

move to another institution. In all the statements, the responses of both groups 

of students were directed in a positive direction. We find that both students, 

regardless of the institution of education, have a positive attitude towards their 

school. However, we also point out the importance of the differences identified. 

 

Key words: Education, inclusion, children with special needs, attitude toward 

school, identification with school. 
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1  UVOD 

 

Šola je institucija, ki otrokom in mladostnikom predstavlja eno prvih oblik 

socializacije, vzgoje in izobraževanja. Tam preživijo tudi velik del svojega časa, zato 

je zelo pomembno, da se v njej počutijo dobro in imajo do nje pozitiven odnos. 

Pozitiven odnos do šole lahko vzpostavijo, ko čutijo spoštovanje in sprejetost s strani 

vrstnikov in učiteljev. Pri otrocih s posebnimi potrebami (v nadaljevanju s PP) je še 

posebej v večinskih šolah občutek sprejetosti včasih težje doseči (Skalar, 2000, str. 

39). V magistrskem delu se ukvarjamo z vprašanjem, kakšen odnos do šole imajo 

otroci s PP, ki so vključeni v večinske osnovne šole (v nadaljevanju OŠ), kjer naj bi 

bili med svojimi vrstniki deležni inkluzivnega izobraževanja, ter kakšen odnos do šole 

imajo otroci s PP, ki se izobražujejo po segregiranem sistemu, torej so vključeni v 

specializirane zavode in imajo ob sebi le vrstnike z enakimi oz. podobnimi PP. Vse 

več otrok s PP namreč skušamo vključiti v večinske OŠ, zanima pa nas, kako se 

počutijo ti otroci v enih in drugih ustanovah oz. kakšen odnos vzpostavljajo do šole.  

Izobraževanje otrok s PP torej stremi k inkluziji, vendar smo po mnenju nekaterih 

strokovnjakov žal še vedno pri integraciji (Kavkler, 2015, str. 1; glej tudi Cankar in 

Pinterič, 2014). Ta dva pojma sta si sicer zelo podobna in pogosto tudi zamenjana, 

zato naj za začetek predstavimo metaforično ponazoritev omenjenih izrazov: »Pri 

integraciji med otroke v zelenih plaščkih pridejo otroci v rumenih, rdečih, oranžnih, 

modrih plaščkih, mi pa se potrudimo, da barve teh plaščkov čim prej ob naši pomoči 

spremenijo v zelene ali take, da vsaj vlečejo na zeleno. Pri inkluziji pa pridejo med 

otroke v zelenih plaščkih prav tako otroci v rumenih, rdečih, oranžnih, modrih 

plaščkih, mi pa jim moramo omogočiti take pogoje šolanja, da bodo barve svojih 

plaščkov lahko obdržali. Otroci v zelenih plaščkih ne bodo zato nič na slabšem, le 

hitreje se bodo seznanili z mavrično paleto življenja.« (Kokovnik, 2005, str. 43).  

V pričujočem magistrskem delu bodo najprej predstavljeni izrazi, povezani z 

izobraževanjem otrok s PP – inkluzija, integracija in segregacija. Poleg tega bomo 

opisali tudi možnosti izobraževanja otrok s PP, postopek usmerjanja in programe, v 

katere se lahko ti otroci vključujejo. Nato se bomo usmerili v tematiko odnosa do šole 

in opisali dejavnike, ki se največkrat znajdejo pri ocenjevanju odnosa do šole. 

Predstavljeni bodo tudi rezultati dosedanjih raziskav s tega področja. Za teoretičnim 

delom bo sledil empirični del, kjer bo glavno raziskovalno vprašanje naslednje: Ali se 

med učenci s PP, ki so vključeni v večinske OŠ, in med učenci s PP, ki se 

izobražujejo v specializiranih zavodih v programih z enakovrednim izobrazbenim 

standardom, pojavljajo razlike v odnosu do šole? Učencem obeh institucij bo 

razdeljen anketni vprašalnik; nato bo s pomočjo programa SPSS izvedena statistična 

analiza. 

Na tem mestu opozarjamo, da se zavedamo potrebe po izogibanju nalepkam, kot so 

PP, saj inkluzija predvideva enakovredno obravnavanje vseh otrok ne glede na 

podobnosti in različnosti, a vendar tovrstno označevanje vseeno uporabljamo v 
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magistrskem delu, saj je namreč takšno kategoriziranje na žalost še vedno del 

sedanjosti.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA  

 

2.1 SEGREGACIJA, INTEGRACIJA TER INKLUZIJA V VZGOJI IN 

IZOBRAŽEVANJU 

 

V prvem poglavju se bomo posvetili pojmom segregacija, integracija in inkluzija v 

povezavi z vzgojo in izobraževanjem. Te pojme pogosto srečujemo pri obravnavi 

izobraževanja otrok s PP, ki je skozi zgodovino doživljalo precejšnje spremembe. Od 

leta 1920 do 1960 je bila aktualna segregacija otrok s PP; od 60. let naprej so se 

ukvarjali z integracijo, od novega tisočletja naprej pa se govori o inkluziji (Brusling in 

Pepin, 2003, v Kavkler, 2008, str. 10).  

V naslednjih poglavjih bomo predstavili opredelitve, misli, citate nekaterih avtorjev ter 

omenili različne vidike omenjenih pojmov. Nekaj besed bomo namenili pojavnosti 

pojmov v praksi, z drugimi besedami, kako pogosto se še vedno srečujemo s 

segregacijo, kako uspešno sta v šolo vpeljani integracija in inkluzija ter katera 

prevladuje. V ospredje bomo postavili predvsem en vidik inkluzije, in sicer 

spoštovanje vsakega posameznika ne glede na njegove različnosti oz. posebnosti.   

 

2.1.1 SEGREGACIJA 

 

Z izrazom segregacija (v kontekstu vzgoje in izobraževanja) opisujemo na sistemski 

ravni organizirano ločeno šolanje za posameznike, ki se na podlagi določenih meril 

bistveno razlikujejo od večine, predvsem na področju učenja in participacije (Lesar, 

2009, str. 36). Ta merila ločevanja so lahko zelo različna. I. Lesar (prav tam) jih je 

razdelila v dve skupini: 

― pripadnost različnim manjšinskim skupinam, ki se od večine ločijo po kulturi, 

jeziku, veri, rasi; 

― senzorne oz. razvojne posebnosti, ko razvoj posameznika odstopa od tistega, 

ki ga ocenjujemo kot normalnega.  

V preteklosti je bilo ustanavljanje šol, ki so bile ločene in namenjene samo otrokom s 

posebnostmi, t. i. segregacija, najpogostejša reakcija na posamezne drugačnosti 

učencev (Lesar, 2009, str. 33). Tudi Skalar (2003, str. 59) opisuje, da se je 

segregacija pojavila, ko so otroke zaradi fizičnih, funkcionalnih, duševnih ali socialnih 

primanjkljajev usmerjali v šole s prilagojenim programom ali v zavode za 

usposabljanje.  

Segregirana oblika izobraževanja je bila torej dolgo edina možnost za otroke s PP in 

njihovo izobraževanje. Čeprav danes stremimo k vključevanju vseh otrok v večinske 

šole, je v posebne specializirane institucije in segregirano izobraževanje še vedno 
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vključenih veliko otrok s PP. Mnenja o segregiranem izobraževanju so deljena, a 

vendar očitno – glede na to, da so specializirani zavodi še vedno del sedanjosti – 

poleg nekaterih slabosti prinašajo tudi nekaj dobrega.  

Ulaga (1994) je v svojem članku Osnovna šola s prilagojenim programom v času 

tranzicije predstavil večinoma pozitivne temeljne značilnosti segregiranih oblik 

šolanja oz. šol s prilagojenim programom na Slovenskem:  

― homogene skupine omogočajo pouk, ki naj bi vodil k boljšim rezultatom kot 

pouk v heterogenih skupinah (učitelj oz. specialni pedagog se lahko bolje 

osredini na želeni cilj); 

― v segregirane oddelke so vključeni tudi otroci s senzoričnimi motnjami (slepi, 

gluhi), ki so deležni specialnih znanj in specialnega treninga za vsakdanje 

življenje ter prilagojenih učnih in drugih pripomočkov; 

― v razredih je občutno manj otrok, zato je boljša možnost diferenciacije in 

individualizacije; večja je tudi sama intenzivnost poučevanja; 

― poučujejo posebej usposobljeni učitelji; 

― zaposlene kompletne strokovne skupine (psiholog, logoped, socialni delavec, 

fizioterapevt, delovni terapevt) omogočajo kompleksno in kontinuirano 

obravnavo otrok s PP; 

― organizirane posebne aktivnosti, ki jih je v večinski šoli nemogoče izvajati; 

― učni programi so nekoliko lažji in manj obsežni, drugače strukturirani kot v 

večinski osnovni šoli ter prilagojeni sposobnostim, raznolikim potrebam in 

drugačnemu tempu teh učencev; 

― prevladujejo metodično-didaktični principi individualizacije, konkretizacije, 

metoda majhnih korakov, samostojno delo, človeška bližina idr.; 

― učenci razvijajo delovne navade in spretnosti ter pozitiven odnos do sebe in 

okolja; 

― cilj šole je oblikovanje pozitivnega, bolj odgovornega odnosa učencev do dela 

in drugih vrednot, usposabljanje za čim večjo ekonomsko in socialno 

samostojnost ter uspešno življenje v družbeni skupnosti. 

I. Lesar (2009, str. 42) je takšen opis segregiranih oblik šolanja označila za 

nekritično, saj so bile nekatere od omenjenih značilnosti na podlagi empiričnih 

dokazov ovržene že v 70. oz. 80. letih prejšnjega stoletja. V naslednjih poglavjih 

bomo opisali argumente proti segregaciji oziroma za integracijo in inkluzijo. 

2.1.2 INTEGRACIJA 

 

Integracija je razumljena kot proces, kjer se posameznik vključuje v širšo družbo 

(Vršnik, 2003, str. 141). Tudi Skalar (1997, str. 11) jo opisuje kot asimilacijo in 

prilagajanje ljudi s PP v okolje. V vzgojno-izobraževalnem procesu pa jo opredeljuje 

kot proces razvijanja učenca, doseganje njegovih potencialov, spodbujanje in 

motiviranje za pridobivanje izkušenj, medsebojno delovanje, razumevanje, strpnost, 
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sprejemanje itd. (prav tam, str. 13). Z integracijo se je torej začelo bolj enakovredno 

obravnavanje otrok s PP in s tem njihovo vključevanje v večinske šole. V imenu boja 

za človekove pravice se je začela uveljavljati v 70. letih 20. stoletja, in sicer zaradi 

številnih negativnih učinkov segregacije ter predvidenih pozitivnih učinkov 

vključevanja otrok s PP v večinske OŠ (Skalar, 2003, str. 59; glej tudi Lesar, 2009). 

Pomembno pa je, kot pravi M. Bratož (2004, str. 15), da na integracijo gledamo z več 

vidikov in ne zgolj enostransko. Kot bistveni vidik označuje razločevanje med »pravo 

socialno integracijo« in »fizično, zunanjo integracijo«. Nekateri namreč z besedo 

integracija opisujejo zgolj fizično vključevanje otrok s PP v večinske šole, torej v 

ospredje postavljajo lokacijo. Vendar pa je veliko več kot to. Kot pravi Resman (2003, 

str. 70), je fizična integracija le prvi korak k uresničevanju socialne in psihološke 

integracije. Ti dve po avtorjevih besedah predvidevata vključenost učenca s PP v 

enaki meri kot ostalih učencev ter otroka s PP vidita kot sestavni del socialnega, 

kulturnega, fizičnega in psihičnega okolja, ne da bi občutil drugačnost oz. izjemnost. 

Takšno integracijo pa avtor opredeljuje že kot inkluzijo (Resman, 2003, str. 70). Več 

o razlikah in podobnostih med pojmoma bomo zapisali v nadaljevanju.  

Zgolj fizična integracija oz. nameščanje otrok s PP v večinske razrede tako ni dovolj. 

Pa vendar se zdi, da se je po uspešni fizični integraciji na socialno večkrat pozabilo. 

Skalar (2003, str. 59) je zapisal, da so si v začetni fazi integracije učencev s PP v 

večinske šole strokovnjaki prizadevali predvsem za oblikovanje in prilagajanje 

metodičnih strategij v vzgojno-izobraževalnem procesu določenih skupin otrok s PP, 

medtem ko je bila dimenzija socialnega vključevanja potisnjena v ozadje. Ko so se 

začeli zavedati tega problema, so ugotovili, da niso marginalizirani le otroci, ki so bili 

deležni segregiranega izobraževanja, pač pa tudi tisti, ki so bili vključeni v večinske 

oddelke. Imeli so namreč možnost različnih prilagoditev, dodatnega učitelja v 

razredu, spremljevalca, dodatne ure, drugačen režim itd., kar pa otroke stigmatizira in 

jih potiska na socialno obrobje (prav tam). Prav tako tudi T. Vršnik (2003, str. 146) 

ugotavlja, da je koncept integracije začel izgubljati svoj pomen, ko se je pojavilo 

zavedanje, da so se prizadevanja na strokovni ravni večinoma usmerjala v tehnične 

in didaktične prilagoditve in vključevanja, medtem ko sta bili socialna in etična 

komponenta zanemarjeni.  

S temi spoznanji se je sprožilo gibanje za nov koncept, imenovan inkluzija (Skalar, 

2003, str. 59). Pojma inkluzija in integracija sta si zelo podobna, imata podobne ideje 

in cilje. Po besedah Emanuelssona (1997, str. 5) imata pojma skupno zgodovinsko 

ozadje. Avtorje zapisal, da inkluzija v veliko primerih predstavlja rezultat uspešne 

integracije, a med njima obstajajo razlike (prav tam). 
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2.1.3  INKLUZIJA TER NJENO RAZLIKOVANJE Z INTEGRACIJO 

 

O pojmu inkluzija se je začelo govoriti po letu 2000 in ima dandanes zares velik 

pomen na področju izobraževanja otrok s PP. Zato se nam zdi pomembno, da ga 

konkretno opredelimo in pojasnimo, kako se razlikuje s pojmom integracija. 

Inkluzijo lahko opredelimo kot nasprotje socialne izključenosti, ki se nanaša na 

stigmatizacijo in marginalizacijo posameznih skupin z določenimi karakteristikami, ki 

odstopajo od večine ― socialno-ekonomski status, rasa, spol ali PP (Koller, Le 

Pouesard in Rummens, 2018, str. 1; glej tudi Ash, Bellew, Davies, Newman, in 

Richardson, 1997). Booth in Ainscow (1998, v Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 190) 

idejo inkluzije prepoznavata kot težnjo po zmanjševanju vseh izključevalnih 

postopkov in razvrednotenj omenjenih skupin. Opisujeta jo kot proces povečanja 

participacije in zmanjševanja izključevanja vseh učencev iz kurikula, kulture in 

skupnosti. Participacija je označena kot prepoznavanje, sprejetje in spoštovanje ter 

vključenost v učenje in socialne aktivnosti do te mere, da se doseže občutek 

pripadnosti skupini (prav tam).  

Kako pa je inkluzija povezana z integracijo? Kot smo omenili že v prejšnjem poglavju, 

sta pojma sorodna. Inkluzija po mnenju Opare idr. (2015, str. 11; glej tudi Skalar, 

2003) pomeni nadgradnjo integracije. Temelji na novih predpostavkah, da mora biti 

šola pravična, da vsi otroci pripadajo skupni šoli in da mora šola upoštevati, da je 

vsak otrok edinstven. Mora ga razumeti, sprejeti in se mu prilagoditi (prav tam).  

Podrobno opredelitev razlik med pojmoma sta zapisali M. Peček Čuk in I. Lesar 

(2009, str. 191). Razlike opažata že v sami opredelitvi. Integracija je pogosto 

definirana kot vzgoja in izobraževanje otrok s PP v večinski šoli, inkluzija pa kot 

proces zmanjševanja izključevalnih dejavnikov. Kot drugi dejavnik razlikovanja 

avtorici navajata populacijo. Integracija namreč govori le o otrocih s PP, inkluzija pa 

vključuje vse učence, ki jim je šolsko življenje na kakršenkoli način oteženo. Tretjo 

razliko avtorici vidita v pojmovanju oviranosti, kjer integracija vidi nekatere učence kot 

tiste s PP, druge ne. Na drugi strani ima inkluzija na vse enak pogled – učeči se 

posamezniki z enakimi pravicami, ki se v teku šolanja soočajo z manjšimi ali večjimi 

preprekami. Razlika je tudi v tem, čemu integracija in inkluzija pripisujeta vzroke 

oviranosti (prav tam). Integracija jih namreč vidi v posamezniku, nasprotno pa 

inkluzija v socialnem okolju, šolskem sistemu. Zapisali sta tudi, da je ena od razlik v 

tem, da integracija postavlja v ospredje lokacijo, torej kje se učenec šola (vse se vrti 

okoli premeščanja učenca iz specializirane šole v večinsko ali obratno), pri inkluziji pa 

gre za proces, ne stanje, s katerim skuša šola odgovoriti na ovire. Avtorici navajata, 

da drugačnost pojmov lahko zaznamo tudi v diskurzih. Pri integraciji je motnja 

osnovni kriterij razlikovanja in glavni vzrok neuspeha, inkluzija pa izhaja iz 

pedagoškega diskurza, v katerem so vsi učenci najprej učenci, ki stremijo k 

pridobivanju znanja. Glavni problem ni otrokova motnja, pač pa način poučevanja 

otroka, ki ima težave z učenjem (prav tam; glej tudi Kavkler, 2015). Med dejavnike 
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razlikovanja avtorici prištevata tudi vidik prilagajanja. Integracija namreč zahteva, 

pričakuje, prilagajanje posameznika, medtem ko inkluzija prilagajanje okolja (glej tudi 

Kavkler, 2015). Zadnji, vendar ne najmanj pomemben vidik, ki ga avtorici 

izpostavljata, je cilj oz. namen. Integracija v ospredje postavlja učni uspeh, inkluzija 

pa poleg tega tudi moralni, čustveni in socialni razvoj, spodbujanje solidarnosti, 

odgovornosti in sodelovanja (Peček Čuk in Lesar, 2009, str. 192).  

Hozjan (2012, str. 12) razlaga, da za razliko od inkluzije pri socialni integraciji težko 

govorimo o težnji po enakih možnostih za vse v pravem pomenu besede. Četudi 

izpostavlja socialna integracija enako obravnavo vseh ljudi ne glede na njihovo 

različnost, lahko vidimo njeno slabost v tem, da zaradi potrebe po prilagajanju 

posameznika ne upošteva ključnega elementa – pozitivne diskriminacije (prav tam).  

Sicer pa inkluzija predstavlja novo kvaliteto, ki odpira otrokom s PP v večinski 

osnovni šoli trdnejši položaj in nove možnosti, ki so bile v prvi fazi uresničevanja 

integracije spregledane (Skalar, 2003, str. 59). Njena temeljna značilnost je, da ne 

posveča posebne pozornosti otrokom s PP, ne poskuša jih kategorizirati in ne 

razmišlja o njih kot o tistih, ki so drugačni (Skalar, 2000, str. 40). Pozornost usmerja 

na vse otroke ter izhaja iz predpostavke, da imajo PP vsi otroci, in daje pomoč vsem 

otrokom takrat, ko jo potrebujejo (Skalar, 2000, str. 41). Tudi Opara (2015, str. 25) 

poudarja, da se koncept inkluzije ne osredinja na drugačnost, posebnost, naravo PP, 

pač pa se usmerja v vprašanje, kaj posameznik lahko doseže kljub določenim 

primanjkljajem.  

Ker inkluzija otrokom s PP predstavlja pomoč pri premagovanju socialnih, 

ekonomskih in tudi političnih ovir, ima torej njeno uspešno izvajanje za otroke z 

določenimi primanjkljaji ogromen pomen (Hill idr., 2004, v Koller idr., 2018, str. 1). To 

lahko vključuje zmožnost pridobivanja novih prijateljev, sodelovanje v družbenih 

aktivnostih, vključenost med prostim časom in igro, dostopnost do kakovostnih, 

inkluzivnih učnih ur (Mâsse idr., 2012, prav tam). Slednji opisujejo tudi, da inkluzija 

ustvarja podlago za vsesplošno dobro počutje in je kritična komponenta pri vzgajanju 

in ustvarjanju enakovrednih članov družbe. V inkluzivnem razredu se namreč vsi 

neposredno, izkustveno učijo živeti v razmerah, kjer so si ljudje zelo različni 

(Resman, 2003, str. 78). Ob tem ugotavljajo in se učijo sodelovati, komunicirati, živeti 

drug z drugim (prav tam). Razvija se pozitiven odnos človeka do sočloveka, uči se 

tolerance življenja s spolno, versko, kulturno, nacionalno drugačnimi, tolerantnega 

življenja v družbi različnih (prav tam). Vendar pa avtor opozarja, da sama toleranca ni 

tista najbolj zaželena oblika sožitja med ljudmi, saj želimo doseči pripravljenost 

sodelovanja in skupnega življenja. Ne gre za to, da se naučimo le imeti nekoga, ki je 

drugačen, ob sebi in se vseeno izogibati stika z njim, pač pa se učimo sodelovanja z 

njim, torej da ga lahko sprejmemo za prijatelja, da nas ni sram druženja z njim, in da 

mu lahko zaupamo (Resman, 2003, str. 78). Tudi M. Kavkler (2008, str. 14) poudarja 

pozitivne učinke večinskih, inkluzivnih šol v učenju drug od drugega in prav tako tudi 

v višjih pričakovanjih do otrok s PP kot v prilagojenih šolah. Avtorica izpostavlja, da 

vključitev otrok s PP v večinske šole pomeni stik z vrstniki in s tem razvijanje 
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socialnih veščin. Poleg vsega pa inkluzija nima pozitivnih učinkov le na otroke s PP, 

temveč tudi na vse ostale učence v večinskih šolah, saj bolje razumejo drugačnost 

ter se naučijo strpnosti in pomoči drug drugemu (prav tam). Inkluzija torej 

predpostavlja dobrobit vseh članov skupnosti. Kot pravi tudi J. Kotnik (2017, str. 154), 

je pri procesu inkluzije bistveno, da »fokus ni le na pridobitvi na strani oseb s PP; gre 

namreč za vzajemno delovanje, v katerem pridobita obe vključeni strani, vzpostavlja 

se sodelujoča in uspešnejša družba.« (glej tudi The Salamanca Statement and 

Framework for Action on Special Needs Education, 1994; Košir, idr., 2011). 

Inkluzija je pojem, h kateremu stremimo tako v vzgoji in izobraževanju kot tudi 

nasploh v družbi. Spoštovanje ter enakovredno in pravično obravnavanje vsakega 

posameznika ne glede na podobnosti oz. različnosti je tisto, kar se nam zdi 

najpomembnejše. Inkluzija v povezavi z vzgojo in izobraževanjem poudarja 

enakovredne pravice do izobraževanja za vse, a vendar imamo pri nas še vedno 

veliko število učencev s PP, ki se ne šolajo v večinskih šolah kot večina njihovih 

vrstnikov, pač pa so vključeni v specializirane institucije in so torej deležni 

segregiranega izobraževanja. Sprašujemo se, kako vključenost v večinske oz. 

specializirane ustanove doživljajo ti učenci sami, saj je ravno njihovo počutje in njihov 

odnos do šole ključnega pomena (več o tem v nadaljevanju).  

 

2.2 OTROCI S PP IN MOŽNOSTI NJIHOVEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

V tem poglavju se bomo osredinili na možnosti izobraževanja otrok s PP v Sloveniji. 

Drži, da stremimo k inkluziji, a je kljub temu niso deležni vsi otroci s PP.  

Kot je zapisano že v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah (1948, 1. člen), se vsi 

ljudje rodimo svobodni ter imamo enako dostojanstvo in pravice. Vendar pa z našo 

različnostjo prihaja do razlik v količini podpore v družbi, še posebej v vzgoji in 

izobraževanju. Tako imajo otroci s PP različne možnosti za svoje izobraževanje, 

različno količino dodatne pomoči in prilagoditev.  

Čeprav so PP z družbenega vidika včasih težko določljive, je v 2. členu Zakona o 

usmerjanju otrok s PP (2019) opredeljena natančna definicija. Zapisano je, da so 

otroci s PP: 

 

― otroci z motnjami v duševnem razvoju,  

― slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, 

― gluhi in naglušni otroci, 

― otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,  

― gibalno ovirani otroci,  

― dolgotrajno bolni otroci,  

― otroci s primanjkljaji na posameznem področju učenja, 

― otroci z avtističnimi motnjami 
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― ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma 

posebne programe vzgoje in izobraževanja. 

V zadnjih letih večina evropskih držav, vključno s Slovenijo, skuša vse več otrok s PP 

vključiti v večinske OŠ (Meijer, Soriano in Watkins, 2004, v Smrtnik Vitulić in Lesar, 

2014, str. 30; glej tudi Avramidis, 2010). Opara idr. (2010, str. 62) so strnili obstoječe 

podatke in zapisali, da je bilo v šolskem letu 2004/05 3.135 otrok s PP vključenih v 

večinske šole, kar je predstavljalo 1,8 % takratne populacije osnovnošolcev. Pet let 

kasneje je v šolskem letu 2009/10 večinsko osnovno šolo obiskovalo 7.275 učencev 

s PP, kar je predstavljalo 4,5 % takratne populacije osnovnošolcev (prav tam). Število 

otrok v specializiranih institucijah je ostajalo sorazmerno nespremenjeno (Opara idr., 

2010, str. 83).  

Kot navaja N. Vovk-Ornik (2016, str. 106), je bilo v letu 2014/15 v redni program OŠ 

vpisanih 167.249 otrok, v prilagojeni program OŠ 1.852, v posebni program OŠ pa 

1.567 otrok. Med vso osnovnošolsko populacijo je bilo med njimi 8,4 % otrok s PP. 

Četrtina teh otrok (2,1 %) se je izobraževala v specializiranih institucijah (OŠ s 

prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje OPP), medtem ko je 

bilo tri četrtine OPP vključenih v večinsko OŠ (6,3 %) (prav tam). V šolskem letu 

2017/18 se je v rednih in prilagojenih osnovnošolskih programih izobraževalo 13.996 

otrok s PP, od tega je bila večina (84,5 %) vključena v program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ti otroci so predstavljali 6,6 % vseh 

učencev večinskih osnovnošolskih programov (Kozmelj, 2018). V šolskem letu 

(2018/19) pa se je v rednih in prilagojenih osnovnošolskih programih izobraževalo 

nekaj manj (9.948) otrok s posebnimi potrebami. Večina teh otrok (76,5 % – manjši 

odstotek kot leto pred tem) je bila vključena v redni program, ki se je izvajal z 

dodatno strokovno pomočjo. Ti otroci so predstavljali 4,1 % vseh učencev v rednem 

osnovnošolskem programu (Kozmelj, 2019). 

V naslednjih podpoglavjih bomo povzeli zakonske opredelitve usmerjanja otrok s PP 

v vzgojno-izobraževalne programe ter opisali njegov potek. Nekaj besed bomo 

namenili individualiziranemu programu; nato bomo podrobneje predstavili vzgojno-

izobraževalne programe, v katere se vključujejo otroci s PP, s poudarkom na dveh, ki 

sta najpomembnejša za pričujoče magistrsko delo – program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prilagojen program z enakovrednim 

izobrazbenim standardom. 
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Tabela 1: Število učencev s PP, ki se izobražujejo v večinskih šolah po programu s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, glede na vrsto primanjkljaja, ovire oziroma motnje (Vir: 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/Statistike-in-
analize/64871db72a/Tabela_ucenci_s_posebnimi_potrebami.pdf)  

 

 

2.2.1 USMERJANJE OTROK S PP IN INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM 

 

Usmerjanje otrok s PP je opredeljeno z Zakonom o usmerjanju otrok s PP (2019). 

Kot je navedeno v 1. členu, zakon ureja usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših 

polnoletnih oseb s PP ter določa načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja 

(ZUOPP-1, 2019).  

V Zakonu o usmerjanju otrok s PP (2019) je navedeno, da je pristojni organ, ki vodi 

postopek usmerjanja otrok s PP Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Za ugotovitev 

dejstev in okoliščin, ki so potrebne za usmeritev učenca, se ustanovita prvo- in 

drugostopna komisija za usmerjanje otrok s PP (prav tam). Tričlanska komisija je 

glede na vrsto ovir, motenj in primanjkljajev imenovana s strani direktorja Zavoda 

Republike Slovenije za šolstvo. Sestavljajo jo specialni pedagog ustrezne smeri, 

psiholog, pediater oz. drugi potrebni strokovnjaki (prav tam). Zakon narekuje, da 

mora komisija za usmerjanje pridobiti mnenje otrokovega učitelja ter na osnovi 

dokumentacije, pregledov, razgovorov, zapisov in opazovanj zapisati strokovno 

mnenje o usmeritvi otroka s PP v primeren program vzgoje in izobraževanja. 

Definirati mora vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje, na podlagi katere se 

predlaga usmeritev otroka s PP v določen vzgojno-izobraževalni program (prav tam). 

Otroci s PP so torej usmerjeni v programe vzgoje in izobraževanja ob upoštevanju 

njihovih potreb na telesnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem področju ter 

posebnih zdravstvenih potreb. Ob usmerjanju se upošteva tudi otrokova dosežena 

raven razvoja, zmožnost za učenje in doseganje standardov znanja ter prognoza 

njegovega nadaljnjega razvoja (ZUOPP-1, 2019, 22. 23. in 24. člen). 

Kot je zapisano v Beli knjigi (Košir, idr. 2011, str. 280), mora usmerjanje otrok s PP v 

vzgojno-izobraževalne programe ter izvajanje pomoči zadovoljiti vse vzgojno-

izobraževalne potrebe, ki izhajajo iz otroka, in ne samo tistih, ki jih opredeljuje 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/Statistike-in-analize/64871db72a/Tabela_ucenci_s_posebnimi_potrebami.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Izobrazevanje-otrok-s-posebnimi-potrebami/Statistike-in-analize/64871db72a/Tabela_ucenci_s_posebnimi_potrebami.pdf
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strokovno mnenje ali odločba o usmeritvi. Izhodišče za spremembe zakonodaje ter 

prakse vzgoje in izobraževanja otrok s PP so torej potrebe otroka in njegova vzgojno-

izobraževalna korist, ne pa njegovi primanjkljaji, ovire oz. motnje« (prav tam). Bela 

knjiga (Košir, idr. 2011, str. 280) navaja tudi, da je za dosego učenčevega uspešnega 

šolanja poleg primerne usmeritve pomembno, da učitelji oz. drugi strokovni delavci 

učenca dodobra spoznajo, se seznanijo z njegovimi močnimi oz. s šibkimi točkami, z 

interesi ter tudi s strahovi. 

Opara (2015, str. 40)je zapisal, da je usmerjanje otrok s PP bolj kot v inkluzivno 

obravnavo usmerjeno v segregativno. Avtor meni, da se termin usmerjanje nagiba k 

temu, v katero obliko ali program vzgoje in izobraževanja naj se otrok s PP vključi, ne 

pa kakšne prilagoditve in strokovno pomoč potrebuje. Pa vendar je v Zakonu o 

usmerjanju otrok s PP (2019, 36. člen) opredeljeno, da mora ustanova, v katero je 

vključen otrok s PP, v roku tridesetih dni po dokončnosti odločbe o usmeritvi izdelati 

individualiziran program, s katerim se določijo: 

― cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, 

― strategije vključevanja otroka s PP v skupino, 

― potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju 

standardov in napredovanju, 

― uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, 

― izvajanje fizične pomoči, 

― izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, 

― prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, 

― časovna razporeditev pouka, 

― veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in 

načrt vključitve v zaposlitev (ZUOPP-1, 2019, 36. člen). 

Pri pripravi in spremljanju individualiziranega programa poleg strokovne skupine, ki jo 

sestavljajo strokovni delavci, sodelujejo tudi starši in otrok s PP. Zakon določa, da se 

mora individualiziran program vsaj enkrat v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

evalvirati in po potrebi spremeniti (ZUOPP-1, 2019, 36. in 37. člen). 

Bela knjiga (Košir, idr. 2011, str. 314) individualiziran program opisuje kot načrt 

individualizacije vzgojno-izobraževalnega in razvojno-rehabilitacijskega dela 

posameznega učenca. Služi kot temeljno vodilo, s katerim si učitelji in starši 

pomagajo pri zadovoljevanju PP otroka. Navaja, da je cilj individualiziranega 

programa opredeliti predvsem potrebne prilagoditve poučevanja, ki so izražene v 

ciljih, skladnih z dosežki otroka s PP na učnem področju in z ravnjo prilagojenega 

vedênja (prav tam). 

 

 



Bobnar, P. (2019). Odnos do šole učencev s posebnimi potrebami v večinskih in specializiranih institucijah. Magistrsko delo. 

 

12 

2.2.2 PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA OTROKE S PP 

 

V Zakonu o usmerjanju otrok s PP (2019, 5. člen) je navedeno, da vzgoja in 

izobraževanje otrok s PP potekata po: 

― programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

― prilagojenem programu za predšolske otroke; 

― vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo; 

― prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom; 

― prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom; 

― posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, s težjo in 

težko motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih; 

― vzgojnih programih. 

V pričujočem magistrskem delu bomo pozornost namenili dvema programoma vzgoje 

in izobraževanja, in sicer programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo ter prilagojenemu programu z enakovrednim izobrazbenim standardom. Kot 

je zapisano v 6. členu ZUOPP-1 (2019), je pomembno, da morata omenjena 

programa otrokom s PP zagotavljati možnost, da si pridobijo enakovreden 

izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja izobraževalni program osnovnošolskega 

izobraževanja.  

2.2.2.1 Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo 

Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo nudi otrokom s PP 

najmanjšo stopnjo prilagoditve. Glede na vsebino in izobrazbene standarde gre za 

redni izobraževalni program, v katerem morajo vsi učenci za napredovanje doseči 

vsaj minimalne standarde znanja. V ta program so vključeni otroci, ki imajo PP in so 

ob dodatni strokovni pomoči dovolj sposobni za doseganje ciljev in standardov 

znanja (Opara, 2005, str. 35). 

V Zakonu za usmerjanje otrok s PP (2019, 7. člen) je navedeno, da se otrokom s PP 

glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje v omenjenem programu 

lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, 

časovna razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna strokovna pomoč. Slednja se 

lahko izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, svetovalna 

storitev ali učna pomoč. Izvaja se lahko individualno ali skupinsko, v oddelku ali zunaj 

oddelka znotraj ustanove. Izvaja se tedensko, in sicer (praviloma) ne več kot pet ur 

na teden. Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o 
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usmeritvi v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme minister; podrobneje je opredeljen z 

individualiziranim programom (ZUOPP-1, 2019, 8. in 9. člen). 

2.2.2.2 Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom 

Prilagojena programa, ki omogočata izobraževanje otrok s PP, sta dva, in sicer eden 

otrokom omogoča pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda kot redni 

program izobraževanja, drugi pa zagotavlja pridobitev nižjega izobrazbenega 

standarda. V magistrskem delu smo se osredinili na program z enakovrednim 

standardom, ker smo želeli primerjati odnos do šole otrok, ki morajo dosegati enake 

standarde znanja.  

V prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom so vključeni otroci s 

PP, katerim prilagojeno izvajanje programa in dodatna strokovna pomoč ne 

zadoščata. Ta program izvajajo strokovni delavci z veliko specializiranega znanja, s 

pomočjo dodatnih pripomočkov in didaktičnih sredstev. Pri delu uporabljajo specifične 

oblike in metode dela (Opara, 2005, str. 36).  

Zakon o usmerjanju otrok s PP navaja, da se v omenjenem prilagojenem programu, v 

katerem otrok s PP pridobi enakovreden izobrazbeni standard, lahko prilagodi 

predmetnik, organizacijo, način preverjanja in ocenjevanja znanja, način eksternega 

preverjanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka (ZUOPP-1, 2019, 

11. člen).  

Pomembna razlika predmetnikov za otroke s PP, ki se izobražujejo po prilagojenem 

programu z enakovrednim izobrazbenim standardom, s klasičnim predmetnikom 

osnovnošolskega izobraževanje, je v dodatnih specialno-pedagoških dejavnostih. Vsi 

predmetniki Prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom 

imajo namreč poleg obveznega programa še nekaj ur, namenjenih različnim 

dejavnostim, ki otrokom s PP nudijo specialno znanje glede na njihove PP. Tako 

imajo slepi in slabovidni v predmetniku tudi predmeta komunikacija ter orientacija in 

mobilnost, gluhi in naglušni ter otroci z govorno-jezikovnimi motnjami predmeta 

komunikacija in računalništvo, gibalno ovirani predmete komunikacija, računalništvo 

in socialne veščine ter otroci z avtističnimi motnjami predmeta komunikacijske 

veščine in socialne veščine (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2014). 

Razen tega pa je program po vsebinah in standardih znanja enak programu 

osnovnošolskega izobraževanja (Opara, 2005, str. 37).  

 

2.3 ODNOS DO ŠOLE IN UGOTOVITVE DOSEDANJIH RAZISKAV  

 

Veliko je govora o tem, kam in kako vključiti otroke s PP; le malo pozornosti se 

namenja dejanskemu počutju teh otrok, njihovemu pogledu na šolo oz. njihovemu 

odnosu do šole. Zato smo se v pričujoči magistrskem delu osredinili na to področje. V 

tem poglavju bo torej opredeljen odnos do šole; predstavljena bo identifikacija s šolo, 
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ki je tesno povezana z odnosom do šole, ter dejavniki, ki vplivajo na odnos do šole in 

jih bomo preučevali v empiričnem delu. Skozi vse te opredelitve in predstavitve bodo 

predstavljeni tudi rezultati dosedanjih raziskav s področja odnosa do šole; nazadnje 

bodo v svojem podpoglavju predstavljene tudi raziskave s področja odnosa do šole 

otrok s PP.  

Odnos do šole in učenja je organizirana celota mnenj, prepričanj, nagnjenj, stališč, 

sodb, predstav, doživljanj in drugih psiholoških vsebin, za katere je značilno, da jih 

učenec vzpostavlja do šole, učiteljev, učenja, sošolcev, motivacije, pisanja domačih 

nalog, priprav na teste ter z njimi oblikuje vrednostni odnos do izobraževanja (Kobal, 

2001, str. 45). Z besedno zvezo odnos do šole v magistrskem delu ne ciljamo na 

odnos do šole kot institucije, ustanove, ki izobražuje in vzgaja, ampak predvsem na 

dolgotrajen institucionalni proces, v katerem učenci pridobivajo znanje in so skozi 

učenje in medosebne odnose s sošolci ter učitelji deležni tudi vzgoje (Kobal, 2001, 

str. 44).  

Sicer pa je pojem odnos do šole prvič definiral Lewy leta 1986 (v Candeias, Rebelo, 

Oliveira, in Mendes, 2010, str. 2) kot subjektovo vedênje in njegovo izražanje čustev 

glede na naklonjenost in mnenje o šoli ter glede na posameznikove izkušnje z njo. 

Lahko ga definiramo kot način, kako oseba dojema svojo prisotnost v šoli. McCoach 

(2002, v Moe, Pazzaglia, Tressoldi in Toso, 2009, str. 260) navaja primere izjav, ki 

kažejo zaznavanje svoje prisotnosti: ko sem v šoli, se počutim dobro; kar se v šoli 

naučim, mi bo pomagalo pri doseganju življenjskih ciljev; učitelji me podpirajo; z 

vrstniki se dobro razumem. Tudi K. E. Voelkl (2012, str. 193)je zapisala, da se 

pozitiven odnos do šole kaže kot naklonjenost, predanost, cenjenje, občutek 

sprejetosti, pripadnosti, zaznavanje podpore in navsezadnje na povsem preprost 

način, da učenec rad hodi v šolo.  

Pojem odnos je sicer dokaj kompleksen in vsebuje več dimenzij. Hogg in Vaughan 

(2005, v Verešova in Mala, 2016, str. 870) sta zapisala, da strukturo odnosa lahko 

opišemo s tremi komponentami: čustvena (prikazuje posameznikova čustva do 

nekega objekta), vedênjska/konativna (prikazuje, kako odnos, ki ga imamo do 

nekega objekta, vpliva na naše vedênje) in kognitivna komponenta (vsebuje 

posameznikova prepričanja, znanje o nekem objektu). Ta model je poznan pod 

imenom ABC model oz. kot trikomponentni model odnosov oz. stališč (prav tam). Pri 

tej opredelitvi se nam zdi najpomembnejše spoznanje to, kako naš odnos do nekega 

objekta vpliva na naše vedênje, kar je bistvenega pomena v šolskem kontekstu. Kot 

pravi tudi K. E. Voelkl (2012, str. 193), vzpostavitev pozitivnega odnosa do šole 

učenca pripelje do dobrega počutja; vodi ga tudi do produktivnega vedênja v njej. 

Vedênja, ki je učinkovito pri učenju in usvajanju vsega, kar šola učencu ponuja, tako 

z izobraževalnega kot vzgojnega vidika. To je torej prvi od razlogov, ki prikazuje 

pomembnost odnosa do šole in njegovega preučevanja. Ravno tako K. E. Volekl 

(2012, str. 195) opisuje pomembnost pozitivnega odnosa do šole, ker je šola 

institucija, ki ima med posameznikovim odraščanjem osrednjo vlogo. Deluje kot 

pomemben del otrokovega psihološkega ozadja (Twemlow, Fonagy in Sacco, 2002, 
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str. 26) in je tudi univerzalna kultura, ki predstavlja ključno fazo pri otrokovem razvoju 

socialne identitete (Erikson, 1974, v Twemlow idr., 2002, str. 30). Izkušnje, ki jih 

učenci pridobijo kot člani šolske skupnosti, pomembno vplivajo na njihovo življenje 

(Çetin in Nayir, 2018, str. 149). L. Ak in M. Sayil (2006, str. 297) sta ugotovili, da je 

pozitiven odnos do šole povezan z boljšimi učnimi dosežki (glej tudi Thornburg, 1985; 

Verešova in Mala, 2016; Akey, 2006, McCoach, 2000, v Stern, 2012). Učenci, ki 

imajo slabe učne rezultate, imajo tudi bolj negativen odnos do učenja; prav tako ne 

verjamejo, da jim bosta šola ter učenje pomagala pri uspešnosti v življenju 

(Candeias, Rebelo in Oliveira, 2010, str. 2; glej tudi Kpolovie Joe in Okoto, 2014). 

Nasprotno, učenci s pozitivnim odnosom do šole verjamejo, da imajo učenje in šolski 

dosežki velik pomen za njihovo nadaljnje življenje, da jim bodo v pomoč pri 

doseganju uspehov v odraslosti. Učenci s pozitivnim odnosom do šole kažejo tudi 

veliko mero samoučinkovitosti; bolj spoštljivi so do šolskih pravil; njihovi osebni cilji so 

tesno povezani s šolskimi (Jessor idr., 1995, v Verešova in Mala, 2016, str. 875). 

Pozitiven odnos do šole učenca posredno pripelje tudi do izboljšanja njegove 

samozavesti (Thornburg, 1985, str. 33). Pozitiven odnos do šole namreč pomeni, da 

učenec vidi smisel v učenju in se zato uči bolj zavzeto, kar pripelje do pozitivnega 

dojemanja svojih učnih zmožnosti, kar vpliva na samozavest in samovrednotenje 

(prav tam). Pozitiven odnos je lahko izražen na več načinov, kot so naklonjenost, 

sprejemanje, navezanost, cenjenje. Vsi našteti občutki se skupaj kažejo v ustvarjanju 

povezave med učencem in šolo – identifikacije; temu vsekakor sledijo pozitivni 

rezultati (Voelkl, 2012, str. 193). 

2.3.1 IDENTIFIKACIJA S ŠOLO 

 

Za začetek vključujemo zapis K. E. Voelkl (2012, str. 193), ki v zvezi z identifikacijo 

poudarja tri najpomembnejše stvari: 

― Identifikacija s šolo je afektivne narave, kar pomeni, da vključuje čustva v večji 

meri kot kognicijo ter je sestavljena iz določenih stališč do šole in šolskega 

dela. 

― Ta stališča, kot tudi stališča na splošno, pomagajo oblikovati učenčevo 

vedênje in obratno, vedênje vpliva na stališča. 

― Identifikacija s šolo se oblikuje skozi čas, torej so v začetnih razredih opaženi 

le napovedovalci uspešnosti identifikacije.  

Termin identifikacija se uporablja v različnih kontekstih, npr. kot oblika povezanosti z 

drugo osebo, oblika vedênja posameznika pod vplivom druge osebe ipd. (Ule, 2009, 

str. 135). Uporablja pa se lahko tudi za opis povezanosti med posameznikom in 

institucijo, npr. s šolo (Voelkl, 1997, str. 296). Identifikacija predstavlja razsežnost, do 

katere se učenec poveže s šolo in do katere šolo vključuje v svoj osebnostni koncept 

in način življenja (Voelkl, 1997, str. 296).  

Finn (1989, v Stern, 2012, str. 22) je zapisal, da je možnost identifikacije s šolo 

kritična za mladostnikov odnos do šole in njegovo dobro počutje. Prav tako lahko 
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povezanost identifikacije s šolo in odnosa do šole vidimo tudi v opredelitvi H. P. 

Libbey (2004, v Voelkl, 2012, str. 212), ki identifikacijo s šolo opisuje kot afektivno 

obliko vključenosti, ki je sestavljena iz dveh dimenzij, ki sta ravno tako sestavni del 

odnosa do šole: učenčevega občutka pripadnosti šolskemu okolju in občutka, da je 

šola koristna. Obe dimenziji temeljita na psihološki teoriji, ki trdi, da imajo ljudje 

osnovno potrebo po pripadnosti in potrebo po čutenju, da so njihova dejanja koristna 

(Libbey, 2004, v Voelkl, 2012, str. 212). Občutek pripadnosti pomeni, da se učenec 

počuti kot pomemben del šolskega okolja ter da mu šola predstavlja pomemben del 

osebne izkušnje, medtem ko se vrednotenje šolskih rezultatov nanaša na pomen, ki 

ga učenec pripisuje šolskim dosežkom oz. uspehom (Wang in Holocombe, 2010, str. 

646).  

Sicer pa nekateri avtorji identifikacijo s šolo predstavljajo tudi kot obliko učenčeve 

notranje motivacije, kar pomeni, da bo učenec užival ob doseganju šolskih uspehov 

ter imel željo po učnih dosežkih in razvijanju svojih kompetenc (Voelkl, 2012, str. 195; 

glej tudi Voelkl, 1997; Munda, Macura in Peček, 2016). Pri učencih, ki imajo šibko 

notranjo motivacijo, bo vključevanje v učenje in uspešno šolanje manj verjetno (prav 

tam).  

Učenec, ki je s šolo uspešno identificiran, lahko sebe kot individuum izrazi z besedo 

»jaz« in tudi kot člana skupine z besedo »mi«. To je tudi osrednji pokazatelj 

uspešnosti učenčeve identifikacije s šolo. Osebna identiteta se izraža, kadar se 

učenec počuti drugačnega, ločenega od ostalih. Nasprotno se socialna identiteta 

nanaša na posameznikovo zavedanje, da pripada določeni skupini, ki ji pripisuje 

veliko čustveno vrednost (Tajfel, 1972, v Lee, Reynolds, Subasic, Bromhead, Lin, 

Marinov in Smithson, 2017, str. 6; glej tudi Turner idr., 1994, v Maxwell, Reynolds, 

Lee, Subasic, in Bromhead, 2017). Ko se učenec identificira s skupino, pomeni, da je 

svojo identiteto povezal s šolo, ponotranjil njene norme, vrednote in prepričanja 

(Finn, 1989, v Stern, 2012, str. 22). Močnejša, kot je identifikacija, večja je verjetnost, 

da se bo posameznik vêdel v skladu z normami, vrednotami in prepričanji skupine 

(Reynolds, Subasic in Tindall, 2015, v Lee idr., 2017, str. 6). Učenci ustvarijo globljo 

čustveno povezavo s šolo in imajo s tem možnost uspešne identifikacije z njo v 

primeru, da se čutijo sprejete med vrstniki, čutijo spoštovanje in podporo učiteljev ter 

vidijo, da so njihovi dosežki opaženi (Volekl, 2012, str. 201). Nasprotno, pa se učenci, 

ki se ne uspejo identificirati s šolo, ne počutijo kot sprejeti člani skupine, ne čutijo, da 

spadajo v družbo, čutijo jezo in sovražnost do šole itd. (Voelkl, 1997, str. 296). 

Identifikacija s šolo se pod primernimi pogoji oblikuje skozi čas in zagotavlja notranjo 

motivacijo za dolgoročno akademsko, socialno in miselno vključenost učenca v 

šolske dejavnosti. Ker temu sledijo dobri šolski rezultati je vedênje podkrepljeno tudi 

z dobrimi ocenami, s pohvalo staršev in učiteljev, s priznanjem s strani sošolcev ter 

tudi z osebnim ponosom in zavedanjem pridobljenih sposobnosti (Voelkl, 2012, str. 

201). 
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2.3.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA UČENČEV ODNOS DO ŠOLE 

 

S pregledom literature smo ugotovili, da neke poenotene klasifikacije dejavnikov, ki 

vplivajo na učenčev odnos do šole, ni. Različni avtorji v svoje raziskave vključujejo 

različne dejavnike, mi pa smo se odločili za tiste, ki so najpogosteje uporabljeni in se 

nam zdijo najbolj smiselni ter relevantni za našo raziskavo.  

2.3.2.1 Doživljanje šolske klime in splošno počutje v šoli 

Šolska klima se nanaša na socialni aspekt učnega okolja, torej na medosebne 

odnose, skupne norme in vrednote, na osebnostni razvoj in rast članov skupine ter 

na občutek varnosti in napredovanja (Anderson, 1982, v Lee idr., 2017, str. 3; glej 

tudi Moos, 1973, prav tam; Ramelow, Currie in Felder-Puig, 2015, prav tam; Thapa, 

Cohen, Guffey in Higgings-D'Alessandro, 2013, prav tam). Petrie (2014, str. 26) jo 

označuje kot nenapisano osebnost in ozračje šole, vključno z normami, vrednotami, 

prepričanji in pričakovanji. Je kvaliteta in karakter šolskega življenja (Cohen idr., 

2009, v Maxwell idr., 2017, str. 2) in pomembno vpliva na učenčeva čustva ter 

vedênje (Brand idr., 2008, prav tam), mentalno zdravje (Brand idr., 2003, prav tam) in 

samozavest (Way idr., 2009, prav tam).  

Šolsko klimo lahko pojmujemo tudi kot posrednico za identifikacijo učencev in osebja 

s šolo ter za prepoznavanje šole kot psihološkega procesa, pri katerem šolska klima 

vpliva na učenčevo vedênje (Maxwell idr., 2017, str. 4). Če je šolska klima pozitivna 

in podporna, s tem omogoča ter olajša učencu, da se identificira s šolo, torej 

ponotranji norme in vrednote šole s poudarkom na učenju in dosežkih (Maxwell idr., 

2017, str. 4; glej tudi Collins and Parson, 2010, prav tam). Če posameznik šolsko 

okolje doživlja kot hladno in odtujeno, pa je njegova identifikacija s šolo slabša 

(Munda idr., 2016, str. 60). Učenec se lahko poveže s šolo le v primeru, če čuti 

pozitivno šolsko klimo in ima z vrstniki ter učitelji vzpostavljene kvalitetne odnose 

(Lee idr., 2017, str. 3).  

Pozitivna šolska klima ugodno vpliva na učne dosežke, medtem ko negativna 

nasprotno zmanjšuje učenčevo zanimanje za sodelovanje v šolskih aktivnostih in za 

učenje na sploh (Chen in Weikart, 2008, v Maxwell, idr., 2017, str. 3; glej tudi Lee 

idr., 2017). Maxwell idr. (2017, str. 12) pa so ugotovili, da je vpliv šolske klime na 

učne dosežke zgolj indirekten, in sicer deluje kot funkcija učenčeve identifikacije s 

šolo. Le pozitivno dojemanje šolske klime načeloma ni dovolj, da bi vplivalo na 

učenčeve učne dosežke. Zato pa identifikacija s šolo deluje kot psihološki 

mehanizem, ki aktivira vplive šolske klime na učenčeve dosežke (prav tam). 

2.3.2.1 Cenjenje šole, šolskega dela in izobraževanja  

Pozitiven odnos do šole temelji na vrednotenju pomena učne uspešnosti in na 

učenčevi želji po obiskovanju šole (Jessor idr., 1995, v Verešova in Mala, 2016, str. 

875). Pomembnost cenjenja šole, torej v kolikšni meri učenec verjame v pomembnost 

izobraževanja in rezultatov, ki jih ta prinese, opisuje tudi K. E. Voelkl (1997, str. 294). 
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Ugotavlja, da je cenjenje šole poleg občutka pripadnosti ena izmed dveh komponent, 

ki predstavljata povezave, ki se vzpostavljajo med učencem in šolo (prav tam; glej 

tudi Munda idr., 2016). 

Učenci, ki verjamejo, da jim bo kvalitetno opravljanje šolskih nalog pomagalo pri 

dobrem socialnem in finančnem položaju v odraslosti, imajo višjo motivacijo po 

izkazovanju svojih zmožnosti v šoli; prav tako se bolj prilagodijo šolskim normam, 

pravilom in pričakovanjem (Stinchcombe, 1964, v Stern, 2012, str. 24; glej tudi 

Willingham, 2009, prav tam). Učenci s pozitivnim odnosom do šole so tudi bolj 

spoštljivi do šolskih pravil; njihovi osebni cilji so tesno povezani s šolskimi (Jessor 

idr., 1995, v Verešova in Mala, 2016, str. 875). Prepričani so, da imajo akademski 

dosežki in učenje velik pomen za njihovo nadaljnje življenje, torej verjamejo, da jim 

bodo v pomoč pri doseganju uspehov v odraslosti (prav tam). Tudi raziskave kažejo, 

da se učenci bolj zavzemajo za šolo, kažejo več truda v razredu in dlje vztrajajo pri 

šolskih nalogah, kadar visoko cenijo šolsko delo (Eccles, 2008, v Voelkl, 2012, str. 

198). Nasprotno pa so učenci, ki niso zmožni vzpostaviti povezave med šolo in 

kvaliteto njihovega nadaljnjega življenja, veliko manj motivirani za šolo, se vedejo bolj 

uporniško in imajo negativen odnos do šole (Stinchcombe, 1964, v Stern, 2012, str. 

24; glej tudi Willingham, 2009, prav tam).  

K. E. Voelkl (2012, str. 199) je zapisala, da ima cenjenje šole tako osebno kot 

praktično dimenzijo. Obe zagotavljata učenčevo notranjo motivacijo za vključenost v 

šolo. Avtorica razlaga, da osebna dimenzija odraža posameznikov občutek, da je 

šolsko delo nagrajujoče, saj ob njem lahko občuti zadovoljstvo. Prvošolec, na primer, 

ceni učenje branja, saj se mu zdi zabavno. In ko svojo sposobnost pokaže tudi 

drugim, občuti velik ponos. Praktična dimenzija odraža učenčevo prepričanje, da je 

šolsko delo povezano z doseganjem življenjskih ciljev (prav tam). Kot primer avtorica 

navaja srednješolskega učenca, ki se mu zdi znanje o novem matematičnem 

konceptu pomembno, saj mu bo pomagalo pri vstopu na fakulteto (prav tam).  

2.3.2.2 Občutek pripadnosti 

Občutek pripadnosti je poleg pozitivnega vrednotenja učne uspešnosti druga 

komponenta, ki predstavlja povezave, ki se vzpostavljajo med učencem in šolo 

(Voelkl, 1997, str. 294). Pripadnost pomeni, da se učenec počuti kot pomemben člen 

šolskega okolja ter da je šola pomemben element v njegovem življenju (Finn, 1989, v 

Voelkl, 1997, str. 296; glej tudi Munda idr., 2016). Tudi J. L. Whitlock (2006, str. 15) 

občutek pripadnosti opisuje kot občutek posameznika, da je pomemben člen šolske 

skupnosti, je sprejet in spoštovan, ima občutek vključenosti v šolo ter šolo vključuje v 

svojo identiteto, torej se s šolo uspešno identificira (glej tudi Voelkl, 2012; Kpolovie 

idr., 2014). Solomon idr. (1996, v Macura-Milovanovič, Munda in Peček, 2013, str. 3) 

ugotavljajo, da imajo učenci, ki se počutijo sprejete v šoli, večjo možnost pozitivne 

orientacije do šole, učiteljev in svojega dela v razredu. 

Občutek pripadnosti se lahko vzpostavi, ko učenec čuti, da se vrstniki in učitelji 

zanimajo tako za njegovo učenje kot tudi zanj kot osebo (Blum, 2005, v Lee idr., 
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2017, str. 3). Ima dvodimenzionalno naravo, kar pomeni, da ni zgolj nekaj, kar 

prejmemo (v kolikšni meri se čutimo sprejete), ampak tudi kot nekaj, kar dajemo (v 

kolikšni meri nam je mar za šolo) (Whitlock, 2006, str. 15). Je nujen za človekovo 

dobro počutje (Tafel, 1978, v Lee idr., 2017, str. 7; glej tudi Baumeister in Leary, 

1995, prav tam). Potreba po občutku pripadnosti in povezanosti z drugimi ljudmi je 

prisotna skozi celotno življenje posameznika, vendar pa je v obdobju najstništva na 

vrhuncu (Midgley, Feldlaufer in Eccles, 1989, v Wang in Holcombe, 2010, str. 655). 

Zavedanje njegove pomembnosti izhaja še iz časov Maslowa in njegove hierarhije 

človekovih prirojenih potreb, ko jo je uvrstil med osnovne človekove potrebe (Maslow, 

1987, v McLeod, 2018). 

Pri učencih je občutek pripadnosti seveda vezan na šolsko skupnost, ki ima tako 

prostorski (geografski) kot družabni (odnosni) vidik (McMillan in Chavis, 1986, v 

Voelkl, 2012, str. 196). Ima štiri pomembne vplive na posameznika: čustveno 

povezanost, vplivnost, integracijo ter zadovoljevanje potreb in članstvo ter s tem 

občutek pripadnosti (prav tam). Značilnost skupnosti je, da njeni člani čutijo, da jim je 

skupina pomembna ter da so oni pomembni skupini (Osterman, 2000, v Voelkl, 2012, 

str. 196). Posameznik občutek skupnosti pridobi, ko čuti pripadnost, ko čuti, da so 

člani skupine pomembni drug drugemu ter skupini kot celoti, in ko verjame, da bodo 

njegove potrebe znotraj skupine opažene (McMillan in Chavis, 1986, v Voelkl, 2012, 

str. 195; glej tudi Rovai, 2001, v Çetin in Nayir, 2018).  

Občutek pripadnosti se veča, kadar so učenci aktivni in stalni udeleženci učnega 

procesa, kjer razvijajo akademske in socialne kompetence in kjer čutijo, da imajo 

možnost avtonomije za vključevanje v različne aktivnosti ter možnost socialne cone 

udobja (Bateman, 2002, v Voelkl, 2012, str. 197).  

2.3.2.3 Občutek spoštovanosti in cenjenosti 

Eden glavnih faktorjev pri oblikovanju pozitivnega odnosa do šole je občutek 

cenjenosti in spoštovanja. Učenec se namreč zaradi občutka, da tudi drugi, npr. 

učitelji, sošolci, družinski člani, verjamejo v njegov uspeh, bolj trudi (Boekaerts, 1993, 

v Moe, idr., 2009, str. 261). Tudi zavedanje te potrebe izhaja že iz časov Maslowa in 

njegove hierarhije človekovih prirojenih potreb in ravno tako po Maslowu spada med 

osnovne človekove potrebe (Maslow, 1987, v McLeod, 2018). 

Spodbudno šolsko okolje na splošno zmanjšuje negativne vplive in ohranja šolsko 

motivacijo (Boekaerts, 1993, v Moe, idr., 2009, str. 261). Če se učenec počuti 

sprejetega, spoštovanega in cenjenega, je možnost, da bo sledil svojim ciljem, velika 

(Nelson in DeBacker, 2008, v Moe, idr., 2009, str. 261). Ko učenec čuti, da so njegovi 

dosežki in trud opaženi, in ko se ne boji, da bo osramočen pred sošolci, bo lahko tudi 

veliko bolj samozavesten glede sebe in svojih učnih zmožnosti (Ryan in Patrick, 

2001, v Wang in Holcombe, 2010, str. 651). Občutek učenca, da je cenjen in 

spoštovan, je prav tako pomemben z vidika, da je ključen za pridobitev občutka 

pripadnosti (Whitlock, 2006, str. 15; glej tudi Voelkl, 2012; Kpolovie idr., 2014), torej 
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je tudi zato pomemben dejavnik za vzpostavljanje pozitivnega odnosa do šole 

(Brophy in Good, 1974, v Stern, 2012, str. 21). 

Učenčev občutek, da je cenjen in spoštovan, učnim dejavnostim daje pomen in 

ohranja pozitivne misli učenca, kot na primer: »Veliko se bom učil, saj me 

sošolci/učitelji cenijo in menijo, da lahko uspem.« (Boekaerts, 1993, v Moe, idr., 

2009, str. 261). Podporno učno okolje zmanjšuje nervozo, zaskrbljenost pri učencu in 

ohranja učno motivacijo, kar pomembno vpliva na pozitiven odnos do šole (prav tam). 

Učitelj torej lahko na slednje občutke vpliva v veliki meri. Ko ima učenec občutek, da 

učitelj verjame v njegov uspeh in ga tudi pričakuje, s tem pridobi iztočnico za vedênje 

in njegovi dosežki so oblikovani po učiteljevih pričakovanjih (Rosenthal in Jacobson, 

1968, v Stern, 2012, str. 21; glej tudi Brophy in Good, 1974, v Stern, 2012). 

Nasprotno pa učiteljevo neenakovredno obravnavanje učencev v razredu močno 

vpliva na učenčevo nižje samovrednotenje in negativen odnos do šole (Brophy in 

Good, 1974, v Stern, 2012, str. 21).  

2.3.2.4 Občutek varnosti 

Za učenčevo dobro počutje v šoli in s tem za pozitiven odnos do šole je ključen tudi 

občutek varnosti (Rethinking School Safety: Communities and Schools Working 

Together, 2013, str. 1). Tudi ta spada med osnovne človekove potrebe, ki jih je 

opredelil Maslow (Maslow, 1987, v McLeod, 2018). Pomemben je že s stališča, da je 

nujen za razvoj občutka pripadnosti (Voelkl, 2012, str. 203). Okoliščini, ki lahko 

pripeljeta do tega, da se učenec v šoli ne počuti varno, sta doživljanje nadlegovanja s 

strani vrstnikov oz. zgolj opažanje takšnega dogajanja na šoli in pomanjkanje 

učiteljeve kontrole nad vedênjem učencev (prav tam; glej tudi Twemlow idr., 2002). 

Otroci, ki so že bili žrtve psihičnega nasilja, imajo v primerjavi s tistimi, ki so nasilje 

povzročali in ostalimi, nepovezanimi z nasiljem, veliko manjšo stopnjo predanosti šoli 

(Cunningham, 2007, v Voelkl, 2012, str. 203). Biti žrtev psihičnega nasilja je močno 

negativno povezano z občutkom varnosti v razredu in na igrišču, ravno tako pa tudi 

negativno vpliva na kvaliteto učenčevega odnosa z učiteljem (Boulton idr., 2009, v 

Voelkl, 2012, str. 203). Sicer pa je ključni faktor za učenčevo varno počutje v šoli 

njegov občutek, da je spoštovan in cenjen s strani učiteljev in vrstnikov (Flaherty, 

2001, str. 40).  

Z občutkom varnosti je tesno povezana tudi šolska klima. Če je ta podporna, je tudi 

občutek varnosti navadno prisoten (Pearce, Cross, Monks, Waters in Falconer, 2011, 

v Pečjak in Pirc, 2017, str. 80, glej tudi Turner, Reynolds, Lee, Subasic in Bromhead, 

2014). Šola, kjer klima podpira in zagovarja pomembnost medsebojnega spoštovanja 

in zanimanja za druge, otrokom omogoča, da ob identifikaciji z njo te vrednote in 

norme ponotranjijo, kar naj bi vplivalo na (ne)nasilniško vedênje (Bizumic idr., 2009, v 

Turner idr., 2014, str. 2; glej tudi Duffy in Nesdale, 2009, prav tam).  

Občutek varnosti ima pomembno vlogo tudi pri identificiranju učenca s šolo. K. E. 

Volekl (2012, str. 202) namreč našteva štiri pomembne dejavnike, ki vplivajo na 

možnost učenčeve identifikacije s šolo: sodelovanje z vrstniki, pošteno obravnavanje, 
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podpora s strani učiteljev ter občutek fizične in psihične varnosti. V primeru 

odsotnosti katerega od omenjenih dejavnikov se verjetnost razvoja učenčeve 

identifikacije močno zmanjša (prav tam). 

2.3.2.5 Odnos z vrstniki in učitelji 

Povezanost učenca z vrstniki in učitelji je močno povezana s stališči, ki jih ima 

učenec do šole (Ryan and Deci, 2000, v Akey, 2006, str. 6; glej tudi Kpolovie idr., 

2014). Medosebni odnosi pomembno vplivajo na občutek pripadnosti in učenčevo 

zanimanje za šolo (Wentzel, 1998, v Macura-Milovanovič idr., 2013, str. 3). Solomon 

idr. (1996, v Macura-Milovanovič idr., 2013, str. 3) ugotavljajo, da imajo učenci, ki se 

počutijo sprejete v šoli, večjo možnost pozitivne orientacije do šole, učiteljev in 

njihovega dela v razredu. Učenci bodo bolj motivirani za vključevanje v šolske 

aktivnosti, če bodo imeli občutek, da so učiteljem pomembni (Wentzel, 1997, v 

Macura-Milovanovič idr., 2013, str. 3).  

Tudi druge raziskave kažejo, da je učenčev občutek povezanosti z učitelji in vrstniki 

močno povezan s šolsko motivacijo in z vključenostjo, še posebej čustveno, ki 

predstavlja identifikacijo (Furrer in Skinner, 2003, v Macura-Milovanovič idr., 2013, 

str. 3; glej tudi Wang in Holocombe, 2010). Poleg tega imajo učenci, ki čutijo podporo 

učitelja, večjo verjetnost, da ga bodo upoštevali, izpolnili njegova pričakovanja; 

nasprotno imajo manjšo možnost motečega in odklonilnega vedênja (Patrick, Ryan in 

Kaplan, 2007, v Macura-Milovanovič idr., 2013, str. 3). V spodbudnem šolskem okolju 

imajo učenci bolj pozitiven odnos do učenja, imajo občutek pripadnosti, saj lahko 

prosto izražajo svoje misli; ravno tako lahko računajo tudi na učiteljevo podporo pri 

svojih težavah (Furrer in Skinner, 2003, v Macura-Milovanovič idr., 2013, str. 3).  

Tudi rezultati raziskave, ki so jo opravili Gottfredson idr. (2009, v Stern, 2012, str. 21), 

so pokazali, da na odnos do šole v veliki meri vplivajo učiteljeva pričakovanja do 

učenca. Prav tako ima pomemben vpliv na pozitiven odnos do šole in občutek 

zadovoljstva s šolo učenčeva vzpostavitev kvalitetnih medosebnih odnosov (Ryan in 

Deci, 2000, v Akey, 2006, str. 5; glej tudi Allés-Jardel idr., 2002, v Şeker, 2011). Če 

učenec nima dobrih odnosov s sošolci, je nesrečen in se počuti razvrednotenega, kar 

odnos do šole poslabša (Bazjek idr., 2003, str. 94).  

2.3.2.6 Samovrednotenje učne uspešnosti 

Raziskave so pokazale, da sta tudi samovrednotenje in čustvena povezanost s šolo 

tesno povezana z odnosom do šole (Coker in Borders, 1996, v Stern, 2012, str. 22). 

Bandura (1993, v Stern, 2012, str. 28) je s svojo raziskavo kot tri najpomembnejše 

elemente pozitivnega odnosa s šolo prepoznal motivacijo, občutek pripadnosti šoli 

oz. razredu in pozitivno samovrednotenje. Tudi Kpolovie idr. (2014, str. 94) so 

ugotovili, da pozitivno samovrednotenje vpliva na zanimanje za učenje in izboljšuje 

odnos do šole.  

Učenci, ki sebe dojemajo kot neuspešne, so nagnjeni k negativnemu dojemanju 

razredne klime, učnega okolja in učitelja (Şeker in Kömür, 2004, v Şeker, 2011, str. 
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245) in se prenehajo truditi za šolsko delo (Akey, 2006, str. 4). Odnos otroka do sebe 

kot učenca torej pomembno vpliva na izboljšanje dosežkov (Akey, 2006, str. 1). 

T. Akey (2006, str. 31) je ugotovila tudi, da prej ko šola in učitelji začnejo graditi 

učenčevo samozavest glede njihove sposobnosti pri šolskem delu, prej bo učenec 

zares postal uspešen. Učenčevo zavedanje svojih sposobnosti je zelo pomembno za 

njegovo vključevanje v šolo in učenje, zato bi moralo biti šolsko okolje oblikovano 

tako, da bi podpiralo občutek uspešnosti. Študija (prav tam) je prikazala, da na 

vključevanje in zaznavanje svojih zmožnosti ključno vplivajo podporni učitelji in jasna 

ter visoka pričakovanja glede vedênja. Učitelji, ki jih učenci prepoznavajo kot 

podporne in ki postavljajo jasna pravila in napotke o vedênju, pomagajo ustvariti 

šolsko klimo, v kateri učenci čutijo, da so sposobni uspeti v prihodnjih šolskih 

podvigih (Akey, 2006, str. 31). 

Prav tako posameznik kaže potrebo po zavedanju, da so njegova dejanja koristna, in 

potrebo po čutenju zmožnosti ter s tem pozitivnega samovrednotenja. Obe potrebi se 

odražata tudi v komponentah identifikacije po Finnu (1989, v Voelkl, 2012, str. 195), 

in sicer potreba po občutku pripadnosti in cenjenosti. Obe izhajata iz osnovnih 

človekovih potreb in obe motivirata produktivno učno vedênje.  

 

2.3.3 DOSEDANJE RAZISKAVE ODNOSA DO ŠOLE UČENCEV S PP 

 

Raziskave s področja odnosa do šole otrok s PP so redke. To so z obširnim 

pregledom literature ugotovile tudi D. Koller idr. (2018). Pridobile so namreč več kot 

1300 člankov, povezanih s tematiko inkluzije, integracije, sprejemanja, pripadnosti 

ipd. ter jih od teh 54 izbrale za podrobnejšo analizo.  

Večina opravljenih tujih raziskav s tega področja je pokazala, da učenci s PP, 

vključeni v večinske OŠ, doživljajo veliko višjo stopnjo socialne izključenosti kot 

njihovi vrstniki (Frazee, 2003, str. 2; glej tudi Snowdon, 2012), se večkrat počutijo 

osamljene, imajo manj prijateljev in so pogosto žrtve ustrahovanja (Frazee, 2003, str. 

2; glej tudi Koster, Pijl, Nakken in Houten, 2010; Cummins in Lau, 2003, v Koller idr., 

2018; Lindsay in McPherson, 2011; Angelides in Aravi, 2006/2007, v Smrtnik Vitulić 

in Lesar, 2014). Takšne negativne socialne izkušnje vplivajo tudi na negativno 

samovrednotenje otrok s PP (Pijl in Frostad, 2010, str. 93).  

Čeprav je večina raziskav prikazala vsaj s socialnega stališča neuspešno 

vključevanje otrok s PP v večinske OŠ, pa obstajajo tudi raziskave z bolj pozitivnimi 

rezultati. Raziskava o počutju devetih gluhih in naglušnih učencev v večinskih šolah 

je pokazala, da se ti učenci počutijo dobro, nimajo občutka zavračanja in se 

večinoma tudi ne počutijo osamljene (Nunes, Pretzlik in Olsson, 2001). Norwich in N. 

Kelly (2004) sta izvedla primerjavo doživljanja šole učencev s PP večinskih in 

specializiranih šol. Večina učencev, tako večinskih kot specializiranih institucij, je 
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izrazila zlasti pozitivne občutke do šole in učiteljev. Majhen delež učencev je imel 

mešane občutke. Pretežno negativni občutki so bili izraženi le pri redkih učencih. 

Učenci večinskih šol, med katerimi so redki tisti, ki so izkusili izobraževanje v 

specializiranih institucijah, na slednje večinoma gledajo pozitivno. Približno petina teh 

učencev ima do specializiranih institucij pretežno negativno mnenje, četrtina pa 

mešane občutke. Drugače je z učenci specializiranih institucij, med katerimi je večina 

že imela izkušnje z večinsko šolo. Samo manjšina učencev specializiranih institucij 

ima pozitivno mnenje o večinskih šolah, polovica ima mešano mnenje, tretjina pa 

pretežno negativno mnenje. Te razlike so lahko rezultat slabih izkušenj učencev 

specializiranih institucij z večinsko šolo ter pomanjkanja izkušenj učencev večinskih 

šol s specializiranimi institucijami. Večina učencev obeh institucij je izrazila željo po 

izobraževanju v trenutni instituciji. Samo en učenec večinske šole bi se raje 

izobraževal v specializirani instituciji, medtem ko bi se tretjina učencev specializiranih 

institucij raje izobraževala v večinskih šolah (od tega je bila večina anketiranih 

srednješolcev in le malo osnovnošolcev). Velika razlika se je pokazala v prejemanju 

pomoči s strani vrstnikov. Učenci večinskih šol jo prejemajo v veliko večji meri kot 

učenci specializiranih institucij. Velika večina vseh učencev je že izkusila določeno 

vrsto nasilja s strani vrstnikov. Večina učencev ob tem doživlja mešanico negativnih 

občutkov (vznemirjenost, prizadetost) in nevtralnih občutkov (ignoriranje, ohranjanje 

mirnosti). Tretjina učencev ima negativne občutke in le nekaj učencev je izrazilo, da 

ob tem čutijo jezo. Učenci večinskih šol niso izrazili večje mere nasilja kot učenci 

specializiranih institucij. Nasprotno se je med skupinama pojavila velika razlika v 

doživljanju nasilja s strani sosedov in vrstnikov zunaj šole. Izrazila ga je namreč 

polovica učencev specializiranih institucij in le peščica učencev večinskih šol, vendar 

so te razlike lahko tudi rezultat večjih in bolj opaznih posebnosti otrok specializiranih 

institucij (Norwich in Kelly, 2004). 

Področje odnosa do šole in doživljanja šole otrok s PP je slabo raziskano tudi v 

Sloveniji. Eno redkih raziskav s področja odnosa do šole otrok s PP v povezavi s 

slovenskimi OŠ sta izvedli H. Smrtnik Vitulić in I. Lesar (2014). Raziskovali sta 

akademske dosežke, doživljanje šolanja in poklicne ambicije gluhih in naglušnih 

učencev večinskih in specializiranih slovenskih osnovnih ter srednjih šol. Ugotovili 

sta, da integracija gluhih in naglušnih učencev v slovenske večinske osnovne šole 

dobro napreduje, saj se v povprečju učenci v šoli počutijo zelo dobro. Večina ima do 

šole pozitiven odnos. Ravno tako so dober odnos do šole prikazali učenci 

specializiranih osnovnih šol, medtem ko so se nekoliko slabši rezultati pojavili pri 

srednješolcih, ki obiskujejo specializirane ustanove (Smrtnik Vitulić in Lesar, 2014). 

Raziskav, ki bi se osredinjale na odnos do šole otrok s PP, torej ni veliko, a vendar 

lahko povzamemo nekaj ključnih ugotovitev. Kot je zapisano zgoraj, je večina 

raziskav prikazala slabo stanje otrok s PP v večinskih šolah, še posebej na področju 

socialnega vključevanja. Otroci s PP se namreč velikokrat počutijo osamljene in so 

žrtve nasilja. Kot sta zapisala tudi Taylor in Houghton (2008, v Koller idr., 2018, str. 

4), sta socialna izločenost in ustrahovanje na žalost še vedno skrb vzbujajoča 
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realnost. Raziskave ugotavljajo, da smisel inkluzije ovirajo predvsem pomanjkanje 

ozaveščenosti, negativna stališča in ustrahovanje, kar se kaže v osamljenosti 

(Hamilton, 2005, v Koller idr., 2018, str. 4; glej tudi Rotheram-Fuller idr., 2010, prav 

tam; Symes in Humphrey, 2010; Krull, Wilbert in Hennemann, 2014) in nizki 

samopodobi otrok s PP (Pijl in Frostad, 2010, str. 93). Na srečo pa obstajajo tudi 

raziskave (npr. Nunes idr., 2001; Smrtnik Vitulić in Lesar, 2014), ki dajejo upanje 

uspešnemu vključevanju otrok s PP v večinske šole, saj ugotavljajo, da se ti otroci v 

šolah počutijo dobro in ne zaznavajo nikakršnih težav in razlik z drugimi učenci. 
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3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Kot smo zapisali že v teoretičnem delu, je odnos do šole (še posebej pri otrocih s PP) 

slabo raziskano področje. Čeprav je inkluzija otrok s PP v večinske šole ena izmed 

osrednjih tem mednarodne šolske politike in na eni strani izobraževalna politika v 

zvezi z njo razvija mnogo razprav, na drugi strani občutimo pomanjkanje raziskav, ki 

bi preučevale različne vidike inkluzije (Norwich in Kelly, 2004). Eden pomembnih 

vidikov je zagotovo otrokov pogled na njegove izobraževalne pogoje (prav tam). 

Ker menimo, da je odnos otroka do institucije, v kateri preživlja zelo velik del svojega 

časa, izredno pomemben, in ker na to kaže tudi literatura, smo se odločili, da bo to 

tematika našega magistrskega dela. V ospredje smo postavili vprašanje, kakšen 

odnos do šole vzpostavljajo učenci s PP, ki se izobražujejo v večinskih OŠ po 

Programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ter kakšen odnos 

do šole vzpostavljajo otroci s PP, ki se izobražujejo v specializiranih zavodih po 

Prilagojenem programu z enakovrednim izobrazbenim standardom.  

Tako segregirano kot tudi inkluzivno izobraževanje imata na posameznega učenca 

lahko pozitivne in negativne učinke, saj različna okolja in različni načini poučevanja 

tudi različno vplivajo na posameznike. Vendar pa se nam zdi, da je za otrokovo 

uspešnost, dobro počutje ter samozavest, ki jo bo prenesel tudi v odraslo življenje, 

najpomembneje, da se v šoli, ki jo obiskuje, dobro počuti, da ima občutek pripadnosti 

skupini in spoštovanja, ter da tudi sam ceni šolo in šolsko delo ter verjame v 

pomembnost izobraževanja. Vse to se kaže v njegovem odnosu do šole.  

 

4 CILJI RAZISKAVE, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA/HIPOTEZE 

Glavni cilj raziskave je ugotoviti, kakšen odnos do šole imajo učenci s PP. Izvedli 

smo primerjavo med učenci, ki so vključeni v večinske OŠ, in tistimi, ki so vključeni v 

zavode s prilagojenim programom, a enakim izobrazbenim standardom. Glede na 

cilje raziskave so postavljena naslednja raziskovalna vprašanja:  

― Ali bi učenci s PP, ki so vključeni v večinsko OŠ, raje obiskovali 

specializiran zavod?  

― Ali bi učenci s PP, ki so vključeni v specializiran zavod, raje obiskovali 

večinsko OŠ? 

Ali se med učenci s PP, ki so vključeni v večinske OŠ, in med učenci s PP, ki so 

vključeni v specializirane zavode, pojavljajo razlike: 

― v počutju v šoli, občutku pripadnosti razredu in zaznavanju šolske klime; 

― v odnosu do učiteljev in zaznavanju odnosa učiteljev do njega; 

― v odnosu do sošolcev in zaznavanju odnosa sošolcev do njega; 
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― v občutku, da so spoštovani s strani učiteljev in sošolcev; 

― v občutku psihične in fizične varnosti; 

― v samovrednotenju glede učne uspešnosti; 

― v cenjenju šolskega dela (sodelovanje med poukom, odnos do domače 

naloge) in izobraževanja na splošno? 

 

5 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo. Uporabili 

smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.  

 

5.1 VZOREC 
 

Celoten vzorec, ki je neslučajnostni (priložnostni), je sestavljen iz dveh podvzorcev, 

in sicer prvega sestavljajo učenci s PP, ki so vključeni v specializirane zavode v 

Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom, drugega pa učenci s 

PP, ki so vključeni v večinske OŠ v Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo.  

Vzorec skupno šteje 175 otrok; v prvi podvzorec smo uspeli pridobiti 115 učencev, v 

drugega pa 60 (glej graf 1). 

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na program izobraževanja 

 

V prvem podvzorcu, torej v podvzorcu učencev s PP, ki so vključeni v specializirane 

zavode v Prilagojen program z enakovrednim izobrazbenim standardom, je 79 

dečkov (69 %) in 36 deklic (31 %), od tega 14 učencev 3. razreda, 26 učencev 4. 

Prilagojen 
program z 

enakovrednim 
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pilagojenim 

izvajanjem in 
dodatno 
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razreda, 16 učencev 5. razreda, 15 učencev 6. razreda, 21 učencev 7. razreda, 14 

učencev 8. razreda ter 9 učencev 9. razreda. V drugem podvzorcu učencev s PP, ki 

so vključeni v večinske šole v Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, pa je 32 dečkov (53 %) in 28 deklic (47 %), od tega 6 učencev 3. 

razreda, 7 učencev 4. razreda, 12 učencev 5. razreda, 8 učencev 6. razreda, 8 

učencev 7. razreda, 9 učencev 8. razreda ter 10 učencev 9. razreda (glej graf 2 in 

graf 3).  

 

 

Graf 2: Spolna struktura vzorca glede na program izobraževanja 

 

Anketiranih je bilo več dečkov kot deklic. Razmerje med številom deklic in dečkov je 

manjše v vzorcu učencev v Programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo (32 dečkov, 28 deklic), večje pa v vzorcu učencev v Prilagojenem programu 

z enakovrednim izobrazbenim standardom (79 dečkov, 36 deklic).  

 79 
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28 

Prilagojen program z enakovrednim 
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Graf 3: Struktura anketiranih glede na program in razred, ki ju obiskujejo 

 

Anketirani so dokaj enakomerno razporejeni po razredih v obeh programih. Pri 

Prilagojenem programu nekoliko izstopajo edino četrtošolci s 23 %; nekaj manj je 

devetošolcev: le 8 %.  

 

 

Graf 4: Struktura anketiranih glede na PP in program, ki ga obiskujejo 

 

V oba podvzorca smo uspeli pridobiti učence z vsemi petimi proučevanimi PP. Slepih 

in slabovidnih učencev je v specialnih institucijah zelo malo, tako da je ta odstotek 
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nekoliko nižji od ostalih. V prvi podskupini v nasprotno smer izstopa število učencev z 

govorno-jezikovno motnjo, v drugem podvzorcu pa je nekoliko več učencev z 

avtističnimi motnjami in z gibalno oviranostjo (glej graf 4).  

Učence smo spraševali tudi po splošnem učnem uspehu v prejšnjem letu. Na 

vprašanje ni bilo obvezno odgovoriti, zato nismo pridobili odgovorov vseh učencev. 

Svoj uspeh v lanskem letu je v anketnem vprašalniku označilo 54 % oz. 62 učencev 

specializiranih institucij in 90 % oz. 54 učencev večinskih šol. Z uporabo Mann-

Whitneyevega U testa (U = 1658.000, Z = -0,093, α = 0,926) smo ugotovili, da med 

skupinama ni statistično pomembnih razlik. Največ učencev obeh institucij je v 

prejšnjem letu doseglo prav dober, dober ali odličen uspeh. Samo manjšina učencev 

je bilo zadostnih ali nezadostnih (glej graf 5). 

 

 

Graf 5: Struktura anketiranih glede učni uspeh v prejšnjem letu in program, ki ga obiskujejo 

 

5.2 OPIS INSTRUMENTA ZA ZBIRANJE PODATKOV 
 

Tehnika zbiranja podatkov je bila anketa, instrument pa anketni vprašalnik (glej 

prilogo 1). Uporabili smo anketni vprašalnik, ki smo ga sestavili s pomočjo 

vprašalnikov nekaterih že opravljenih raziskav o odnosu učencev do šole (Lee idr., 

2017; Carvalho idr., 2015; Şeker, 2011; Geddes, Murrell in Bauguss, 2010; Sa'di, 

2001). Anketirane smo najprej vprašali po spolu, razredu, ki ga obiskujejo, vrsti PP 

ter splošnem uspehu v prejšnjem šolskem letu. Nato so sledile trditve, ki smo jih 

razdelili v osem sklopov (glej tabelo 2). Učenci so na lestvici z 1–5 (nikakor ne drži; 

večinoma ne drži; včasih drži, včasih ne; večinoma drži; popolnoma drži) ovrednotili 

svoja stališča do trditev. Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa. Vprašali smo jih, ali 
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želijo še kaj povedati v zvezi z njihovim odnosom do šole, npr. kaj bi ga lahko 

izboljšalo. 

 

 
UČENČEVO 
ZAZNAVANJE 
ŠOLSKE KLIME, 
UČENČEVO 
POČUTJE V ŠOLI IN 
NJEGOV OBČUTEK 
PRIPADNOSTI 
RAZREDU 
 

 

― Rad/a hodim v šolo. 

― V šoli prevladuje pozitivno vzdušje. 

― Rad/a imam svoj razred in čutim, da spadam vanj. 

― Rad/a imam šolske odmore. 

― Šola me dolgočasi. 

― Spoštujem in upoštevam šolska pravila. 

― Sem pomemben del našega razreda. 

 

 

ZADOVOLJSTVO S 

TRENUTNO 

INSTITUCIJO 

IZOBRAŽEVANJA 

 

 

― Raje bi hodil/a v osnovno šolo, kjer bi imeli vsi učenci 

kakšno posebno potrebo in bi mi bili zato bolj podobni; Raje 

bi hodil/a v osnovno šolo, kjer se šolajo tako učenci s 

posebnimi potrebami kot tisti brez njih. 

 

 

ODNOS UČENCA DO 

UČITELJEV IN 

ZAZNAVANJE 

ODNOSA UČITELJEV 

DO NJIH 

 

 

― Učiteljem lahko zaupam svoje težave. 

― Učitelji se trudijo, da bi se jaz v razredu dobro počutil/a. 

― Učitelji me spodbujajo, da se pri nalogah bolj potrudim. 

― Učitelji moje napake popravijo, ne da bi me s tem užalili. 

 

 

ODNOS UČENCA DO 

SOŠOLCEV IN 

ZAZNAVANJE 

ODNOSA SOŠOLCEV 

DO NJIH 

 

 

― S sošolci se dobro razumem. 

― V šoli imam prijatelja, ki mu lahko zaupam. 

― V šoli se počutim osamljeno. 

― Razumem težave drugih, drugi pa razumejo moje. 

― V razredu spoštujemo medsebojne razlike. 

 

 

UČENČEV OBČUTEK 

PSIHIČNE IN FIZIČNE 

VARNOSTI 

 

 

― Moji sošolci in drugi učenci šole se norčujejo iz mene. 

― Bojim se priti v šolo. 

― V šoli se nasilno vedem (z besedami ali dejanji). 

― Učitelji se zanimajo tudi za dogajanje med odmori. 

― Učitelji  so sposobni kontrolirati vedênje nas učencev. 

― Učitelji so do vseh učencev enaki in pravični. 

 

 

UČENČEVO 

SAMOVREDNOTENJE 

GLEDE UČNE 

USPEŠNOSTI 

 

 

― V šoli sem učno uspešen/na. 

― Dejavnosti v šoli lahko opravljam ravno tako dobro kot 

večina ostalih. 

― Po osnovni šoli bom dokončal/a tudi srednjo šolo in morda 

fakulteto. 
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UČENČEV OBČUTEK 

SPOŠTOVANOSTI S 

STRANI SOŠOLCEV 

IN UČITELJEV 

 

 

― Učitelji verjamejo, da sem sposoben/na učenec/ka, in 

verjamejo v moj uspeh. 

― Mojega truda nihče ne opazi. 

― Ko se pogovarjam s sošolci, imam občutek, da jih zanima 

moje mnenje. 

 

 

UČENČEVO 

CENJENJE 

ŠOLSKEGA DELA IN 

IZOBRAŽEVANJA NA 

SPLOŠNO 

 

 

― Kadar česa ne razumem, vprašam, saj me snov zanima. 

― Redno delam domačo nalogo. 

― Pri pouku sodelujem. 

― Ko me učitelji pohvalijo, sem zadovoljen/na in ponosen/na. 

― Učenje v šoli je pomembno za moje nadaljnje šolanje in tudi 

za življenje. 

― Opravim tudi naloge, ki mi niso zanimive. 

― Namesto da bi hodil/a v šolo, bi lahko počel/a veliko drugih, 

pomembnejših stvari. 

 

Tabela 2: Trditve po sklopih 

 

5.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Rezultate smo pridobili tako, da smo z ravnatelji OŠ in specializiranih zavodov 

vzpostavili stik preko telefona ali e-pošte. Z ravnatelji šol oz. zavodov, na katerih je 

vsaj en učenec, ki spada v naš vzorec, in so privolili v sodelovanje, smo se 

individualno dogovorili za način izvedbe raziskave. Pri nekaterih šolah smo potem 

sodelovali s svetovalnimi delavci, ki so nam pomagali izvesti raziskavo; nekatere šole 

so nam posredovale kontakt staršev otrok s PP, nekatere šole oz. zavode pa smo 

obiskali osebno. Za raziskavo smo uredili tudi soglasja staršev, kjer je bilo to 

potrebno. Nekaj otrok s PP, ki ustrezajo vzorcu, smo pridobili tudi preko poznanstev 

brez posredovanja šol.  

 

5.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Pridobljene podatke smo vnesli v program SPSS 22, s katerim smo opravili 

statistično analizo. Najprej smo izračunali absolutne frekvence (f) ter strukturne 

odstotke (f %). Nato smo s Kolmogorov-Smirnovim testom preverili normalnost 

porazdelitve podatkov. Ta je pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni, zato 

smo za analizo razlik med skupinama uporabili neparametrični Mann-Whitneyev U 

test. 
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Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa, zato smo ga analizirali posebej. Določili smo 

kodirne enote in nato kodirali ter oblikovali kategorije. 

 

6 REZULTATI, INTERPRETACIJA TER ANALIZA RAZISKOVALNIH 

VPRAŠANJ 

 

Rezultati, ki smo jih zbrali ter analizirali, bodo najprej predstavljeni v skupni tabeli 

(glej tabelo 3), v kateri kratica VŠ pomeni večinske šole, SI pa specializirane 

institucije. Nato bodo rezultati predstavljeni še po vsebinskih sklopih (učenčevo 

zaznavanje šolske klime, učenčevo počutje v šoli in njegov občutek pripadnosti 

razredu, odnos učenca do učiteljev in zaznavanje odnosa učiteljev do njih, odnos 

učenca do sošolcev in zaznavanje odnosa sošolcev do njih, učenčev občutek 

psihične in fizične varnosti, učenčevo samovrednotenje glede učne uspešnosti, 

učenčev občutek spoštovanosti s strani sošolcev in učiteljev, učenčevo cenjenje 

šolskega dela in izobraževanja na splošno). Vsako vprašanje anketnega vprašalnika 

bo grafično prikazano. Pozornost bomo namenili razlikam v odnosu do šole glede na 

proučevana izobraževalna programa, kjer se anketirani izobražujejo. 

 
 

Trditev 

INSTI-
TUCIJA 

IZO-
BRA-

ŽEVA-
NJA 

Popolnoma 

drži. 

 

Večinoma 

drži. 

 

Včasih drži, 

včasih ne. 

 

Večinoma 

ne drži. 

 

Nikakor ne 

drži. 

M U Z α 

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

    

 

 

Rad/a hodim v šolo. 

 

 
VŠ 

 

 
10 

 
16,7 

 
22 

 
36,7 

 
20 

 
33,3 

 
5 

 
8,3 

 
3 

 
5 

 
3,52 

 
3199,000 

 
-0,819 

 
0,413 

 
SI 
 40 34,8 20 17.4 37 32,2 7 6,1 11 9,6 

 
3,62 

 

 

V šoli prevladuje pozitivno 

vzdušje. 

 

 
VŠ 

 15 25 25 41.7 16 26,7 3 5 1 1,7 

 
3,83 

 
3224.500 

 
-0,742 

 
0,458 

 
SI 
 43 37,4 34 29,6 24 20,9 9 7,8 5 4,3 

 
3,88 

 

 

Rad/a imam svoj razred in 

čutim, da spadam vanj. 

 

 

 
VŠ 

 29 48,3 16 26,7 12 20 1 1,7 2 3,3 

 
4,15 

 
2769.500 

 
-2,471 

 
0,013 

 
SI 
 80 69,6 16 13,9 12 10,4 5 4,3 2 1,7 

 
4,45 

 

 

Rad/a imam šolske odmore. 

 
VŠ 

 42 70 16 26,7 2 3,3 0 0 0 0 

 
4,67 

 
2877.000 

 
-2,680 

 
0,007 

 
SI 
 101 87,8 8 7 4 3,5 0 0 2 1,7 

 
4,79 

 

 

Šola me dolgočasi. 

 
VŠ 

 4 6,7 4 6,7 21 35 17 28,3 14 23,3  2,45 

 
3309.500 

 
-0,456 

 
0,649 

 
SI 
 20 17,4 11 9,6 29 25,2 16 13,9 39 33,9 2,63 

 

Spoštujem in upoštevam 

šolska pravila. 

 
VŠ 

 30 50 21 35 5 8,3 3 5 1 1,7 

 
4,27 

 
3385.500 

 
-0,221 

 
0,825 

 
SI 
 60 52,2 28 24,3 19 16,5 6 5,2 2 1,7 

 
4,20 

 

Kadar česa ne razumem, 

 
VŠ 

 17 28,3 23 38,3 16 26,7 4 6,7 0 0 

 
3,88 

 
3000.500 

 
-1,490 

 
0,136 
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vprašam, saj me snov 

zanima. 

 

 
SI 
 52 45,2 29 25,2 25 21,7 4 3,5 5 4,3 

 
4,03 

 

 

Redno delam domačo 

nalogo. 

 

 

 
VŠ 

 29 48,3 15 25 11 18,3 3 5 2 3,3  4,10 

 
3380.000 

 
-0,235 

 
0,814 

 
SI 
 52 45,2 32 27,8 23 20 5 4,3 3 2,6 

 
4,09 

 

 

Pri pouku sodelujem. 

 
VŠ 

 21 35 28 46,7 7 11,7 4 6,7 0 0 

 
4,10 

 
2741.500 

 
-2,435 

 
0,015 

 
SI 
 66 

 
57,4 

31 27 15 13 2 1,7 1 0,9 

 
4,38 

 

Ko me učitelji pohvalijo, 

sem zadovoljen/na in 

ponosen/na.  

 
VŠ 

 51 85 6 10 2 3,3 1 1,7 0 0 

 
4,78 

 
3154.500 

 
-1,318 

 
0,187 

 
SI 
 88 76,5 17 14,8 8 7 1 0,9 1 0,9 

 
4,65 

 

Učitelji verjamejo, da sem 

sposoben/na učenec/ka, in 

verjamejo v moj uspeh. 

 
VŠ 

 29 48,3 19 31,7 8 13,3 3 5 1 1,7 

 
4,20 

 
3092.500 

 
-1,254 

 
0,210 

 
SI 
 70 60,9 23 20 14 12,2 6 5,2 2 1,7 

 
4,33 

 

 

Mojega truda nihče ne 

opazi. 

 
VŠ 

 5 8,3 6 10 7 11,7 16 26,7 26 43,3  2,13 

 
3101.000 

 
-1,156 

 
0,248 

 
SI 
 22 19,1 13 11,3 20 17,4 8 7 52 45,2 

 
2,52 

 

Ko se pogovarjam s sošolci, 

imam občutek, da jih 

zanima moje mnenje. 

 
VŠ 

 13 21,7 24 40 14 23,3 6 10 3 5 

 
3,63 

 
3017.500 

 
-1,414 

 
0,157 

 
SI 
 45 39,1 29 25,2 25 21,7 8 7 8 7 

 
3,83 

 

 

S sošolci se dobro 

razumem. 

 
VŠ 

 23 38,3 23 38,3 11 18,3 1 1,7 2 3,3 

 
 4,07 

 
2552.500 

 
-3,154 

 
0,002 

 
SI 
 76 66,1 21 18,3 14 12,2 2 1,7 2 1,7 

 
4,45 

 

V šoli imam prijatelja, ki mu 

lahko zaupam. 

 

 
VŠ 

 44 73,3 12 20 3 5 1 1,7 0 0 

 
4,65 

 
3263.500 

 
-0,734 

 
0,463 

 
SI 
 80 69,6 20 17,4 9 7,8 2 1,7 4 3,5 

 
4,48 

 

 

V šoli se počutim 

osamljeno. 

 
VŠ 

 3 5 6 10 10 16,7 17 28,3 24 40 

 
2,12 

 
3143.000 

 
-1,044 

 
0,296 

 
SI 
 10 8,7 10 8,7 21 18,3 8 7 66 57,4 

 
2,04 

 

Razumem težave drugih, 

drugi pa razumejo moje. 

 
VŠ 

 17 28,3 18 30 18 30 5 8,3 2 3,3 3,72 

 
2997.000 
 

 
-1,491 

 
0,136 

 
SI 
 49 42,6 27 23,5 27 23,5 5 4,3 7 6,1 3,92 

 

V razredu spoštujemo 

medsebojne razlike. 

 
VŠ 

 22 36,7 23 38,3 13 21,7 2 3,3 0 0 

 
4,08 

 
2553.000 

 
-3,126 

 
0,002 

 
SI 
 74 64,3 23 20 13 11,3 1 0,9 4 3,5 

 
4,41 

 

Moji sošolci in drugi učenci 

šole se norčujejo iz mene. 

 

 
VŠ 

 1 1,7 7 11,7 13 21,7 17 28,3 22 36,7 

 
2,13 

 
2971.000 

 
-1,622 

 
0,105 

 
SI 
 9 7,8 10 8,7 14 12,2 15 13 66 57,4 

 
2,03 

 

 

Bojim se priti v šolo. 

 
VŠ 

 1 1,7 3 5 4 6,7 11 18,3 41 68,3 

 
1,53 

 
3364.000 

 
-0,344 

 
0,731 

 
SI 
 8 7 6 5,2 11 9,6 4 3,5 86 74,8 

 
1,66 

 

V šoli se nasilno vedem (z 

besedami ali dejanji).  

 
VŠ 

 0 0 1 1,7 8 13,3 5 8,3 46 76,7 

 
1,4 

 
2762.000 

 
-2,527 

 
0,011 

 
SI 
 6 5,2 7 6,1 15 13 21 18,3 66 57,4 

 
1,83 

 

Učiteljem lahko zaupam 

svoje težave. 

 
VŠ 

 27 45 17 28,3 9 15 6 10 1 1,7  4,05 

 
3199.500 

 
-0,860 

 
0,390 

 
SI 
 66 57,4 18 15,7 14 12,2 6 5,2 11 9,6 

 
4,06 

 

Učitelji se trudijo, da bi se 

 
VŠ 

 34 56,7 16 26,7 9 15 1 1,7 0 0 

 
4,38 

 
3012.500 

 
-1,643 

 
0,100 
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jaz v razredu dobro 

počutil/a.  

 
SI 
 82 71,3 17 14,8 10 8,7 1 0,9 5 4,3 

 
4,48 

 

Učitelji me spodbujajo, da 

se pri nalogah bolj 

potrudim. 

 
VŠ 

 24 40 20 33,3 6 10 7 11,7 3 5 

 
3,92 

 
2963.500 

 
-1,652 

 
0,099 

 
SI 
 63 54,8 26 22,6 15 13 5 4,3 6 5,2  4,17 

 

Učitelji moje napake 

popravijo, ne da bi me s 

tem užalili. 

 

 

 
VŠ 

 34 56,7 19 31,7 6 10 1 1,7 0 0  4,43 

 
3394.000 

 
-0,202 

 
0,840 

 
SI 
 73 63,5 19 16,5 13 11,3 3 2,6 7 6,1 

 
4,29 

 

Učitelji se zanimajo tudi za 

dogajanje med odmori.  

 
VŠ 

 14 23,3 26 43,3 14 23,3 3 5 3 5 

 
3,75 

 
2559.500 

 
-2,968 

 
0,003 

 
SI 
 60 52,2 29 25,2 13 11,3 5 4,3 8 7 

 
4,11 

 

Učitelji  so sposobni 

kontrolirati vedênje nas 

učencev. 

 

 
VŠ 

 21 35 21 35 12 20 6 10 0 0 3,95 

 
2566.500 

 
-3,050 

 
0,002 

 
SI 
 73 63,5 18 15,7 17 14,8 1 0,9 6 5,2 

 
4,31 

 

Učitelji so do vseh učencev 

enaki in pravični. 

 
VŠ 

 19 31,7 20 33,3 12 20 7 11,7 2 3,3 

 
3,78 

 
2427.500 

 
-3,485 

 
0,000 

 
SI 
 70 60,9 22 19,1 15 13 5 4,3 3 2,6 

 
4,31 

 

Učenje v šoli je pomembno 

za moje nadaljnje šolanje in 

tudi za življenje. 

 

 
VŠ 

 40 66,7 16 26,7 2 3,3 0 0 2 3,3 4,53 

 
3349.000 

 
-0,393 

 
0,694 

 
SI 
 82 71,3 20 17,4 8 7 2 1,7 3 2,6 

 
4,53 

 

Opravim tudi naloge, ki mi 

niso zanimive.  

 

 

 
VŠ 

 21 35 29 48,3 8 13,3 2 3,3 0 0 

 
4,15 

 
3317.500 

 
-0,445 

 
0,656 

 
SI 
 57 49,6 26 22,6 20 17,4 4 3,5 8 7 

 
4,04 

 

Namesto da bi hodil/a v 

šolo, bi lahko počel/a veliko 

drugih, pomembnejših 

stvari. 

 
VŠ 

 8 13,3 6 10 10 16,7 16 26,7 20 33,3 

 
2,43 

 
3174.000 

 
-0,898 

 
0,369 

 
SI 
 29 25,2 13 11,3 15 13 15 13 43 37,4 

 
2,74 

 

 

V šoli sem učno 

uspešen/na. 

 
VŠ 

 21 35 24 40 10 16,7 5 8,3 0 0 

 
4,02 

 
3329.000 

 
-0,403 

 
0,687 

 
SI 
 47 40,9 36 31,3 26 22,6 5 4,3 1 0,9 

 
4,07 

 

 

Dejavnosti v šoli lahko 

opravljam ravno tako dobro 

kot večina ostalih. 

 
VŠ 

 14 23,3 30 50 11 18,3 4 6,7 1 1,7 

 
3,87 

 
3032.500 

 
-1,390 

 
0,165 

 
SI 
 45 39,1 40 34,8 21 18,3 7 6,1 2 1,7 

 
4,03 

 

 

Sem pomemben del našega 

razreda. 

 
VŠ 

 15 25 21 35 18 30 2 3,3 4 6,7 

 
3,68 

 
3048.500 

 
-1,318 

 
0,188 

 
SI 
 52 45,2 21 18,3 22 19,1 9 7,8 11 9,6 3,82 

 

 

Po osnovni šoli bom 

dokončal/a tudi srednjo šolo 

in morda fakulteto. 

 
VŠ 

 35 58,3 13 21,7 10 16,7 2 3,3 0 0 4,35 

 
3398.500 

 
-0,185 

 
0,853 

 
SI 
 72 62,6 19 16,5 12 10,4 6 5,2 6 5,2 

 
4,26 

 

Raje bi hodil/a v osnovno 

šolo, kjer bi imeli vsi učenci 

kakšno posebno potrebo in 

bi mi bili zato bolj podobni. / 

Raje bi hodil/a v osnovno 

šolo, kjer se šolajo tako 

učenci s posebnimi 

potrebami kot tisti brez njih. 

 

 
VŠ 

  5 8,3 4 6,7 22 36,7 7 11,7 22 36,7 

 
  
2,38 

 
2361.500 

 
-3,519 

 
0,000 

 
 

SI 32 27,8 18 15,7 29 25,2 13 11,3 23 20 

 
 

3,2 

Tabela 3: Prikaz frekvenc, deležev, povprečnih vrednosti, rezultatov neparametričnega Mann-
Whitneyevega U testa ter statistične pomembnosti razlik med proučevanima skupinama 
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6.1 UČENČEVO ZAZNAVANJE ŠOLSKE KLIME, UČENČEVO POČUTJE V 
ŠOLI IN NJEGOV OBČUTEK PRIPADNOSTI RAZREDU 

 

V sklop Učenčevo zaznavanje šolske klime, učenčevo počutje v šoli in njegov 
občutek pripadnosti razredu spadajo naslednje trditve:  

― Rad/a hodim v šolo. 

― V šoli prevladuje pozitivno vzdušje. 

― Rad/a imam svoj razred in čutim, da spadam vanj. 

― Rad/a imam šolske odmore. 

― Šola me dolgočasi. 

― Spoštujem in upoštevam šolska pravila. 

― Sem pomemben del našega razreda. 

― Raje bi hodil/a v osnovno šolo, kjer bi imeli vsi učenci kakšno posebno potrebo 

in bi mi bili zato bolj podobni. Raje bi hodil/a v osnovno šolo, kjer se šolajo 

tako učenci s posebnimi potrebami kot tisti brez njih. 

V nadaljevanju bomo vsako od njih posebej analizirali.  

 

Rad/a hodim v šolo. 

 

Graf 6: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Rad/a hodim v šolo. 

Stopnja strinjanja s trditvijo »Rad/a hodim v šolo.« je med učenci večinskih in 

specializiranih šol podobna. Obe skupini sta manjši delež (večinske šole 13,5 %; 

specializirane institucije 15,7 %) odgovorov namenili negativnima odgovoroma. 

Sredinski odgovor »Včasih drži, včasih ne.« je izbral visok, skoraj identičen delež 
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vprašanih iz obeh skupin  (večinske šole 32,2 %; specializirane institucije 33,3 %). Še 

nekoliko več učencev pa je odgovorilo pozitivno (večinske šole 53,4 %; specializirane 

institucije 52,2 %) (glej graf 6). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3199,000; Z = -0,819; α = 0,413). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Rad/a hodim v šolo.« ni statistično 

pomembnih razlik (glej tabelo 4).  

 

Tabela 4: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Rad/a hodim v šolo. 

 

V šoli prevladuje pozitivno vzdušje. 

 

Graf 7: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo V šoli prevladuje pozitivno vzdušje. 

 

Stopnja strinjanja s trditvijo »V šoli prevladuje pozitivno vzdušje.« je med učenci 

večinskih in specializiranih šol podobna. Obe skupini sta le z majhnim odstotkom 
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izbrali negativna odgovora (večinske šole 6,7 %; specializirane institucije 12,1 %). 

Sredinski odgovor »Včasih drži, včasih ne.« je izbralo 26,7 % učencev večinskih šol 

in 20,9 % učencev specializiranih institucij. Večina učencev obeh skupin je izbrala 

pozitivna odgovora (večinske šole 66,7 %; specializirane institucije 67 %) (glej graf 

7). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3224,500; Z = -0,742; α = 0,458). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »V šoli prevladuje pozitivno vzdušje.« ni 

statistično pomembnih razlik (glej tabelo 5).  

 

 

 V šoli prevladuje pozitivno vzdušje. 

Mann-Whitney U 3224.500 

Wilcoxon W 5054.500 

Z -.742 

Asymp. Sig. (2-tailed) .458 

Tabela 5: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev V šoli prevladuje 
pozitivno vzdušje. 

 

Rad/a imam svoj razred in čutim, da spadam vanj. 

 

Graf 8: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Rad/a imam svoj razred in čutim, da spadam vanj. 
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S trditvijo »Rad/a imam svoj razred in čutim, da spadam vanj.« se ne strinja le 

majhen delež učencev obeh institucij (večinske šole 5 %; specializirane institucije 6 

%). Sredinski odgovor »Včasih drži, včasih ne.« je izbralo 20 % učencev večinskih 

šol in le 10,4 % učencev specializiranih institucij. S trditvijo pa se strinja 75 % 

učencev večinskih šol in 83,5 % učencev specializiranih institucij (glej graf 8). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa je statistično pomembna (U 

= 2769,500; Z = -2,471; α = 0,013). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, so se pri stopnji strinjanja s trditvijo »Rad/a imam svoj razred in čutim, 

da spadam vanj.« pojavile statistično pomembne razlike (glej tabelo 6), ki kažejo, da 

so bolj pozitivno odgovarjali otroci specializiranih institucij.  

 

 

Rad/a imam svoj razred in čutim, da spadam 

vanj. 

Mann-Whitney U 
2769.500 

Wilcoxon W 
4599.500 

Z 
-2.471 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.013 

 
Tabela 6: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Rad/a imam svoj razred 
in čutim, da spadam vanj. 

 

Rad/a imam šolske odmore. 

 

Graf 9: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Rad/a imam šolske odmore. 
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S trditvijo »Rad/a imam šolske odmore.« se ne strinja zanemarljiv delež učencev 

obeh institucij (večinske šole 0 %; specializirane institucije 1,7 %), prav tako je le 

majhen delež obeh institucij izbral sredinski odgovor (3,5 %). S trditvijo pa se strinja 

96,7 % učencev večinskih šol in 94,8 % učencev specializiranih institucij (glej graf 9). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa je statistično pomembna 

(U = 2877,000; Z = -2,680; α = 0,007). Med učenci, ki hodijo v specializirane 

institucije in večinske šole, so se pri stopnji strinjanja s trditvijo »Rad/a imam šolske 

odmore.« pojavile statistično pomembne razlike (glej tabelo 7), ki se kažejo v izbiri 

pozitivnih odgovorov. 17,8 % več učencev specializiranih institucij je izbralo najbolj 

pozitiven odgovor »Popolnoma drži.« ter 19,7 % več učencev večinskih šol drugi 

najbolj pozitiven odgovor »Večinoma drži.«. 

 

 Rad/a imam šolske odmore. 

Mann-Whitney U 
2877.000 

Wilcoxon W 
4707.000 

Z 
-2.680 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.007 

Tabela 7: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Rad/a imam šolske 
odmore.  

 

Šola me dolgočasi. 

 

Graf 10: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Šola me dolgočasi. 
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Trditev »Šola me dolgočasi.« ima nekoliko bolj razpršene odgovore kot trditve doslej, 

vendar še vedno prevladujeta pozitivna odgovora, ki so ju učenci večinskih šol izbrali 

z 51,6 %, učenci specializiranih institucij pa s 47,8 %. Obe skupini sta se v velikem 

deležu odločili za sredinski odgovor (večinske šole 35 %; specializirane institucije 

25,2 %). Nekoliko manjši, pa vseeno ne zanemarljiv, odstotek sta s strani obeh 

skupin dobila tudi negativna odgovora (večinske šole 13,4 %; specializirane institucije 

27 %) (glej graf 10). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3309,500; Z = -0,456; α = 0,649). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Šola me dolgočasi.« ni statistično 

pomembnih razlik (glej tabelo 8).  

 

 

 Šola me dolgočasi. 

Mann-Whitney U 
 3309.500 

Wilcoxon W 
 5139.500 

Z 
 -.456 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.649 

Tabela 8: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Šola me dolgočasi. 

 

Spoštujem in upoštevam šolska pravila. 

 

Graf 11: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Spoštujem in upoštevam šolska pravila. 
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Stopnja strinjanja s trditvijo »Spoštujem in upoštevam šolska pravila.« je podobna v 

obeh proučevanih skupinah. Velika večina učencev obeh skupin je izbrala pozitivna 

odgovora (večinske šole 85 %; specializirane institucije 76,5 %). Nekaj manj učencev 

(večinske šole 8,3 %; specializirane institucije 16,5 %) se pri odgovoru ni moglo 

opredeliti, le majhen delež anketiranih (večinske šole 6,7 %; specializirane institucije 

6,9 %), pa je izbral negativna odgovora (glej graf 11). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3385,500; Z = -0,221; α = 0,825). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Spoštujem in upoštevam šolska 

pravila« ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 9).  

 

 Spoštujem in upoštevam šolska pravila. 

Mann-Whitney U 
3385.500 

Wilcoxon W 
10055.500 

Z 
-.221 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.825 

 
Tabela 9: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Spoštujem in upoštevam 
šolska pravila. 

 

Sem pomemben del našega razreda. 

 

Graf 12: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Sem pomemben del našega razreda. 
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Stopnja strinjanja s trditvijo »Sem pomemben del našega razreda.« je v obeh 

proučevanih skupinah podobna. V obeh skupinah so učenci v največji meri izbrali 

pozitivna odgovora (večinske šole 60 %; specializirane institucije 63,5 %). V velikem 

številu so se odločali tudi za sredinski odgovor (večinske šole 30 %; specializirane 

institucije 19,1 %), le manjši delež učencev, pa se je poistovetil z negativnima 

odgovoroma, in sicer 10 % učencev večinskih šol in 17,4 % učencev specializiranih 

institucij (glej graf 12). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3048,500; Z = -1,318; α = 0,188). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Sem pomemben del našega razreda.«  

ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 10).  

 

 Sem pomemben del našega razreda. 

Mann-Whitney U 
 3048.500 

Wilcoxon W 
 4878.500 

Z 
 -1.318 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
.188 

Tabela 10: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Sem pomemben del 
našega razreda. 

 

6.1.1 Interpretacija rezultatov 1. raziskovalnega vprašanja 

 

Ali se med učenci s PP, ki so vključeni v večinske OŠ, in med učenci s PP, ki so 
vključeni v specializirane zavode, pojavljajo razlike v počutju v šoli, občutku 
pripadnosti razredu  in zaznavanju šolske klime? 

Pri dveh od sedmih trditev, ki se dotikajo tematike počutja v šoli, pripadnosti razredu 

in zaznavanja šolske klime, so se pojavile statistično pomembne razlike. Ti dve trditvi 

sta: »Rad/a imam šolske odmore.« ter »Rad/a imam svoj razred in čutim, da spadam 

vanj.«. Pri obeh trditvah se je razlika pojavila pri izbiri pozitivnih odgovorov, saj se je 

za negativna in sredinski odgovor odločil le majhen delež učencev obeh skupin. 

Vidimo lahko, da so učenci obeh skupin odgovarjali večinoma pozitivno, so pa razlike 

v deležu učencev, ki so izbrali najbolj pozitiven odgovor, in deležu učencev, ki so 

izbrali drugi najbolj pozitiven odgovor. V obeh primerih so z večinsko izbiro najbolj 

pozitivnega odgovora večje zadovoljstvo izkazali učenci specializiranih institucij.  

Učenci obeh institucij so prikazali pozitivne občutke glede počutja v šoli, pripadnosti 

razredu in zaznavanja šolske klime, zato lahko glede na besede Lee-ja idr. (2017, str. 

3) ter Maxwella idr. (2017, str. 4; glej tudi Collins and Parson, 2010, prav tam), 

sklepamo, da se učenci obeh proučevanih skupin s šolo lahko povežejo in 
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identificirajo, a zaradi statistično pomembnih razlik pri dveh trditvah lahko sklepamo, 

da se s šolo lahko še bolje povežejo in identificirajo  učenci specializiranih institucij.  

 

6.2 ZADOVOLJSTVO S TRENUTNO INSTITUCIJO IZOBRAŽEVANJA 
 

V sklop Zadovoljstvo s trenutno institucijo izobraževanja spada trditev, ki je bila 

zasnovana tako, da sta morali proučevani skupini opredeliti stopnjo strinjanja s 

trditvijo, da bi se želeli šolati v drugi instituciji. V anketnem vprašalniku za večinske 

šole je bila trditev »Raje bi hodil/a v osnovno šolo, kjer bi imeli vsi učenci kakšno 

posebno potrebo in bi mi bili zato bolj podobni.«, v vprašalniku za specializirane 

institucije pa »Raje bi hodil/a v osnovno šolo, kjer se šolajo tako učenci s posebnimi 

potrebami kot tisti brez njih.«. Četudi trditvi nista enaki, imata enak namen (ugotoviti, 

ali se učenci želijo izobraževati v drugi instituciji), zato smo lahko preverili, ali so 

razlike med skupinama statistično pomembne.  

  

Raje bi hodil/a v osnovno šolo, kjer bi imeli vsi učenci kakšno posebno potrebo 
in bi mi bili zato bolj podobni oz. kjer se šolajo tako učenci s posebnimi 
potrebami kot tisti brez njih. 

 

Graf 13: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Raje bi hodil/a v osnovno šolo, kjer bi imeli vsi 
učenci kakšno posebno potrebo in bi mi bili zato bolj podobni oz. kjer se šolajo tako učenci s 
posebnimi potrebami kot tisti brez njih. 

 

Kot prikazuje graf 12, so odgovori precej razpršeni. Pozitivna odgovora je izbralo 

48,4 % učencev večinskih šol in 31,3 % učencev specializiranih institucij. Velik delež 
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učencev večinskih šol (36,7 %) se pri odgovoru ni moglo opredeliti. Neopredeljen 

odgovor je izbralo 25,2 % učencev specializiranih institucij. Za negativna odgovora se 

je odločilo več učencev specializiranih institucij, in sicer kar 43,5 %, medtem ko je ta 

dva odgovora izbralo le 15 % učencev večinskih šol (glej graf 13). 

 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa je statistično pomembna (U 

= 2361,500; Z = -3,519; α = 0,000). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, so se pri stopnji strinjanja s trditvijo »Raje bi hodil/a v osnovno šolo, 

kjer bi imeli vsi učenci kakšno posebno potrebo in bi mi bili zato bolj podobni oz. kjer 

se šolajo tako učenci s posebnimi potrebami kot tisti brez njih.« pojavile statistično 

pomembne razlike (glej tabelo 11). Razlike kažejo, da imajo večjo željo po prešolanju 

učenci specializiranih institucij.  

 

 

Raje bi hodil/a v osnovno šolo, kjer se šolajo tako 

učenci s posebnimi potrebami kot tisti brez njih. 

Mann-Whitney U 2361.500 

Wilcoxon W 4191.500 

Z -3.519 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Tabela 11: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Raje bi hodil/a v 
osnovno šolo, kjer se šolajo tako učenci s posebnimi potrebami kot tisti brez njih oz. kjer bi imeli vsi 
učenci kakšno posebno potrebo in bi mi bili zato bolj podobni. 

 

6.2.1 Interpretacija rezultatov 2. raziskovalnega vprašanja 

 

Ali bi učenci s PP, ki so vključeni v večinsko OŠ, raje obiskovali specializiran zavod in 

obratno, ali bi učenci s PP, ki so vključeni v specializiran zavod, raje obiskovali 

večinsko OŠ? 

Pri tem raziskovalnem vprašanju smo ugotovili, da je želja večjega deleža učencev s 

PP izobraževanje v večinskih šolah, torej biti del skupnosti večine vrstnikov. Ob tem 

lahko sklepamo, da otroci s PP občutijo bistvo inkluzije, ki je s strani mnogih 

raziskovalcev (Koller idr., 2018; Ash idr., 1997) opisana kot nasprotje socialne 

izključenosti, ki se nanaša na stigmatizacijo in marginalizacijo posameznih skupin z 

določenimi karakteristikami, ki odstopajo od večine.  
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6.3 ODNOS UČENCA DO UČITELJEV IN ZAZNAVANJE ODNOSA 
UČITELJEV DO NJEGA 

 

V sklop Odnos učenca do učiteljev in zaznavanje odnosa učiteljev do njega spadajo 

naslednje trditve:  

― Učiteljem lahko zaupam svoje težave. 

― Učitelji se trudijo, da bi se jaz v razredu dobro počutil/a. 

― Učitelji me spodbujajo, da se pri nalogah bolj potrudim. 

― Učitelji moje napake popravijo, ne da bi me s tem užalili. 

V nadaljevanju bomo vsako od njih posebej analizirali.  

 

Učiteljem lahko zaupam svoje težave. 

 

Graf 14: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Učiteljem lahko zaupam svoje težave. 

Stopnja strinjanja s trditvijo »Učiteljem lahko zaupam svoje težave.« je med učenci 

večinskih in specializiranih šol podobna. Obe skupini sta majhen delež odgovorov 

namenili negativnima odgovoroma (večinske šole 11,7 %; specializirane institucije 

14,8 %). Nekaj več (večinske šole 15 %; specializirane institucije 12,2 %) učencev je 

izbralo sredinski odgovor, največji delež odgovorov pa je bil usmerjen v pozitivno 

smer (večinske šole 73,3 %; specializirane institucije 73,1 %) (glej graf 14). 
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Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna 

(U = 3199,500; Z = -0,860; α = 0,390). Med učenci, ki hodijo v specializirane 

institucije in večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Učiteljem lahko zaupam 

svoje težave.« ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 12). 

 

 Učiteljem lahko zaupam svoje težave. 

Mann-Whitney U 3199.500 

Wilcoxon W 5029.500 

Z -.860 

Asymp. Sig. (2-tailed) .390 

Tabela 12: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Učiteljem lahko zaupam 
svoje težave. 

 

Učitelji se trudijo, da bi se jaz v razredu dobro počutil/a. 

 

Graf 15: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Učitelji se trudijo, da bi se jaz v razredu dobro 
počutil/a. 

Stopnja strinjanja s trditvijo »Učitelji se trudijo, da bi se jaz v razredu dobro počutil/a.« 

je med učenci večinskih in specializiranih šol podobna. Zanemarljiv delež učencev 

obeh skupin se je odločil za negativna odgovora (večinske šole 1,7 %; specializirane 

institucije 5,2 %), nekaj več učencev pa se je poistovetilo s sredinskim odgovorom 

(15 % in 8,7 %). Največ učencev je izbralo pozitivna odgovora (večinske šole 83,4 %; 

specializirane institucije 86,1 %) (glej graf 15). 

0 1 
9 

16 

34 

5 1 10 
17 

82 

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

70 % 

80 % 

Nikakor ne 
drži. 

Večinoma ne 
drži. 

Včasih drži, 
včasih ne. 

Večinoma 
drži. 

Popolnoma 
drži. 

Večinske šole 

Specializirane institucije 



Bobnar, P. (2019). Odnos do šole učencev s posebnimi potrebami v večinskih in specializiranih institucijah. Magistrsko delo. 

 

47 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3012,500; Z = -1,643; α = 0,100). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Učitelji se trudijo, da bi se jaz v razredu 

dobro počutil/a.« ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 13).  

 

 

 

Učitelji se trudijo, da bi se jaz v razredu dobro 

počutil/a. 

Mann-Whitney U 3012.500 

Wilcoxon W 4842.500 

Z -1.643 

Asymp. Sig. (2-tailed) .100 

Tabela 13: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Učitelji se trudijo, da bi 
se jaz v razredu dobro počutil/a. 

 

Učitelji me spodbujajo, da se pri nalogah bolj potrudim. 

 

Graf 16: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Učitelji me spodbujajo, da se pri nalogah bolj 
potrudim. 

Stopnja strinjanja s trditvijo »Učitelji me spodbujajo, da se pri nalogah bolj potrudim.« 

je med učenci večinskih in specializiranih šol podobna. Manjši delež učencev obeh 

skupin se je odločil za negativna odgovora (večinske šole 16,7 %; specializirane 

institucije 9,5 %), nekaj več učencev se je poistovetilo s sredinskim odgovorom (10 % 

in 13 %), največ pa jih je izbralo pozitivna odgovora (večinske šole 73,3 %; 

specializirane institucije 77,4 %) (glej graf 16). 
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Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 2963,500; Z = -1,652; α = 0,099). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Učitelji me spodbujajo, da se pri 

nalogah bolj potrudim.« ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 14).  

 

 

Učitelji me spodbujajo, da se pri nalogah bolj 

potrudim. 

Mann-Whitney U 2963.500 

Wilcoxon W 4793.500 

Z -1.652 

Asymp. Sig. (2-tailed) .099 

Tabela 14: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Učitelji me spodbujajo, 
da se pri nalogah bolj potrudim. 

 

Učitelji moje napake popravijo, ne da bi me s tem užalili. 

 

Graf 17: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Učitelji moje napake popravijo, ne da bi me s tem 
užalili. 

Stopnja strinjanja s trditvijo »Učitelji moje napake popravijo, ne da bi me s tem 

užalili.« je med učenci večinskih in specializiranih šol podobna. Skoraj zanemarljiv 

delež učencev obeh skupin se je odločil za negativna odgovora (večinske šole 1,7 %; 

specializirane institucije 8,7 %). Nekaj več učencev se je poistovetilo s sredinskim 

odgovorom (10 % in 11,3 %), največ pa jih je izbralo pozitivna odgovora (večinske 

šole 88,4 %; specializirane institucije 80 %) (glej graf 17). 
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Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna 

(U = 3394,000; Z = -0,202; α = 0,840). Med učenci, ki hodijo v specializirane 

institucije in večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Učitelji moje napake 

popravijo, ne da bi me s tem užalili.« ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 15).  

 

 

Učitelji moje napake popravijo, ne da bi me s tem 

užalili. 

Mann-Whitney U 3394.000 

Wilcoxon W 5224.000 

Z -.202 

Asymp. Sig. (2-tailed) .840 

 
Tabela 15: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Učitelji moje napake 
popravijo, ne da bi me s tem užalili. 

6.3.1 Interpretacija rezultatov 3. raziskovalnega vprašanja  
 

Ali se med učenci s PP, ki so vključeni v večinske OŠ, in med učenci s PP, ki so 

vključeni v specializirane zavode, pojavljajo razlike v odnosu do učiteljev in 

zaznavanju odnosa učiteljev do njih? 

Pri trditvah, ki se dotikajo omenjene tematike, nismo dokazali statistično pomembnih 

razlik med skupinama. Obe skupini sta izražali večinoma pozitivna stališča. Kot 

ugotavljata Ryan in Deci (v Akey, 2006, str. 6; glej tudi Kpolovie idr., 2014), je 

povezanost učenca z učitelji in vrstniki močno povezana s stališči, ki jih ima učenec 

do šole. Ob tem lahko sklenemo, da imata proučevani skupini učencev s stališča 

odnosa z učitelji in odnosa učiteljev do njiju lahko pozitiven odnos do šole.  

 

6.4 ODNOS UČENCA DO SOŠOLCEV IN ZAZNAVANJE ODNOSA 
SOŠOLCEV DO NJEGA 

 

V sklop Odnos učenca do sošolcev in zaznavanje odnosa sošolcev do njega  

spadajo naslednje trditve:  

― S sošolci se dobro razumem. 

― V šoli imam prijatelja, ki mu lahko zaupam. 

― V šoli se počutim osamljeno. 

― Razumem težave drugih, drugi pa razumejo moje. 

― V razredu spoštujemo medsebojne razlike. 

V nadaljevanju bomo vsako od njih posebej analizirali.  
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S sošolci se dobro razumem. 

 

Graf 18: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo S sošolci se dobro razumem. 

 

Tudi pri trditvi »S sošolci se dobro razumem.« so se pokazali večinoma pozitivni 

rezultati, saj se je le nekaj odstotkov učencev obeh skupin odločilo za negativna 

odgovora (večinske šole 5 %; specializirane institucije 3,4 %). Sredinski odgovor je 

izbralo nekaj več učencev večinskih šol (18,3 %) kot učencev specializiranih institucij 

(12,2 %). Pozitivna odgovora je izbrala velika večina učencev obeh institucij 

(večinske šole 76,6 %; specializirane institucije 84,4 %) (glej graf 18). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa je statistično pomembna (U 

= 2552,500; Z = -3,154; α = 0,002). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, so se pri stopnji strinjanja s trditvijo »S sošolci se dobro razumem.« 

pojavile statistično pomembne razlike (glej tabelo 16). Te so se pokazale pri izbiri 

pozitivnih odgovorov. Učenci specializiranih institucij so v večji meri izbrali najbolj 

pozitiven odgovor, medtem ko so učenci večinskih šol obema od pozitivnih 

odgovorov namenili enak delež. Tudi za sredinski odgovor so se slednji odločili v 

večji meri kot učenci specializiranih institucij.  
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 S sošolci se dobro razumem. 

Mann-Whitney U 2552.500 

Wilcoxon W 4382.500 

Z -3.154 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

Tabela 16: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev S sošolci se dobro 
razumem. 

 

 V šoli imam prijatelja, ki mu lahko zaupam. 

 

Graf 19: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo V šoli imam prijatelja, ki mu lahko zaupam. 

Stopnja strinjanja s trditvijo »V šoli imam prijatelja, ki mu lahko zaupam.« je med 

učenci večinskih in specializiranih šol zelo podobna. Največji delež odgovorov imata 

zopet pozitivna odgovora (večinske šole 93,3 %; specializirane institucije 87 %). 

Sredinski odgovor je izbral manjši delež učencev obeh skupin (večinske šole 5 %; 

specializirane institucije 7,8 %), le malo glasov (večinske šole 1,7 %; specializirane 

institucije 5,2 %) sta prejela tudi negativna odgovora (glej graf 19). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3263,500; Z = -0,734; α = 0,463). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »V šoli imam prijatelja, ki mu lahko 

zaupam.«  ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 17). 
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 V šoli imam prijatelja, ki mu lahko zaupam. 

Mann-Whitney U 3263.500 

Wilcoxon W 9933.500 

Z -.734 

Asymp. Sig. (2-tailed) .463 

Tabela 17: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev V šoli imam prijatelja, ki 
mu lahko zaupam. 

 

V šoli se počutim osamljeno. 

 

 

Graf 20: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo V šoli se počutim osamljeno. 

Stopnja strinjanja s trditvijo »V šoli se počutim osamljeno.« je med učenci večinskih 

in specializiranih šol podobna. Večina je izbrala pozitivna odgovora (večinske šole 

66,3 %; specializirane institucije 64,4 %). S sredinskim odgovorom se je poistovetilo 

16,7 % učencev večinskih šol in 18,3 % učencev specializiranih institucij, negativna 

odgovora pa je izbralo 15 % učencev večinskih šol in malenkost več (17,4 %) 

učencev specializiranih institucij (glej graf 20). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3143,000; Z = -1,044; α = 0,296). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »V šoli se počutim osamljeno.« ni 

statistično pomembnih razlik (glej tabelo 18). 
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 V šoli se počutim osamljeno. 

Mann-Whitney U 3143.000 

Wilcoxon W 9813.000 

Z -1.044 

Asymp. Sig. (2-tailed) .296 

Tabela 18: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev V šoli se počutim 
osamljeno. 

 

Razumem težave drugih, drugi pa razumejo moje. 

 

 

Graf 21: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Razumem težave drugih, drugi pa razumejo moje. 

 

Stopnja strinjanja s trditvijo »Razumem težave drugih, drugi pa razumejo moje.« je v 

obeh skupinah podobna. Dokaj velik delež  učencev je izbral sredinski odgovor 

(večinske šole 30 %; specializirane institucije 23,5 %), manjši delež učencev je izbral 

negativna odgovora (večinske šole 11,6 %; specializirane institucije 10,4 %), visok 

delež učencev pa se je odločil za pozitivna odgovora, in sicer 58,3 % učencev 

večinskih šol ter 66,1 % učencev specializiranih institucij (glej graf 21). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 2997,000; Z = -1,491; α = 0,136). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Razumem težave drugih, drugi pa 

razumejo moje.« ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 19). 
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 Razumem težave drugih, drugi pa razumejo moje. 

Mann-Whitney U 2997.000 

Wilcoxon W 4827.000 

Z -1.491 

Asymp. Sig. (2-tailed) .136 

Tabela 19: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Razumem težave 
drugih, drugi pa razumejo moje. 

 

V razredu spoštujemo medsebojne razlike. 

 

 

Graf 22: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo V razredu spoštujemo medsebojne razlike. 

Pri trditvi »V razredu spoštujemo medsebojne razlike.« so se pokazali večinoma 

pozitivni rezultati, saj se je le 3,3 % učencev večinskih šol in 4,4 % učencev 

specializiranih institucij odločilo za negativna odgovora. Sredinski odgovor je izbral 

nekoliko večji delež učencev večinskih šol (21,7 %) kot učencev specializiranih 

institucij (11,3 %). Pozitivna odgovora sta prejela največji delež glasov, in sicer se je 

z njima poistovetilo 75 % učencev večinskih šol in 84,3 % učencev specializiranih 

institucij (glej graf 22). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa je statistično pomembna (U 

= 2553,000; Z = -3,126; α = 0,002). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, so se pri stopnji strinjanja s trditvijo »V razredu spoštujemo 

medsebojne razlike.« pojavile statistično pomembne razlike (glej tabelo 20). Učenci 

specializiranih institucij so v največji meri izbrali najbolj pozitiven odgovor, medtem ko 
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so učenci svoje glasove enakomerno razporedili med pozitivna in tudi sredinski 

odgovor.  

 

 
V razredu spoštujemo medsebojne razlike. 

Mann-Whitney U 2553.000 

Wilcoxon W 4383.000 

Z -3.126 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

Tabela 20: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev V razredu spoštujemo 

medsebojne razlike. 

 

6.4.1 Interpretacija rezultatov 4. raziskovalnega vprašanja 
 

Ali se med učenci s PP, ki so vključeni v večinske OŠ, in med učenci s PP, ki so 

vključeni v specializirane zavode, pojavljajo razlike v odnosu do sošolcev in 

zaznavanju odnosa sošolcev do njih? 

Statistično pomembne razlike so se pojavile pri dveh od petih trditev: »S sošolci se 

dobro razumem.« in »V razredu spoštujemo medsebojne razlike.«. Porazdelitev 

odgovorov je pri obeh trditvah zelo podobna. Majhna deleža obeh skupin učencev 

sta se odločila za negativna odgovora, tako da so se bolj opazne razlike pojavile pri 

izbiri sredinskega in pozitivnih odgovorov. Učenci specializiranih institucij so se v 

obeh primerih v večji meri odločali za najbolj pozitiven odgovor, medtem ko so učenci 

večinskih šol svoje odgovore razdelili med oba pozitivna odgovora in se v nekoliko 

večji meri kot učenci specializiranih institucij odločali tudi za sredinski odgovor. 

Če povzamemo, se je pri trditvah v zvezi z odnosom do sošolcev in zaznavanjem 

odnosa sošolcev do njih izkazalo, da nekoliko večjo povezanost čutijo učenci 

specializiranih institucij, kar je delno v skladu z dosedanjimi raziskavami, ki pravijo, 

da so učenci večinskih šol večkrat izključeni iz družbe (Frazee, 2003, str. 2; glej tudi 

Snowdon, 2012), se večkrat počutijo osamljene, imajo manj prijateljev (Frazee, 2003, 

str. 2; glej tudi Koster idr., 2010; Cummins in Lau, 2003, v Koller idr., 2018; Lindsay in 

McPherson, 2011; Angelides in Aravi, 2006/2007, v Smrtnik Vitulić in Lesar, 2014). 

Kljub razlikam pri stopnjah strinjanja s trditvami lahko v splošnem trdimo, da so 

rezultati obeh skupin učencev pozitivni in se v večji meri skladajo z raziskavama H. 

Smrtnik Vitulić in I. Lesar (2014) ter Nunes idr. (2001), ki sta dokazali, da se učenci s 

PP v večinskih šolah počutijo dobro, nimajo občutka zavračanja in se večinoma tudi 

ne počutijo osamljene. Medosebni odnosi pomembno vplivajo na občutek pripadnosti 

in učenčevo zanimanje za šolo (Wentzel, 1998, v Macura-Milovanovič idr., 2013, str. 

3). Solomon idr. (1996, v Macura-Milovanovič idr., 2013, str. 3) prav tako ugotavljajo, 

da imajo učenci, ki se počutijo sprejete v šoli, večjo možnost pozitivne orientacije do 
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šole, zato lahko sklepamo, da imajo učenci v kontekstu odnosa do sošolcev in 

obratno lahko pozitivne občutke do šole, a vendar glede na našo raziskavo lahko 

vidimo, da so ti občutki nekoliko boljši pri učencih specializiranih institucij.  

 

6.5 UČENČEV OBČUTEK PSIHIČNE IN FIZIČNE VARNOSTI 
 

V sklop Učenčev občutek psihične in fizične varnosti spadajo naslednje trditve:  

― Moji sošolci in drugi učenci šole se norčujejo iz mene. 

― Bojim se priti v šolo. 

― V šoli se nasilno vedem (z besedami ali dejanji). 

― Učitelji se zanimajo tudi za dogajanje med odmori. 

― Učitelji  so sposobni kontrolirati vedênje nas učencev. 

― Učitelji so do vseh učencev enaki in pravični. 

V nadaljevanju bomo vsako od njih posebej analizirali.  

 

Moji sošolci in drugi učenci šole se norčujejo iz mene. 

 

Graf 23: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Moji sošolci in drugi učenci šole se norčujejo iz 
mene. 

 

Pri trditvi »Moji sošolci in drugi učenci šole se norčujejo iz mene.« so se pokazali 

večinoma pozitivni rezultati. Pozitivna odgovora je izbralo 65 % učencev večinskih šol 
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in 70,4 % učencev specializiranih institucij. Sredinski odgovor je izbralo 21,7 % 

učencev večinskih šol in 12,2 % učencev specializiranih institucij, negativna 

odgovora pa 13,4 % učencev večinskih šol in 16,5 % učencev specializiranih institucij 

(glej graf 23). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 2971,000; Z = -1,622; α = 0,105). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Moji sošolci in drugi učenci šole se 

norčujejo iz mene.« ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 21). 

 

 Moji sošolci in drugi učenci šole se norčujejo iz mene. 

Mann-Whitney U 2971.000 

Wilcoxon W 9641.000 

Z -1.622 

Asymp. Sig. (2-tailed) .105 

Tabela 21: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Moji sošolci in drugi 
učenci šole se norčujejo iz mene. 

 

Bojim se priti v šolo. 

 

 

Graf 24: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Bojim se priti v šolo. 

S trditvijo »Bojim se priti v šolo.« se ne strinja velika večina tako učencev večinskih 

šol (86,6 %) kot tudi učencev specializiranih institucij (78,3 %). Da trditev včasih drži, 

včasih ne, meni 6,7 % učencev večinskih šol in 9,6 % učencev specializiranih 

41 

11 

4 3 1 

86 

4 11 6 8 
0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

70 % 

80 % 

Nikakor ne 
drži. 

Večinoma ne 
drži. 

Včasih drži, 
včasih ne. 

Večinoma 
drži. 

Popolnoma 
drži. 

Večinske šole 

Specializirane institucije 



Bobnar, P. (2019). Odnos do šole učencev s posebnimi potrebami v večinskih in specializiranih institucijah. Magistrsko delo. 

 

58 

institucij, medtem ko 6,7 % učencev večinskih šol in 12,2 % učencev specializiranih 

institucij meni, da trditev za njih večinoma ali popolnoma drži (glej graf 24). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 2971,000; Z = -1,622; α = 0,105). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Bojim se priti v šolo.« ni statistično 

pomembnih razlik (glej tabelo 22). 

 

 
Bojim se priti v šolo. 

Mann-Whitney U 3364.000 

Wilcoxon W 10034.000 

Z -.344 

Asymp. Sig. (2-tailed) .731 

Tabela 22: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Bojim se priti v šolo. 

 

V šoli se nasilno vedem (z besedami ali dejanji). 

 

Graf 25: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo V šoli se nasilno vedem (z besedami ali dejanji). 

Pri trditvi »V šoli se nasilno vedem (z besedami ali dejanji).« se je večina učencev 

obeh šol odločila za odgovora »Nikakor ne drži.« in »Večinoma ne drži.« (večinske 

šole 85 %; specializirane institucije 75,7 %). Skoraj enak delež otrok obeh skupin je 

izbralo sredinski odgovor (13,3 % in 13 %), odgovora »Večinoma drži.« in 

»Popolnoma drži.« pa so z zanemarljivim odstotkom izbrali učenci večinskih šol (1,7 

%), učenci specializiranih institucij pa v nekoliko večjem odstotku (11,3 %) (glej graf 

25).  

46 

5 8 1 0 

66 

21 
15 7 6 

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

70 % 

80 % 

90 % 

Nikakor ne drži. Večinoma ne 
drži. 

Včasih drži, 
včasih ne. 

Večinoma drži. Popolnoma 
drži. 

Večinske šole 

Specializirane institucije 



Bobnar, P. (2019). Odnos do šole učencev s posebnimi potrebami v večinskih in specializiranih institucijah. Magistrsko delo. 

 

59 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa je statistično pomembna (U 

= 2762,000; Z = -2,527; α = 0,011). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, so se pri stopnji strinjanja s trditvijo »V šoli se nasilno vedem (z 

besedami ali dejanji).« pojavile statistično pomembne razlike (glej tabelo 23), in sicer 

so bolj pozitivno odgovarjali učenci večinskih šol. Slednji so v nekoliko večji meri kot 

učenci specializiranih institucij popolnoma zanikali trditev in zgolj v zanemarljivem 

deležu potrdili svoje nasilno vedênje (samo en učenec). 

 

 V šoli se nasilno vedem (z besedami ali dejanji). 

Mann-Whitney U 2762.000 

Wilcoxon W 4592.000 

Z -2.527 

Asymp. Sig. (2-tailed) .011 

Tabela 23: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev V šoli se nasilno vedem 
(z besedami ali dejanji). 

 

Učitelji se zanimajo tudi za dogajanje med odmori. 

 

 

Graf 26: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Učitelji se zanimajo tudi za dogajanje med odmori. 

S trditvijo »Učitelji se zanimajo tudi za dogajanje med odmori.« se strinja 66,6 % 

učencev večinskih šol in 77,4 % učencev specializiranih institucij. Sredinski odgovor 

je izbral nekoliko večji delež učencev večinskih šol (23,3 %) kot učencev 

specializiranih institucij (11,3 %). Negativna odgovora je izbral podobno majhen delež 
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učencev obeh skupin (večinske šole 10 %; specializirane institucije 11,3 %) (glej graf 

26). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa je statistično pomembna (U 

= 2559,500; Z = -2,968; α = 0,003). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, so se pri stopnji strinjanja s trditvijo »Učitelji se zanimajo tudi za 

dogajanje med odmori.« pojavile statistično pomembne razlike (glej tabelo 24). Bolj 

pozitivno stališče so izkazali učenci specializiranih institucij, ki so v največji meri 

izbrali najbolj pozitiven odgovor. Učenci večinskih šol so se v večji meri odločili za 

drugi najbolj pozitiven odgovor, enak delež glasov pa sta z njihove strani prejela 

najbolj pozitiven odgovor in sredinski odgovor.  

 

 Učitelji se zanimajo tudi za dogajanje med odmori. 

Mann-Whitney U 2559.500 

Wilcoxon W 4389.500 

Z -2.968 

Asymp. Sig. (2-tailed) .003 

Tabela 24: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Učitelji se zanimajo tudi 
za dogajanje med odmori. 

 

Učitelji so sposobni kontrolirati vedênje nas učencev. 

 

 

Graf 27: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Učitelji so sposobni kontrolirati vedênje nas 
učencev. 
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S trditvijo »Učitelji  so sposobni kontrolirati vedênje nas učencev.« se strinja največji 

delež učencev obeh skupin (večinske šole 70 %; specializirane institucije 79,2 %). 

Sredinski odgovor je izbrala petina (20 %) učencev večinskih šol in nekoliko manj 

(14,8 %) učencev specializiranih institucij. Negativna odgovora sta dobila manjši 

odstotek glasov (večinske šole 10 %; specializirane institucije 6,1 %) (glej graf 27). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa je statistično pomembna (U = 

2566,500; Z = -3,050; α = 0,002). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, so se pri stopnji strinjanja s trditvijo »Učitelji so sposobni kontrolirati 

vedênje nas učencev.« pojavile statistično pomembne razlike (glej tabelo 25). Nekoliko 

bolj pozitivno so odgovarjali učenci specializiranih institucij. Slednji so v večji meri kot 

učenci večinskih šol lahko v popolnosti potrdili trditev in ravno obratno, v manjši meri kot 

učenci večinskih šol delno ali popolnoma zanikali trditev. Tudi sredinski odgovor so v 

nekoliko večji meri izbrali učenci večinskih šol. 

 

 Učitelji  so sposobni kontrolirati vedênje nas učencev. 

Mann-Whitney U 2566.500 

Wilcoxon W 4396.500 

Z -3.050 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002 

Tabela 25: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Učitelji so sposobni kontrolirati 
vedênje nas učencev. 
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Učitelji so do vseh učencev enaki in pravični. 

 

Graf 28: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Učitelji so do vseh učencev enaki in pravični. 

S trditvijo »Učitelji so do vseh učencev enaki in pravični.« se strinja največji delež 

učencev obeh skupin (večinske šole 65 %; specializirane institucije 80 %). Sredinski 

odgovor je izbrala petina (20 %) učencev večinskih šol in nekoliko manj (13 %) 

učencev specializiranih institucij. Negativna odgovora sta dobila nekoliko manjši, a ne 

zanemarljiv odstotek glasov (večinske šole 15 %; specializirane institucije 6,9 %) (glej 

graf 28). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa je statistično pomembna (U 

= 2427,500; Z = -3,485; α = 0,000). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, so se pri stopnji strinjanja s trditvijo »Učitelji so do vseh učencev enaki 

in pravični.« pojavile statistično pomembne razlike (glej tabelo 26). Bolj pozitivno so 

odgovarjali učenci specializiranih institucij, saj so v največji meri izbrali najbolj 

pozitiven odgovor, medtem ko so učenci večinskih šol največja deleža odgovorov 

razporedila med oba pozitivna odgovora. V večji meri kot učenci specializiranih 

institucij pa so izbrali tudi sredinski in negativna odgovora.  

 

 Učitelji so do vseh učencev enaki in pravični. 

Mann-Whitney U 2427.500 

Wilcoxon W 4257.500 

Z -3.485 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Tabela 26: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Učitelji so do vseh 
učencev enaki in pravični. 
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6.5.1 Interpretacija rezultatov 5. raziskovalnega vprašanja 
 

Ali se med učenci s PP, ki so vključeni v večinske OŠ, in med učenci s PP, ki so 

vključeni v specializirane zavode, pojavljajo razlike v občutku psihične in fizične 

varnosti? 

Pri štirih od šestih trditev, ki se dotikajo teme občutka psihične in fizične varnosti, so 

se pojavile statistično pomembne razlike med skupinama. Te trditve so: »V šoli se 

nasilno vedem (z besedami ali dejanji).«, »Učitelji se zanimajo tudi za dogajanje med 

odmori.«, »Učitelji so sposobni kontrolirati vedênje nas učencev.« ter »Učitelji so do 

vseh učencev enaki in pravični.«. Pri trditvi »V šoli se nasilno vedem (z besedami ali 

dejanji).« so se bolj pozitivni rezultati kazali v smer učencev večinskih šol. Obe 

skupini učencev sta se sicer v največji meri poistovetili z odgovorom »Nikakor ne 

drži.«, vendar je bil delež učencev specializiranih institucij pri tem odgovoru nekoliko 

nižji. V večji meri kot učenci večinskih šol so se učenci specializiranih institucij odločili 

za odgovor »Večinoma ne drži.« ter tudi odgovora »Popolnoma drži.« in »Večinoma 

drži.«. Pri ostalih treh trditvah so bili bolj pozitivni rezultati na strani učencev 

specializiranih institucij. Nekoliko bolj opazne razlike so se pri vseh trditvah pojavile 

pri razporeditvi odgovorov med oba pozitivna in sredinski odgovor. Pri trditvah 

»Učitelji se zanimajo tudi za dogajanje med odmori.«, »Učitelji so sposobni 

kontrolirati vedênje nas učencev.« ter »Učitelji so do vseh učencev enaki in pravični.« 

se je večina učencev specializiranih institucij v večji meri odločala za najbolj pozitiven 

odgovor, učenci večinskih šol pa so odgovore razporedili bolj enakomerno med 

omenjene možnosti. Učenci obeh skupin so večinoma odgovarjali pozitivno, vendar 

opozarjamo na pomembnost ugotovljenih razlik, ki so večinoma na strani učencev 

specializiranih institucij.  

Analizo tega raziskovalnega vprašanja zaključujemo z dejstvom, da je občutek 

varnosti ključen za učenčevo dobro počutje v šoli in s tem za pozitiven odnos do šole 

(Rethinking School Safety: Communities and Schools Working Together, 2013, str. 

1). Okoliščini, ki lahko pripeljeta do tega, da se učenec v šoli ne počuti varno, sta 

doživljanje nadlegovanja s strani vrstnikov oz. zgolj opažanje takšnega dogajanja na 

šoli in pomanjkanje učiteljeve kontrole nad vedênjem učencev (prav tam; glej tudi 

Twemlow idr., 2002). Naša raziskava pri doživljanju nadlegovanja s strani vrstnikov ni 

dokazala statistično pomembnih razlik, so se pa te pojavile pri zaznavanju učiteljeve 

kontrole nad vedênjem učencev. Ob tem lahko povzamemo, da se učenci večinskih 

šol počutijo nekoliko manj varne kot učenci specializiranih institucij in bi zato lahko 

imeli nekoliko slabši odnos do šole v celoti. Zadovoljni pa smo lahko z danimi 

odgovori učencev obeh skupin pri trditvah »Moji sošolci in drugi učenci šole se 

norčujejo iz mene.« ter »Bojim se priti v šolo.«, ki sta dokaj kritični za učenčevo 

počutje. Statistično pomembne razlike se namreč niso pojavile in odgovori učencev 

so večinoma pozitivni.  

 



Bobnar, P. (2019). Odnos do šole učencev s posebnimi potrebami v večinskih in specializiranih institucijah. Magistrsko delo. 

 

64 

6.6 UČENČEVO SAMOVREDNOTENJE GLEDE UČNE USPEŠNOSTI 
 

V sklop Učenčevo samovrednotenje glede učne uspešnosti spadajo naslednje 
trditve:  

― V šoli sem učno uspešen/na. 

― Dejavnosti v šoli lahko opravljam ravno tako dobro kot večina ostalih. 

― Po osnovni šoli bom dokončal/a tudi srednjo šolo in morda fakulteto. 

V nadaljevanju bomo vsako od njih posebej analizirali.  

 

V šoli sem učno uspešen/na. 

 

Graf 29: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo V šoli sem učno uspešen/na. 

S trditvijo »V šoli sem učno uspešen/na.« se strinja večina učencev obeh skupin 

(večinske šole 75 %; specializirane institucije 72,2 %). Sredinski odgovor je izbralo 

16,7 % učencev večinskih šol in 22,6 % učencev specializiranih institucij, negativna 

odgovora pa je izbral manjši delež učencev (večinske šole 8,3 %; specializirane 

institucije 5,2 %) (glej graf 29). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3329,000; Z = -0,403; α = 0,687). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »V šoli sem učno uspešen/na.« ni 

statistično pomembnih razlik (glej tabelo 27). 
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 V šoli sem učno uspešen/na. 

Mann-Whitney U 3329.000 

Wilcoxon W 5159.000 

Z -.403 

Asymp. Sig. (2-tailed) .687 

Tabela 27: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev V šoli sem učno 
uspešen/na. 

 

Dejavnosti v šoli lahko opravljam ravno tako dobro kot večina ostalih. 

 

Graf 30: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Dejavnosti v šoli lahko opravljam ravno tako dobro 
kot večina ostalih. 

S trditvijo »Dejavnosti v šoli lahko opravljam ravno tako dobro kot večina ostalih.« se 

strinja večina učencev obeh skupin (večinske šole 73,3 %; specializirane institucije 

73,9 %). Sredinski odgovor je izbral enak delež obeh skupin (18,3 %), negativna 

odgovora pa sta zbrala manjši delež odgovorov (večinske šole 8,4 %; specializirane 

institucije 7,8 %) (glej graf 30). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3032,500; Z = -1,390; α = 0,165). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Dejavnosti v šoli lahko opravljam ravno 

tako dobro kot večina ostalih.« ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 28). 
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Dejavnosti v šoli lahko opravljam ravno tako dobro 

kot večina ostalih. 

Mann-Whitney U 3032.500 

Wilcoxon W 4862.500 

Z -1.390 

Asymp. Sig. (2-tailed) .165 

Tabela 28: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Dejavnosti v šoli lahko 
opravljam ravno tako dobro kot večina ostalih. 

 

Po osnovni šoli bom dokončal/a tudi srednjo šolo in morda fakulteto. 

 

 

Graf 31: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Po osnovni šoli bom dokončal/a tudi srednjo šolo in 
morda fakulteto. 

S trditvijo »Po osnovni šoli bom dokončal/a tudi srednjo šolo in morda fakulteto.« se 

strinja večina učencev obeh skupin (večinske šole 80 %; specializirane institucije 79 

%). Sredinski odgovor je izbralo 16,7 % učencev večinskih šol in 10,4 % učencev 

specializiranih institucij, negativna odgovora pa je zbral manjši delež učencev 

(večinske šole 3,3 %; specializirane institucije 10,4 %) (glej graf 31). 
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Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna 

(U = 3398,500; Z = -0,185; α = 0,853). Med učenci, ki hodijo v specializirane 

institucije in večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Po osnovni šoli bom 

dokončal/a tudi srednjo šolo in morda fakulteto.« ni statistično pomembnih razlik (glej 

tabelo 29). 

 

 

Po osnovni šoli bom dokončal/a tudi srednjo šolo in 

morda fakulteto. 

Mann-Whitney U 3398.500 

Wilcoxon W 5228.500 

Z -.185 

Asymp. Sig. (2-tailed) .853 

Tabela 29: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Po osnovni šoli bom 
dokončal/a tudi srednjo šolo in morda fakulteto. 

 

6.6.1 Interpretacija rezultatov 6. raziskovalnega vprašanja 
 

Ali se med učenci s PP, ki so vključeni v večinske OŠ, in med učenci s PP, ki so 

vključeni v specializirane zavode, pojavljajo razlike v samovrednotenju glede učne 

uspešnosti?  

Pri izražanju strinjanja s trditvami v zvezi z vrednotenjem lastne učne uspešnosti med 

proučevanima skupinama učencev ni statistično pomembnih razlik. Ugotovitve Pijla in 

Frostarda (2010, str. 93), da se pomanjkanje ozaveščenosti o otrocih s PP, negativna 

stališča do njih in ustrahovanje med drugimi kaže tudi v nizki samopodobi teh otrok, 

lahko v našem primeru zanikamo, saj je proučevani del otrokove samopodobe – 

samovrednotenje učne uspešnosti – pozitiven in se bistveno ne razlikuje glede na 

institucijo izobraževanja. 

 

6.7 UČENČEV OBČUTEK SPOŠTOVANOSTI S STRANI SOŠOLCEV IN 
UČITELJEV 

 

V sklop Učenčev občutek spoštovanosti s strani sošolcev in učiteljev spadajo 
naslednje trditve:  

― Učitelji verjamejo, da sem sposoben/na učenec/ka, in verjamejo v moj uspeh. 

― Mojega truda nihče ne opazi. 

― Ko se pogovarjam s sošolci, imam občutek, da jih zanima moje mnenje. 

V nadaljevanju bomo vsako od njih posebej analizirali.  
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Učitelji verjamejo, da sem sposoben/na učenec/ka, in verjamejo v moj uspeh. 

 

 

Graf 32: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Učitelji verjamejo, da sem sposoben/na učenec/ka, 
in verjamejo v moj uspeh. 

S trditvijo »Učitelji verjamejo, da sem sposoben/na učenec/ka, in verjamejo v moj 

uspeh.« se strinja večina učencev obeh skupin (večinske šole 80 %; specializirane 

institucije 80,9 %). Sredinski odgovor je izbral zelo podoben delež obeh skupin 

(večinske šole 13,3 %; specializirane institucije 12,2 %), z negativnima odgovoroma 

pa se je poistovetil podobno majhen delež učencev obeh skupin (večinske šole 6,7 

%; specializirane institucije 6,9 %) (glej graf 32). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna 

(U = 3092,500; Z = -1,254; α = 0,210). Med učenci, ki hodijo v specializirane 

institucije in večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Učitelji verjamejo, da sem 

sposoben/na učenec/ka, in verjamejo v moj uspeh.« ni statistično pomembnih razlik 

(glej tabelo 30). 
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Učitelji verjamejo, da sem sposoben/na učenec/ka, 

in verjamejo v moj uspeh. 

Mann-Whitney U 3092.500 

Wilcoxon W 4922.500 

Z -1.254 

Asymp. Sig. (2-tailed) .210 

Tabela 30: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Učitelji verjamejo, da 
sem sposoben/na učenec/ka, in verjamejo v moj uspeh. 

 

Mojega truda nihče ne opazi. 

 

 

Graf 33: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Mojega truda nihče ne opazi. 

S trditvijo »Mojega truda nihče ne opazi.« se ne strinja večina učencev obeh skupin 

(večinske šole 70 %; specializirane institucije 52,2 %). Sredinski odgovor je izbralo 

11,7 % učencev večinskih šol in 17,4 % učencev specializiranih institucij. Da trditev 

za njih večinoma ali celo popolnoma drži pa se je odločilo 18,3 % učencev večinskih 

šol in 30,4 % učencev specializiranih institucij (glej graf 33). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3101,000; Z = -1,156; α = 0,248). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Mojega truda nihče ne opazi.« ni 

statistično pomembnih razlik (glej tabelo 31). 
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 Mojega truda nihče ne opazi. 

Mann-Whitney U 3101.000 

Wilcoxon W 4931.000 

Z -1.156 

Asymp. Sig. (2-tailed) .248 

Tabela 31: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Mojega truda nihče ne 
opazi. 

 

Ko se pogovarjam s sošolci, imam občutek, da jih zanima moje mnenje. 

 

 

Graf 34: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Ko se pogovarjam s sošolci, imam občutek, da jih 
zanima moje mnenje. 

Stopnja strinjanja s trditvijo »Ko se pogovarjam s sošolci, imam občutek, da jih 

zanima moje mnenje.« je med učenci večinskih in specializiranih šol podobna. 

Negativna odgovora je izbral manjši delež obeh preučevanih skupin (večinske šole 

15 %; specializirane institucije 14 %). Sredinski odgovor »Včasih drži, včasih ne.« je 

izbralo 23,3 % učencev večinskih šol in 21,7 % učencev specializiranih institucij. 

Večina učencev obeh skupin je izbrala pozitivna odgovora (večinske šole 61,7 %; 

specializirane institucije 64,3 %) (glej graf 34). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3017,500; Z = -1,414; α = 0,157). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Ko se pogovarjam s sošolci, imam 

3 
6 

14 

24 

13 

8 8 

25 
29 

45 

0 % 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

30 % 

35 % 

40 % 

45 % 

Nikakor ne 
drži. 

Večinoma ne 
drži. 

Včasih drži, 
včasih ne. 

Večinoma 
drži. 

Popolnoma 
drži. 

Večinske šole 

Specializirane institucije 



Bobnar, P. (2019). Odnos do šole učencev s posebnimi potrebami v večinskih in specializiranih institucijah. Magistrsko delo. 

 

71 

občutek, da jih zanima moje mnenje.« ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 

32). 

 

 

Ko se pogovarjam s sošolci, imam občutek, da jih 

zanima moje mnenje. 

Mann-Whitney U 3017.500 

Wilcoxon W 4847.500 

Z -1.414 

Asymp. Sig. (2-tailed) .157 

Tabela 32: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Ko se pogovarjam s 

sošolci, imam občutek, da jih zanima moje mnenje. 

 

6.7.1 Interpretacija rezultatov 7. raziskovalnega vprašanja 
 

Ali se med učenci s PP, ki so vključeni v večinske OŠ, in med učenci s PP, ki so 

vključeni v specializirane zavode, pojavljajo razlike v občutku, da so spoštovani s 

strani učiteljev in sošolcev? 

Pri trditvah v povezavi s tematiko občutka spoštovanosti s strani učiteljev in sošolcev 

med proučevanima skupinama ni statistično pomembnih razlik.  

Večina učencev je izkazala pozitivna občutenja. Občutek učenca, da je cenjen in 

spoštovan, je pomemben z vidika, da je ključen za pridobitev občutka pripadnosti 

(Whitlock, 2006, str. 15; glej tudi Voelkl, 2012; Kpolovie idr., 2014), torej je tudi zato 

pomemben dejavnik za vzpostavljanje pozitivnega odnosa do šole (Brophy in Good, 

1974, v Stern, 2012, str. 21). V našem primeru lahko za večino učencev sklepamo, 

da imajo dober občutek glede spoštovanosti s strani učiteljev in vrstnikov, vendar pa 

na žalost tudi delež učencev obeh institucij, ki niso prepričani v to, ni majhen.  

 

 

6.8 UČENČEVO CENJENJE ŠOLSKEGA DELA IN IZOBRAŽEVANJA NA 
SPLOŠNO 

 

V sklop Učenčevo cenjenje šolskega dela in izobraževanja na splošno spadajo 
naslednje trditve:  

― Kadar česa ne razumem, vprašam, saj me snov zanima. 

― Redno delam domačo nalogo. 

― Pri pouku sodelujem. 

― Ko me učitelji pohvalijo, sem zadovoljen/na in ponosen/na. 

― Učenje v šoli je pomembno za moje nadaljnje šolanje in tudi za življenje. 

― Opravim tudi naloge, ki mi niso zanimive. 
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― Namesto da bi hodil/a v šolo, bi lahko počel/a veliko drugih, pomembnejših 

stvari. 

V nadaljevanju bomo vsako od njih posebej analizirali.  

Kadar česa ne razumem, vprašam, saj me snov zanima. 

 

Graf 35: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Kadar česa ne razumem, vprašam, saj me snov 
zanima. 

S trditvijo »Kadar česa ne razumem, vprašam, saj me snov zanima.« se strinja 

večina učencev obeh skupin (večinske šole 66,6 %; specializirane institucije 70,4 %). 

Dokaj visok delež učencev obeh skupin se je odločil tudi za sredinski odgovor, in 

sicer 26,7 % učencev večinskih šol in 21,7 % učencev specializiranih institucij. Manjši 

delež učencev obeh skupin se je poistovetil z negativnima odgovoroma (večinske 

šole 6,7 %; specializirane institucije 7,8 %) (glej graf 35). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3000,500; Z = -1,490; α = 0,136). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Kadar česa ne razumem, vprašam, saj 

me snov zanima.« ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 33). 
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Kadar česa ne razumem, vprašam, saj me snov 

zanima. 

Mann-Whitney U 3000.500 

Wilcoxon W 4830.500 

Z -1.490 

Asymp. Sig. (2-tailed) .136 

Tabela 33: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Kadar česa ne 
razumem, vprašam, saj me snov zanima. 

 

Redno delam domačo nalogo. 

 

Graf 36: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Redno delam domačo nalogo. 

Stopnja strinjanja s trditvijo »Redno delam domačo nalogo.« je med skupinama zelo 

podobna. Negativna odgovora je izbral majhen delež vprašanih (večinske šole 8,3 %; 

specializirane institucije 6,9 %). Največji delež učencev obeh skupin je izbral 

pozitivna odgovora, in sicer 73,3 % učencev večinskih šol in 73 % učencev 

specializiranih institucij. Sredinski odgovor je izbrala približno petina učencev obeh 

skupin (večinske šole 18,3 %; specializirane institucije 20 %) (glej graf 36). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3380,000; Z = -0,235; α = 0,814). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Redno delam domačo nalogo.« ni 

statistično pomembnih razlik (glej tabelo 34). 
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 Redno delam domačo nalogo. 

Mann-Whitney U 3380.000 

Wilcoxon W 10050.000 

Z -.235 

Asymp. Sig. (2-tailed) .814 

Tabela 34: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Redno delam domačo 
nalogo. 

 

Pri pouku sodelujem. 

 

 

Graf 37: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Pri pouku sodelujem. 

Trditev »Pri pouku sodelujem.« drži za 81,7 % učencev večinskih šol in za 84,4 % 

učencev specializiranih institucij. Sredinski odgovor si je izbral manjši delež učencev 

obeh skupin (večinske šole 11,7 %; specializirane institucije 13 %), še manjši delež 

glasov pa sta prejela negativna odgovora (večinske šole 6,7 %; specializirane 

institucije 2,6 %) (glej graf 37).  

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa je statistično pomembna (U 

= 2741,500; Z = -2,435; α = 0,015). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, se pri stopnji strinjanja s trditvijo »Pri pouku sodelujem.« pojavljajo 

statistično pomembne razlike (glej tabelo 35), ki kažejo, da so bolj pozitivno 

odgovarjali učenci specializiranih institucij, saj so si v največji meri izbrali najbolj 

pozitiven odgovor, medtem ko so si učenci večinskih šol v največji meri izbrali drugi 
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najbolj pozitiven odgovor. Prav tako se je večji odstotek učencev večinskih šol kot 

učencev specializiranih institucij odločilo za negativen odgovor »Večinoma ne drži«.  

 

 Pri pouku sodelujem. 

Mann-Whitney U 2741.500 

Wilcoxon W 4571.500 

Z -2.435 

Asymp. Sig. (2-tailed) .015 

Tabela 35: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Pri pouku sodelujem. 

 

Ko me učitelji pohvalijo, sem zadovoljen/na in ponosen/na. 

 

 

Graf 38: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Ko me učitelji pohvalijo, sem zadovoljen/na in 
ponosen/na. 

Stopnja strinjanja s trditvijo »Ko me učitelji pohvalijo, sem zadovoljen/na in 

ponosen/na.« je med skupinama zelo podobna. Velika večina učencev obeh skupin 

(večinske šole 95 %; specializirane institucije 91,3 %) se s trditvijo strinja. 

Neopredeljen odgovor je izbralo  3,3 % učencev večinskih šol in 7 % učencev 

specializiranih institucij. Negativna odgovora pa je izbral le zanemarljiv odstotek 

učencev obeh skupin (večinske šole 1,7 %; specializirane institucije 1,8 %) (glej graf 

38). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3154,500; Z = -1,318; α = 0,187). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 
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večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Ko me učitelji pohvalijo, sem 

zadovoljen/na in ponosen/na.« ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 36).  

 

 

Ko me učitelji pohvalijo, sem zadovoljen/na in 

ponosen/na. 

Mann-Whitney U 3154.500 

Wilcoxon W 9824.500 

Z -1.318 

Asymp. Sig. (2-tailed) .187 

Tabela 36: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev »Ko me učitelji 

pohvalijo, sem zadovoljen/na in ponosen/na.« 

 

Učenje v šoli je pomembno za moje nadaljnje šolanje in tudi za življenje. 

 

 

Graf 39: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Učenje v šoli je pomembno za moje nadaljnje 
šolanje in tudi za življenje. 

Stopnja strinjanja s trditvijo »Učenje v šoli je pomembno za moje nadaljnje šolanje in 

tudi za življenje.« je med skupinama zelo podobna. Velika večina učencev obeh 

skupin (večinske šole 93,4 %; specializirane institucije 88,7 %) se s trditvijo strinja. 

Za sredinski odgovor se je odločilo 3,3 % učencev večinskih šol in 7 % učencev 

specializiranih institucij. Malenkosten delež anketirancev se je odločil za negativna 

odgovora (večinske šole 3,3 %; specializirane institucije 4,3 %) (glej graf 39). 
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Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3349,000; Z = -0,393; α = 0,694). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Učenje v šoli je pomembno za moje 

nadaljnje šolanje in tudi za življenje.« ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 37). 

 

 

Učenje v šoli je pomembno za moje nadaljnje 

šolanje in tudi za življenje. 

Mann-Whitney U 3349.000 

Wilcoxon W 5179.000 

Z -.393 

Asymp. Sig. (2-tailed) .694 

Tabela 37: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Učenje v šoli je 
pomembno za moje nadaljnje šolanje in tudi za življenje. 

 

Opravim tudi naloge, ki mi niso zanimive. 

 

 

Graf 40: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Opravim tudi naloge, ki mi niso zanimive. 

S trditvijo »Opravim tudi naloge, ki mi niso zanimive.« se strinja večina učencev obeh 

skupin (večinske šole 83,3 %; specializirane institucije 72,2 %). Za neopredeljen 

odgovor se je odločilo 13,3 % učencev večinskih šol in 17,4 % učencev 

specializiranih institucij. Negativna odgovora pa je izbral le majhen delež učencev 

obeh skupin (večinske šole 3,3 %; specializirane institucije 10,5 %) (glej graf 40). 
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Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3317,500; Z = -0,445; α = 0,656). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Opravim tudi naloge, ki mi niso 

zanimive.« ni statistično pomembnih razlik (glej tabelo 38). 

 

 Opravim tudi naloge, ki mi niso zanimive. 

Mann-Whitney U 3317.500 

Wilcoxon W 5147.500 

Z -.445 

Asymp. Sig. (2-tailed) .656 

Tabela 38: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Opravim tudi naloge, ki 
mi niso zanimive. 

 

Namesto da bi hodil/a v šolo, bi lahko počel/a veliko drugih, pomembnejših 

stvari. 

 

 

Graf 41: Grafični prikaz stopnje strinjanja s trditvijo Namesto da bi hodil/a v šolo, bi lahko počel/a 
veliko drugih, pomembnejših stvari. 

Odgovori pri trditvi »Namesto da bi hodil/a v šolo, bi lahko počel/a veliko drugih, 

pomembnejših stvari.« so nekoliko bolj razpršeni kot pri večini drugih trditvah. Še 

vedno je večina učencev obeh skupin izkazala pozitivno mnenje  (večinske šole 60 

%; specializirane institucije 50,4 %), s sredinskim odgovorom pa se je poistovetilo 
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16,7 % učencev večinskih šol in 13 % učencev specializiranih institucij. Da trditev za 

njih velja meni 23,3 % učencev večinskih šol in 36,5 % učencev specializiranih 

institucij (glej graf 41). 

Vrednost neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa ni statistično pomembna (U 

= 3174,000; Z = -0,898; α = 0,369). Med učenci, ki hodijo v specializirane institucije in 

večinske šole, pri stopnji strinjanja s trditvijo »Namesto da bi hodil/a v šolo, bi lahko 

počel/a veliko drugih, pomembnejših stvari.« ni statistično pomembnih razlik (glej 

tabelo 39). 

 

 

Namesto da bi hodil/a v šolo, bi lahko počel/a 

veliko drugih, pomembnejših stvari. 

Mann-Whitney U 3174.000 

Wilcoxon W 5004.000 

Z -.898 

Asymp. Sig. (2-tailed) .369 

Tabela 39: Rezultati neparametričnega Mann-Whitneyevega U testa za trditev Namesto da bi hodil/a v 
šolo, bi lahko počel/a veliko drugih, pomembnejših stvari. 

 

6.8.1 Interpretacija rezultatov 8. raziskovalnega vprašanja 
 

Ali se med učenci s PP, ki so vključeni v večinske OŠ, in med učenci s PP, ki so 

vključeni v specializirane zavode, pojavljajo razlike v cenjenju šolskega dela 

(sodelovanje med poukom, odnos do domače naloge) in izobraževanja na splošno? 

Statistično pomembne razlike so se pojavile le pri eni izmed trditev, ki so povezane z 

omenjeno tematiko, in sicer pri trditvi »Pri pouku sodelujem.«. Učenci specializiranih 

institucij so svoje sodelovanje ocenili bolje kot učenci večinskih šol. To morda lahko 

pripišemo temu, da so razredi v specializiranih institucijah manj številčni in imajo več 

možnosti za sodelovanje. Odgovori obeh skupin so bili pri vseh trditvah usmerjeni 

večinoma pozitivno. 

Ker pozitiven odnos do šole temelji na vrednotenju pomena učne uspešnosti in na 

učenčevi želji po obiskovanju šole (Jessor idr., 1995, v Verešova in Mala, 2016, str. 

875), lahko ob danih odgovorih naših anketirancev trdimo, da imajo tudi s tega 

stališča učenci s PP v večini pozitiven odnos do šole.  
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6.9 ODGOVORI NA VPRAŠANJE »BI ŽELEL/A POVEDATI ŠE KAJ V 
ZVEZI S TVOJIM ODNOSOM DO ŠOLE, NPR. KAJ BI GA LAHKO 
IZBOLJŠALO?«  

 

To vprašanje ni bilo obvezno, tako da nanj niso odgovorili vsi učenci. Svoje mnenje je 

podalo 37 učencev specializiranih institucij (32 % celote) ter 17 učencev večinskih šol 

(28 % celote). Analiza odgovorov učencev bo predstavljena v naslednjih poglavjih, 

kjer kratica SI pomeni specializirane institucije, VŠ pa večinske šole. Vsi podani 

odgovori so skupaj zbrani v prilogi 2.  

 

6.9.1 Predstavitev odgovorov po kategorijah in njihova analiza 
 

ODGOVORI, KI SE NANAŠAJO NA UČENČEVO SAMOVREDNOTENJE 

5 učencev (13,5 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje) specializiranih institucij in 2 

učenca večinskih šol (11,8 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje) je kot odgovor na 

vprašanje »Bi želel/a povedati še kaj v zvezi s tvojim odnosom do šole, npr. kaj bi ga 

lahko izboljšalo?« navedlo nekaj v povezavi s samovrednotenjem (npr. SI1:»…sem 

bolj sposoben narediti to šolo.«), svojimi učnimi sposobnostmi (npr. VŠ15: »… da bi 

imela malo napak …«), ocenami, delom. Vsi odgovori razen enega s strani učenca 

specializirane institucije, ki zase meni, da je sposoben dokončati šolo (SI1:»…sem 

bolj sposoben narediti to šolo.«), so nagnjeni v negativno smer. Učenci obeh institucij 

si želijo sprememb na področju svojih ocen (npr. SI18: »Imela bi boljše ocene.«; 

VŠ15: »Želim si, da bi imel malo napak pri reševanju nalog.«) in učenja (npr. VŠ11: 

»Lahko bi se več učila.«). Eden od učencev specializirane institucije je izrazil tudi 

željo po spremembi svojega mišljenja glede pomembnosti ocen (SI5: »Lahko bi ga 

izboljšalo to da ko dobim slabo oceno se ne sekiram saj jo lahko vedno popravim.«). 

ODGOVORI, KI SE NANAŠAJO NA MEDSEBOJNE ODNOSE 

8 učencev (21,6 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje) specializiranih institucij in 3 

učenci večinskih šol (17,6 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje) je kot odgovor na 

vprašanje »Bi želel/a povedati še kaj v zvezi s tvojim odnosom do šole, npr. kaj bi ga 

lahko izboljšalo?« navedlo nekaj v povezavi z medsebojnimi odnosi – s sošolci in 

učitelji. Dva odgovora sta močno pozitivna, in sicer eden s strani učenca 

specializirane institucije in eden s strani učenca večinske šole. Iz odgovora učenca z 

oznako SI36 (učenec specializirane institucije) lahko razberemo, da se je prešolal iz 

večinske šole v specializirano institucijo. Svoje prešolanje vidi zelo pozitivno, saj 

navaja »… boljših prijateljev kot jih imam tukaj ne bi imel nikjer«. Drugi pozitiven 

odgovor je navedel učenec pod oznako VŠ12, ki je zapisal, da se ima v šoli zelo 

dobro, ker so ga sošolci dobro sprejeli. Ostali odgovori obeh skupin učencev so v tej 

kategoriji nagnjeni v negativno smer. Učenci obeh skupin navajajo željo po boljših 

odnosih s sošolci in učitelji (npr. SI16: Da bi se še bolj razumeli in bili prijatelji.), po 
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prijaznosti, pravičnosti in nepristranskosti učiteljev (npr. VŠ2: Lahko bi izboljšali to, da 

so bolj pravični in nepristranski.). Učenci specializiranih institucij so navedli, da bi se 

bolje počutili, če bi jih drugi manj »zafrkavali«, če bi se med seboj bolj spoštovali in 

če bi imeli več sošolcev. Za našo raziskavo zanimiv odgovor je navedel eden od 

učencev specializirane institucije (SI25). Iz njegovega odgovora lahko razberemo, da 

se je prej šolal v večinski šoli in ko so vrstniki izvedeli, da se bo prešolal, so se iz 

tega norčevali.  

ODGOVORI, KI SE NANAŠAJO NA POČUTJE 

16 učencev (43,2 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje) specializiranih institucij in 6 

učencev večinskih šol (35,3 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje) je kot odgovor na 

vprašanje »Bi želel/a povedati še kaj v zvezi s tvojim odnosom do šole, npr. kaj bi ga 

lahko izboljšalo?« navedlo nekaj v povezavi s svojim počutjem v šoli. Od tega je 

pozitivno naravnane odgovore podalo 11 od 16 učencev specializiranih institucij 

(68,8 %) in 4 od 6 učencev večinskih šol (66,7 %). Ti učenci navajajo, da imajo šolo 

radi, jo radi obiskujejo in imajo z njo dobre izkušnje (npr. SI26: Rad hodim v šolo; 

VŠ7: Do sedaj sem imel vedno dobre izkušnje. Želim si, da bo tudi v bodoče tako). 

Ostali odgovori so bili nagnjeni v negativno smer. Učenci specializiranih institucij, ki 

so odgovorili negativno, so izpostavili željo po miru v razredu, zmanjšanju količine 

nasilja ter željo po tem, da ne bi menjavali učiteljev. Eden od učencev specializiranih 

institucij je izrazil izrazito negativno mnenje in zapisal, da šolo sovraži (SI10). 

Negativno sta odgovorila tudi 2 od 6 učencev večinskih šol, in sicer je eden od njiju 

izrazil željo, da bi v šoli manj govorili o njegovi bolezni (VŠ9), drugi pa je izrazil skrb 

glede njegove varnost na hodniku. Želi si, da bi bili ostali nanj bolj pozorni (VŠ3).  

ODGOVORI, KI SE NANAŠAJO NA MOŽNOSTI 

4 učenci (10,8 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje) specializiranih institucij in 2 

učenca večinskih šol (11,8 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje) je kot odgovor na 

vprašanje »Bi želel/a povedati še kaj v zvezi s tvojim odnosom do šole, npr. kaj bi ga 

lahko izboljšalo?« navedlo nekaj v povezavi s svojimi možnostmi, ki jih imajo kot 

učenci. Vsi odgovori, ki so uvrščeni v to kategorijo, so nagnjeni v negativno smer. 

Dva učenca sta izrazila željo po izboljšanju opreme, ki jo kot otroka s PP potrebujeta. 

Iz odgovora učenca z oznako SI25 lahko natančneje razberemo, da je v trenutni 

instituciji sicer zadovoljen, saj lahko uporablja računalnik, a je povedal, da bi se pred 

prešolanjem v večinski šoli počutil bolje, če bi ga lahko uporabljal tudi tam. Eden od 

učencev večinskih šol je izrazil željo po večji količini učenja, ki bi bilo koristno za 

vsakdanje življenje (VŠ10). Učenci specializiranih institucij pa so izrazili želje po bolj 

pogostem sodelovanju na urah športne vzgoje (SI11), po dobri razlagi in večkratni 

ponovitvi snovi (SI2). 
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ODGOVORI, KI SE NANAŠAJO NA DRUGE STVARI, MANJ RELEVANTNE ZA 

NAŠO RAZISKAVO 

6 učencev (16,2 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje) specializiranih institucij in 5 

učencev večinskih šol (29,4 % tistih, ki so odgovorili na vprašanje) je kot odgovor na 

vprašanje »Bi želel/a povedati še kaj v zvezi s tvojim odnosom do šole, npr. kaj bi ga 

lahko izboljšalo?« navedlo nekaj, kar je za našo raziskavo nepomembno. Te 

odgovore smo uvrstili v kategorijo »Drugo«. Za vse učence (tudi učence brez PP) bi 

lahko rekli, da si želijo daljših odmorov, več zabave med učenjem, manj naloge in 

pisanja, zato teh odgovorov ne obravnavamo kot pomembnih za našo raziskavo. 
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7 SKLEP 
 

Kot smo že zapisali, je področje odnosa otrok s PP do šole slabo raziskano. Mnogo 

raziskav (glej npr. Gomizelj, 2014; Klobasa, 2009; Lisec, 2007) se osredinja na 

stališča staršev, učiteljev, specialnih delavcev in vrstnikov do vključevanja otrok s PP 

v večinske šole, redke pa so raziskave, ki so preučevale mnenje, odnos, vidik do šole 

otrok s PP samih. Poleg tega, da so raziskave redke, strokovnjaki opozarjajo tudi, da 

rezultati raziskav o otrocih s PP in njihovim vključevanjem v večinske OŠ pogosto 

ostanejo ločeni od praktičnega dela z njimi (Abdul-Adil idr., 2010, v Koller idr., 2018; 

Cocker in Scott, 2006, prav tam; Guerra idr., 2011, prav tam). Prav tako ugotavljajo, 

da rezultati raziskav pogosto niso predstavljeni na način, ki bi bil uporaben in 

dostopen za ljudi, ki delajo z otroki s PP (Axford idr., 2013, v Koller idr., 2018). Ta 

nepovezanost je delno rezultat slabega razumevanja inkluzije oz. segregacije in 

pomanjkanja zavedanja, kako lahko vpliva na vsakodnevno življenje otrok s PP in 

njihovih družin (Kufeldt in McKenzie, 2011, v Koller idr., 2018). Zato je torej, preden 

pride do sprememb v politiki in praksi, nujno raziskati, kako na vključevanje otrok s 

PP v večinske šole gleda ključna interesna skupina – otroci s PP, njihove družine in 

strokovnjaki, ki delajo z njimi (Kufeldt in McKenzie, 2011, v Koller idr., 2018). 

Povod za določitev našega raziskovalnega problema sta bila tako pomembnost in 

neraziskanost področja odnosa do šole učencev s PP glede na to, ali so vključeni v 

večinsko OŠ in so deležni inkluzivnega izobraževanja, ali pa se izobražujejo ločeno v 

specializiranih zavodih po principu segregacije. Glavni cilj, ki nas je pri pisanju 

magistrskega dela usmerjal in vodil, je bil ugotoviti, kakšen odnos do šole imajo otroci 

s PP in ali se odnos razlikuje glede na institucijo, v kateri se ti otroci izobražujejo. 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da sta obe proučevani skupini učencev 

večinoma izbirali pozitivne odgovore in s tem prikazali pozitiven odnos do šole, 

vendar pa so bile kljub temu opažene nekatere pomembne razlike. Zato lahko ob 

analizi naše raziskave potrdimo, da se odnos učencev s PP do šole razlikuje glede 

na institucijo izobraževanja. Statistično pomembne razlike med skupinama so se 

pojavile pri desetih od skupno šestintridesetih trditev (27,8 %): »Rad/a imam šolske 

odmore.«, »Rad/a imam svoj razred in čutim, da spadam vanj.«, »S sošolci se dobro 

razumem.«, »V razredu spoštujemo medsebojne razlike.«, »V šoli se nasilno vedem 

(z besedami ali dejanji).«, »Učitelji se zanimajo tudi za dogajanje med odmori.«, 

»Učitelji so sposobni kontrolirati vedênje nas učencev.«, »Učitelji so do vseh učencev 

enaki in pravični.«, »Pri pouku sodelujem.«, »Raje bi hodil/a v osnovno šolo, kjer bi 

imeli vsi učenci kakšno posebno potrebo in bi mi bili zato bolj podobni oz. kjer se 

šolajo tako učenci s posebnimi potrebami kot tisti brez njih.«. Večinoma so razlike 

pokazale bolj pozitivne rezultate na strani učencev specializiranih institucij. Ti so se 

večinoma poistovetili z najbolj pozitivnim odgovorom, medtem ko so učenci večinskih 

šol svoje odgovore nekoliko bolj enakomerno porazdelili med oba pozitivna in včasih 

tudi sredinski odgovor. Za boljše počutje v šoli, med odmori, v razredu, za večji 

občutek varnosti ter boljše sodelovanje med poukom je najverjetneje zaslužno to, da 
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so učenci specializiranih institucij v manjših oddelkih obkroženi z vrstniki, ki imajo 

podobne PP kot oni in se ob tem počutijo bolj prijetno. Obratna situacija je bila 

opažena pri naslednjih dveh trditvah: »V šoli se nasilno vedem (z besedami ali 

dejanji).« ter »Raje bi hodil/a v osnovno šolo, kjer bi imeli vsi učenci kakšno posebno 

potrebo in bi mi bili zato bolj podobni oz. kjer se šolajo tako učenci s posebnimi 

potrebami kot tisti brez njih.«. Tu so se bolj pozitivni rezultati pokazali na strani 

učencev večinskih šol. Da so učenci specializiranih institucij pri sebi zabeležili bolj 

nasilno vedênje kot učenci večinskih šol, morda lahko pripišemo temu, da imajo 

nekateri učenci specializiranih institucij bolj specifične PP, kar pomeni, da imajo lahko 

pogosteje izpade jeze, ki se kažejo z nasiljem. Zelo zanimivi so rezultati trditve »Raje 

bi hodil/a v osnovno šolo, kjer bi imeli vsi učenci kakšno posebno potrebo in bi mi bili 

zato bolj podobni oz. kjer se šolajo tako učenci s posebnimi potrebami kot tisti brez 

njih.«, saj so učenci večinskih šol izkazali večje zadovoljstvo nad izobraževanjem v 

trenutni instituciji, medtem ko je več učencev specializiranih institucij izrazilo željo po 

prešolanju. Ugotavljamo, da učencem veliko pomeni, da so lahko del večine, 

enakovredni vsem ostalim, ne glede na njihove posebnosti. Poleg tega pa rezultati 

raziskave tudi kažejo, da imajo učenci specializiranih institucij do večinske šole 

visoka pričakovanja, ki pa jih potem, ko začnejo s tamkajšnjim izobraževanjem, ne 

uspejo zadovoljiti v celoti.  

Analiza odgovorov na zadnje, odprto vprašanje »Bi želel/a povedati še kaj v zvezi s 

tvojim odnosom do šole, npr. kaj bi ga lahko izboljšalo?« ni pokazala bistvenih razlik 

med skupinama. V sklepu zato opisujemo kar skupne rezultate. Največ (22) učencev 

(40,7 % od tistih, ki so podali svoj odgovor) je na vprašanje odgovorilo nekaj v 

povezavi s svojim počutjem. Večina učencev obeh institucij je tu izrazila pozitivno 

mnenje, saj smo v njihovih odgovorih lahko največkrat razbrali pozitivno doživljanje 

šole. 11 učencev (20,4 % od tistih, ki so odgovorili na vprašanje) je v odgovorih 

navedlo, da bi želeli nekaj spremeniti v zvezi z njihovimi odnosi s sošolci in učitelji. Le 

2 učenca (18,2 %) sta ob tem izrazila pozitivno mnenje, v ostalih odgovorih pa smo 

lahko razbrali negativne občutke oz. željo po izboljšanju. 7 učencev (13 % od tistih, ki 

so odgovorili na vprašanje) je v odgovoru navedlo nekaj v povezavi s 

samovrednotenjem. Velika večina odgovorov v tej kategoriji (85,7 %, kar pomeni 6 od 

7 učencev) je izrazila željo po izboljšanju ocen, učenja ipd., medtem ko je 6 učencev 

(11,1 % od tistih, ki so odgovorili na vprašanje) želelo sporočiti, da imajo željo po 

izboljšanju njihovih možnosti (pripomočki, razlaga ipd.). Večina učencev, ki je 

odgovorila na to vprašanje, je torej izrazila željo po izboljšanju nekaterih dejavnikov, 

ki vplivajo na odnos do šole. Na izboljšanje teh dejavnikov lahko pomembno 

vplivamo tudi učitelji. S pogovorom, socialnimi igrami, sodelovanjem, poudarjanjem 

učenčevih pozitivnih lastnosti lahko močno izboljšamo učenčevo počutje, medosebne 

odnose in občutek pripadnosti.  

Z magistrskim delom smo nekoliko osvetlili stanje otrok s PP v slovenskih večinskih 

OŠ in specializiranih institucijah na področju odnosa do šole in postavili začetna 

izhodišča za nadaljnje raziskave. Predvsem bi lahko v raziskavo vključili nekoliko 
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večji vzorec, predvsem otrok s PP, ki se izobražujejo v večinskih šolah. S tem bi 

lahko dobili drugačne rezultate, ki bi bili bolj natančni in bi jih lahko posploševali na 

širšo množico. Prav tako bi bilo smiselno anketirance razdeliti na tiste, ki so se 

prešolali, kar pomeni, da so izkusili šolanje v obeh proučevanih programih, in tiste, ki 

so preizkusili šolanje zgolj v enem programu. 

Na podlagi rezultatov naše raziskave, ki je sicer pokazala boljše počutje učencev 

specializiranih institucij kot večinskih šol, a obenem željo velikega števila učencev 

specializiranih institucij po izobraževanju v večinskih šolah ter vseh pozitivnih vidikov 

vključevanja otrok s PP v večinske šole, lahko tudi s stališča učencev s PP 

spodbudimo njihovo vključevanje v večinske OŠ v čim večjem možnem številu. Da pa 

bi bilo vključevanje v večinske šole še bolj učinkovito, da bi se učenci lahko še bolje 

počutili, bi bilo potrebno še več delati na razumevanju in sprejemanju drugačnih. Kot 

smo že omenili, lahko učitelji in strokovni delavci veliko naredimo s pogovorom in 

raznimi drugimi vodenimi dejavnostmi in prav tako tudi s svojim zgledom 

enakovrednega obravnavanja vseh otrok v skupini ne glede na njihove različnosti. 

Magistrsko delo zaključujemo z mislijo, da nam bo kot družbi uspelo preseči 

predsodke do drugačnih le tako, da jih bomo skušali v čim večji meri vključevati 

medse. Začnemo pa vsekakor lahko že pri otrocih. 
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9 PRILOGE 

9.1 Priloga 1: Anketna vprašalnika 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Petra Bobnar, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Trenutno se 

ukvarjam s pisanjem magistrskega dela in s to anketo želim ugotoviti, kakšen je tvoj odnos 

do šole. Rezultati raziskave bodo pokazali, kako uspešno ste učenci z različnimi 

posebnostmi vključeni v slovenske osnovne šole. Če jih boš želel/a videti, mi piši na 

elektronski naslov: petrabobnar.pb@gmail.com. Želim, da veš, da tu ni pravilnih in napačnih 

odgovorov. Prosim te le, da prebereš spodnje trditve in poveš svoje mnenje o odnosu do 

šole tako, da obkrožiš številko, ki opisuje tvoje stališče do trditve. Najlepša hvala! 

 

Spol (obkroži): M       Ž 

Razred (napiši): ______ 

Vrsta tvoje posebne potrebe (obkroži eno):  

a) gluhost/naglušnost 

b) slepost/slabovidnost 

c) avtistična motnja 

č) govorno-jezikovna motnja 

d) gibalna oviranost 

Splošni uspeh v lanskem letu (obkroži):   5           4           3            2            1 

 

Št. Trditev Popolnoma 

drži. 

Večinoma 

drži. 

Včasih 

drži, 

včasih 

ne. 

Večinoma 

ne drži. 

Nikakor 

ne drži. 

 

1.  Rad/a hodim v 

šolo. 

 

 

5 4 3 2 1 

2.  V šoli prevladuje 

pozitivno vzdušje. 

 

5 

 

4 3 2 1 

3.  Rad/a imam svoj 

razred in čutim, da 

spadam vanj. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

mailto:petrabobnar.pb@gmail.com
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4.  Rad/a imam šolske 

odmore. 

 

5 

 

4 3 2 1 

5.  Šola me dolgočasi. 5 

 

4 3 2 1 

6.  Spoštujem in 

upoštevam šolska 

pravila. 

 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

7.  Kadar česa ne 

razumem, vprašam, 

saj me snov 

zanima. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

8.  Redno delam 

domačo nalogo. 

5 

 

4 3 2 1 

9.  Pri pouku 

sodelujem. 

5 

 

4 3 2 1 

10.  Ko me učitelji 

pohvalijo, sem 

zadovoljen/na in 

ponosen/na.  

 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

1 

11.  Učitelji verjamejo, 

da sem 

sposoben/na 

učenec/ka, in 

verjamejo v moj 

uspeh. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

12.  Mojega truda nihče 

ne opazi. 

5 

 

4 3 2 1 

13.  Ko se pogovarjam 

s sošolci, imam 

občutek, da jih 

zanima moje 

mnenje. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

14.  S sošolci se dobro 

razumem. 

5 

 

4 3 2 1 

15.  V šoli imam 

prijatelja, ki mu 

lahko zaupam. 

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

16.  V šoli se počutim 

osamljeno. 

 

5 

 

4 3 2 1 

17.  Razumem težave 

drugih, drugi pa 

razumejo moje. 

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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18.  V razredu 

spoštujemo 

medsebojne 

razlike. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

19.  Moji sošolci in 

drugi učenci šole 

se norčujejo iz 

mene. 

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

20.  Bojim se priti v 

šolo. 

5 

 

4 3 2 1 

21.  V šoli se nasilno 

vedem (z besedami 

ali dejanji).  

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

22.  Učiteljem lahko 

zaupam svoje 

težave. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

23.  Učitelji se trudijo, 

da bi se jaz v 

razredu dobro 

počutil/a.  

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

24.  Učitelji me 

spodbujajo, da se 

pri nalogah bolj 

potrudim. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

25.  Učitelji moje 

napake popravijo, 

ne da bi me s tem 

užalili. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

26.  Učitelji se zanimajo 

tudi za dogajanje 

med odmori.  

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

27.  Učitelji  so 

sposobni 

kontrolirati vedênje 

nas učencev. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

28.  Učitelji so do vseh 

učencev enaki in 

pravični. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

29.  Učenje v šoli je 

pomembno za moje 

nadaljnje šolanje in 

tudi za življenje. 

 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

30.  Opravim tudi 

naloge, ki mi niso 

zanimive.  

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 
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31.  Namesto da bi 

hodil/a v šolo, bi 

lahko počel/a 

veliko drugih, 

pomembnejših 

stvari. 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

32.  V šoli sem učno 

uspešen/na. 

5 4 3 2 1 

33.  Dejavnosti v šoli 

lahko opravljam 

ravno tako dobro 

kot večina ostalih. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

34.  Sem pomemben 

del našega razreda. 

5 

 

4 3 2 1 

35.  Po osnovni šoli 

bom dokončal/a 

tudi srednjo šolo in 

morda fakulteto. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

36. Raje bi hodil/a v 

osnovno šolo, kjer 

bi imeli vsi učenci 

kakšno posebno 

potrebo in bi mi bili 

zato bolj podobni. 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

37. Bi želel/a povedati še kaj v zvezi s tvojim odnosom do šole, npr. 

kaj bi ga lahko izboljšalo? 

 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Hvala za sodelovanje. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Petra Bobnar, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Trenutno se 

ukvarjam s pisanjem magistrskega dela in s to anketo želim ugotoviti, kakšen je tvoj odnos 

do šole. Rezultati raziskave bodo pokazali, kako uspešno ste učenci z različnimi 

posebnostmi vključeni v slovenske osnovne šole. Če jih boš želel/a videti, mi piši na 

elektronski naslov: petrabobnar.pb@gmail.com. Želim, da veš, da tu ni pravilnih in napačnih 

odgovorov. Prosim te le, da prebereš spodnje trditve in poveš svoje mnenje o odnosu do 

šole tako, da obkrožiš številko, ki opisuje tvoje stališče do trditve. Najlepša hvala! 

 

Spol (obkroži): M       Ž 

Razred (napiši): ______ 

Vrsta tvoje posebne potrebe (obkroži eno):  

a) gluhost/naglušnost 

b) slepost/slabovidnost 

c) avtistična motnja 

č) govorno-jezikovna motnja 

d) gibalna oviranost 

Splošni uspeh v lanskem letu (obkroži):   5           4           3            2            1 

Št. Trditev Popolnoma 

drži. 

Večinoma 

drži. 

Včasih 

drži, 

včasih 

ne. 

Večinoma 

ne drži. 

Nikakor 

ne drži. 

 

1.  Rad/a hodim v 

šolo. 

5 4 3 2 1 

2.  V šoli prevladuje 

pozitivno vzdušje. 

5 

 

4 3 2 1 

3.  Rad/a imam svoj 

razred in čutim, da 

spadam vanj. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

4.  Rad/a imam šolske 

odmore. 

 

5 

 

4 3 2 1 

5.  Šola me dolgočasi. 5 

 

4 3 2 1 

6.  Spoštujem in 

upoštevam šolska 

pravila. 

 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

mailto:petrabobnar.pb@gmail.com
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7.  Kadar česa ne 

razumem, vprašam, 

saj me snov 

zanima. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

8.  Redno delam 

domačo nalogo. 

5 

 

4 3 2 1 

9.  Pri pouku 

sodelujem. 

5 

 

4 3 2 1 

10.  Ko me učitelji 

pohvalijo, sem 

zadovoljen/na in 

ponosen/na.  

 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

2 

 

1 

11.  Učitelji verjamejo, 

da sem 

sposoben/na 

učenec/ka, in 

verjamejo v moj 

uspeh. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

12.  Mojega truda nihče 

ne opazi. 

5 

 

4 3 2 1 

13.  Ko se pogovarjam 

s sošolci, imam 

občutek, da jih 

zanima moje 

mnenje. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

14.  S sošolci se dobro 

razumem. 

5 

 

4 3 2 1 

15.  V šoli imam 

prijatelja, ki mu 

lahko zaupam. 

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

16.  V šoli se počutim 

osamljeno. 

5 

 

4 3 2 1 

17.  Razumem težave 

drugih, drugi pa 

razumejo moje. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

18.  V razredu 

spoštujemo 

medsebojne 

razlike. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

19.  Moji sošolci in 

drugi učenci šole 

se norčujejo iz 

mene. 

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

20.  Bojim se priti v 

šolo. 

5 

 

4 3 2 1 
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21.  V šoli se nasilno 

vedem (z besedami 

ali dejanji).  

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

22.  Učiteljem lahko 

zaupam svoje 

težave. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

23.  Učitelji se trudijo, 

da bi se jaz v 

razredu dobro 

počutil/a.  

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

24.  Učitelji me 

spodbujajo, da se 

pri nalogah bolj 

potrudim. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

25.  Učitelji moje 

napake popravijo, 

ne da bi me s tem 

užalili. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

26.  Učitelji se zanimajo 

tudi za dogajanje 

med odmori.  

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

27.  Učitelji  so 

sposobni 

kontrolirati vedênje 

nas učencev. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

28.  Učitelji so do vseh 

učencev enaki in 

pravični. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

29.  Učenje v šoli je 

pomembno za moje 

nadaljnje šolanje in 

tudi za življenje. 

 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

30.  Opravim tudi 

naloge, ki mi niso 

zanimive.  

 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

31.  Namesto da bi 

hodil/a v šolo, bi 

lahko počel/a 

veliko drugih, 

pomembnejših 

stvari. 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

32.  V šoli sem učno 

uspešen/na. 

 

5 4 3 2 1 
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33.  Dejavnosti v šoli 

lahko opravljam 

ravno tako dobro 

kot večina ostalih. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

34.  Sem pomemben 

del našega razreda. 

 

5 

 

4 3 2 1 

35.  Po osnovni šoli 

bom dokončal/a 

tudi srednjo šolo in 

morda fakulteto. 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

36. Raje bi hodil/a v 

osnovno šolo, kjer 

se šolajo tako 

učenci s posebnimi 

potrebami kot tisti 

brez njih. 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

37. Bi želel/a povedati še kaj v zvezi s tvojim odnosom do šole, npr. 

kaj bi ga lahko izboljšalo? 

 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Hvala za sodelovanje. 
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9.2 Priloga 2: Kategorizirani odgovori na odprto vprašanje 
 

ŠT. 
IZJAVE 

IZJAVA KATEGORIJA 

SI1 Sedaj mislim, da sem bolj sposoben narediti to 

šolo. 

SAMOVREDNOTENJE 

SI2 Imel bi več sošolcev. MEDSEBOJNI ODNOSI 

SI3 V redu mi je. 

 

POČUTJE 

SI4 Več srednjih šol in več izobrazbe. 

 

MOŽNOSTI 

SI5 Lahko bi ga izboljšalo to da ko dobim slabo oceno se 

ne sekiram saj jo lahko vedno popravim. 

SAMOVREDNOTENJE 

SI6 Še boljši odnosi v šoli. MEDSEBOJNI ODNOSI 

SI7 Hrano 

 

DRUGO 

SI8 Da bi bil mir in da bi vsi sodelovali pri pouku. 

 

POČUTJE 

SI9 Jaz ne bi izboljšal nič.  

 

POČUTJE 

SI10 Sovražim šolo. Edina stvar ki bi jo lahko izboljšala je 

da ne bi več obstajala.  

 

POČUTJE 

SI11 Lahko bi bila pri več urah športne vzgoje. MOŽNOSTI 

SI12 Da bi bilo v razredu nenasilno,  

da me drugi učenci ne bi zafrkavali. 

 

POČUTJE 
MEDSEBOJNI ODNOSI 

SI13 Vse je v redu. 

 

POČUTJE 
 

SI14 Več punc. 

 

DRUGO 

SI15 Da se spoštujemo med sabo. 

 

MEDSEBOJNI ODNOSI 

SI16 Da bi se še bolj razumeli in bili prijatelji. 

 

MEDSEBOJNI ODNOSI 

SI17 Da bi bil boljši v pisanju, računanju, branju, 

govorjenju. 

 

SAMOVREDNOTENJE 

SI18 Imela bi boljše ocene. 

 

SAMOVREDNOTENJE 

SI19 Bolj prijazni učitelji. 

 

MEDSEBOJNI ODNOSI 

SI20 Izboljšalo bi lahko izzivanje in tepenje. 

 

POČUTJE 
 

SI21 Manj domače naloge. 

 

DRUGO 
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SI22 Da ne bi menjali učiteljic. 

 

POČUTJE 
 

SI23 Lahko bi jo porušili, zažgali … 

  

DRUGO 

SI24 Da bi nam snov lepo razložili in jo velikrat ponovili. 

 

MOŽNOSTI 

SI25 V tej šoli nič.  

V prejšnji šoli so se norčevali iz tega, da grem na 

posebno šolo. V redni šoli bi se počutil bolje, če bi 

lahko delal na računalnik, tako kot tukaj. 

POČUTJE 
MEDSEBOJNI ODNOSI 
 
MOŽNOSTI 

SI26 Rad hodim v šolo. 

 

POČUTJE 
 

SI27 Učenje. 

 

DRUGO 

SI28 Da bi imeli veliko knjižnico. 

 

MOŽNOSTI 

SI29 Rad imam šolo. 

 

POČUTJE 
 

SI30 Brez domačih nalog, boljša hrana. 

 

DRUGO 

SI31 Super je 

 

POČUTJE 
 

SI32 Dobre ocene 

 

SAMOVREDNOTENJE 

SI33 Moral bi se bolj učiti. 

 

SAMOVREDNOTENJE 

SI34 V šoli mi je super. 

 

POČUTJE 
 

SI35 Vse je vredu. 

 

POČUTJE 
 

SI36 Raje hodim sem. Tuki smo prijatelji, na redni šoli 

so sami divjaki. Boljših prijateljev kot jih imam 

tukaj ne bi imel nikjer.  

POČUTJE 
POČUTJE 
MEDSEBOJNI ODNOSI 
 

SI37 Rad hodim v šolo, ker imamo ob četrtkih 

računalništvo 

POČUTJE 
 

VŠ1 Dvigalo bi bilo lahko boljše. 

 

MOŽNOSTI 

VŠ2 Lahko bi izboljšali to, da so bolj pravični in 

nepristranski. 

MEDSEBOJNI ODNOSI 
 

VŠ3 Da bi me merkali, da se nobeden ne bi zaletel v 

mene in aparat padel dol. To me najbolj skrbi. 

POČUTJE 
 

VŠ4 Daljši odmori. 

 

DRUGO 

VŠ5 Za enkrat sem z vsem zadovoljna. 

 

POČUTJE 
 

VŠ6 Večji odmori. DRUGO 
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VŠ7 Do sedaj sem imel vedno dobre izkušnje. Želim si, 

da bo tudi v bodoče tako. 

POČUTJE 
 

VŠ8 Rada imam tudi šport (v šoli). DRUGO 

VŠ9 Samo to mogoče, da bi le nekateri učenci na šoli 

manj govorili o moji bolezni. 

POČUTJE 

VŠ10 Najbolj me podpira učitelj tehnike in tehnologije, 

lahko bi se učili bolj za življenje koristnih stvari. 

 

MOŽNOSTI 

VŠ11 Lahko bi se več učila. 

 

SAMOVREDNOTENJE 

VŠ12 Zelo dobro se počutim v šoli ker so me sošolci 

dobro sprejeli in se imamo zelo dobro. 

 

POČUTJE 
MEDSEBOJNI ODNOSI 
 

VŠ13 Oš Vodice zelo lepo poskrbi za otroke s posebnimi 

potrebami. 

 

POČUTJE 
 
 
 

VŠ14 Boljši odnosi s sošolci in z nekaterimi učitelji. MEDSEBOJNI ODNOSI 
 

VŠ15 Želim si, da bi imel malo napak pri reševanju nalog. SAMOVREDNOTENJE 

VŠ16 Da bi se pri učenju bolj zabavali. DRUGO 

VŠ17 Daljši odmori, manj domače naloge,manj pisanja 

v zvezke. 

 

DRUGO 

 


