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POVZETEK 

Med specifičnimi učnimi težavami je v šolah najbolj prepoznana in najbolj pogosta disleksija, 

ki učence ovira pri osnovnem opismenjevanju in usvajanju jezikovnih spretnosti. Še večjo oviro 

pa predstavlja pri učencih, ki se šolajo in izobražujejo v angleškem jeziku, ki ni njihov materni 

jezik. Angleščina se kot mednarodni jezik v našem okolju pojavlja vedno pogosteje. Vedno več 

pa je v Sloveniji tudi mednarodnih šol, kjer pouk poteka v angleškem jeziku. Šole z angleškim 

jezikom obiskujejo otroci tujcev, ki so se zaradi službenih obveznosti začasno priselili v 

Slovenijo in se medsebojno sporazumevajo v angleščini, otroci priseljencev in tudi slovenski 

otroci. Med vključenimi učenci so tudi učenci, ki imajo specifične učne težave, med katerimi 

je najpogostejša prav disleksija. Pri učencih z disleksijo, ki se izobražujejo v angleščini kot 

tujem jeziku, okolica njihove posebne potrebe največkrat povezuje le s primanjkljaji na 

področju poznavanja angleškega jezika, disleksija kot specifična učna težava pa ostaja skrita 

(Limbos in Geva, 2001, v Geva, 2014).  

Empirični del magistrskega dela je multipla študija primera. Za statistično analizo pridobljenih 

informacij in podatkov smo uporabili metode kvalitativne primerjave ter deskriptivne analize. 

Vpliv disleksije na izobraževanje, ki poteka v angleškem jeziku, smo preverjali na namensko 

izbranem vzorcu, ki je zajemal učence z disleksijo, stare od 10 do 14 let. Materni jezik vseh 

vključenih učencev z disleksijo je slovenščina, medtem ko je angleščina njihov učni jezik. Cilj 

magistrskega dela je bil ugotoviti, kako disleksija vpliva na njihovo učenje v angleščini kot 

učnem jeziku. S pomočjo testa SNAP in testa Dyslexia Portfolio smo ugotovili, da disleksija 

vpliva na procese branja in pisanja v obeh jezikih. Učenci z disleksijo potrebujejo več časa in 

ponavljanja, da uspešno sledijo pouku. Prepoznali smo močna področja vključenih učencev z 

disleksijo in kompenzacijske strategije, ki jih uporabljajo ter ugotovili, da zaradi vpliva 

angleščine v šolskem okolju učenci angleščino zaznavajo kot njihov močnejši jezik v primerjavi 

s slovenščino. Ugotovitve raziskave so nam lahko v pomoč pri načrtovanju in izvajanju celostne 

obravnave ter pomoči in podpori, ki ju učenci z disleksijo potrebujejo, prispevale pa bodo tudi 

k razumevanju posebnih potreb, težav in izzivov učencev z disleksijo, ki se izobražujejo v 

angleščini kot učnem jeziku, ki ni njihov prvi jezik, niti jezik okolja. Različne študije o disleksiji 

ugotavljajo, da se ta v različnih okoljih in jezikih izraža na različne načine, zato bodo rezultati 

in ugotovitve raziskovalnega dela prispevali k spoznanjem pri izobraževanju učencev z 

disleksijo v angleščini kot učnem in hkrati tujem jeziku. 

KLJUČNE BESEDE 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami, disleksija, angleščina kot učni jezik, slovenščina kot 

materinščina/prvi jezik, večjezičnost/raznojezičnost. 
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ABSTRACT 

 
Among the specific learning difficulties in schools, the best known and most common is 

dyslexia. Dyslexia hinders the students' literacy and language skills. However, it is an even 

greater barrier for those students who are taught in schools where the language of schooling is 

not their mother tongue. As an international language, English is becoming increasingly 

common in the Slovenian environment. There are several international schools in Slovenia 

where lessons are held in English. International schools are attended by children of foreigners 

who have temporarily immigrated to Slovenia due to their work obligations and Slovenian 

children of wealthy parents. There are also students with specific learning difficulties, which 

include dyslexia. Students with specific learning difficulties are taught in English as a foreign 

language and their specific needs are very often linked only to deficits in the English language, 

and dyslexia, which is a specific learning problem, remains hidden (Limbos in Geva, 2001, v 

Geva, 2014). 

The empirical part of this master thesis is a multiple case study. Qualitative comparative 

methods and descriptive analyses were used for the statistical analysis of the obtained 

information and data. The impact of dyslexia on English language education was tested on a 

specially selected group of students with dyslexia aged 10-14 years. The mother tongue of all 

dyslexic students involved is Slovene, while English is their language of instruction. The aim 

of my master's thesis was to find out how dyslexia affects language learning if English is the 

language of schooling. The results of the research will help to understand the specific needs and 

difficulties and challenges of dyslexic students learning English as a language of schooling, 

which is neither their mother tongue nor the language of their environment. Based on the results 

of the research, we have found an answer to how we can provide the holistic treatment and help 

and support that dyslexic students need. SNAP assessment, and Dyslexia Portfolio showed that 

the weakest skills of dyslexic students are reading and writing. They therefore need more time 

and practice to follow the lesson. We identified their strong areas, the compensatory strategies 

they use, and found that due to the influence of English in the school environment, the students 

perceive English as their stronger language. Various studies show how dyslexia is presented in 

different environments and in different languages and how the results and findings of the 

research contribute to the learning outcomes of students with dyslexia in English as the 

language of instruction and at the same time as a foreign language. 

Key words 

Students with specific learning difficulties, dyslexia, English as the language of instruction, 

Slovene as a mother tongue, multilingualism 
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1. UVOD 
 

Disleksija je dandanes že zelo dobro poznana, vendar še vedno slabo razumljena specifična 

učna težava, ki je povezana predvsem s področji branja in pisanja ter z mnogimi pridruženimi 

težavami, ki presegajo pismenost. Težave, ki otežujejo usvajanje in rabo veščin branja, pisanja 

in pravopisa, moramo razumeti bolj poglobljeno skozi razumevanje različnih kognitivnih 

procesov, saj te težave vplivajo tudi na druga področja posameznikovega delovanja. Disleksija 

vključuje skupino raznolikih medsebojno povezanih dejavnikov, ki so del posameznika ter nanj 

vplivajo skozi vse življenje. Vsak posameznik izkazuje te dejavnike, težave in močna področja 

na različne načine, zato ga moramo obravnavati individualno (Raduly-Zorgo, Smythe in 

Gyarmathy, 2010). Predvsem pa pri vsakem posamezniku proces opismenjevanja poteka 

drugače, nekateri veščine branja in pisanja usvojijo zelo zgodaj, drugi za to potrebujejo več 

časa. Ob tem je seveda treba upoštevati tudi posameznikovo okolje, spodbude in pomoč ter 

podporo, ki jih je v času opismenjevanja prejemal.  

Angleščina postaja v današnjem vsakdanu vse bolj pomemben jezik, tako v medsebojni  

komunikaciji kot tudi v različnih strokovnih okoljih. Učenci se z angleščino srečujejo že zelo 

zgodaj zunaj šole in hkrati v okviru šolanja. Nekateri učenci, ki živijo v Sloveniji, pa se v 

angleškem jeziku tudi izobražujejo. Za izobraževanje, ki poteka v tujem jeziku, je potrebna 

zadostno visoka raven znanja jezika, da lahko učenec pouku sledi, razume razlago, navodila, 

potek posameznih dejavnosti in tudi aktivno sodeluje.  

Ker je disleksija pri učencih v slovenskih osnovnih šolah vedno bolj pogosto prepoznana 

specifična učna težava, se prav tako pogosteje prepoznavajo učenci z disleksijo tudi na osnovnih 

šolah v Sloveniji, kjer učni proces poteka v angleškem jeziku. Namen magistrskega dela je 

pojasniti izzive disleksije ter povezati in pojasniti, s katerimi značilnostmi disleksije se učenci 

soočajo v različnih jezikih – slovenščini in angleščini. Empirični del je multipla študija primera, 

ki zajema vzorec učencev z disleksijo, ki se v Sloveniji šolajo v angleškem izobraževalnem 

sistemu, vendar je njihov materni jezik slovenščina. Z različnimi testi, intervjuji in anketnimi 

vprašalniki smo prepoznali, kako disleksija vpliva na učence v angleškem okolju, kakšne 

kompenzacijske strategije so učenci razvili tekom šolanja in kako se spopadajo z lastno 

večjezičnostjo ter disleksijo. Prav tako smo prepoznali različne vrste pomoči in podpore, ki jo 

prejemajo tako v šoli kot v domačem okolju, da lahko dosežejo svoj potencial in razvijajo tudi 

svoja šibka področja.  
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1. Disleksija 

Disleksija je prvi splošni izraz, s katerim so se opisovale motnje na področju branja in pisanja. 

Te težave so se sčasoma delile in kategorizirale tako, da so podrobneje začeli opisovati različne 

primanjkljaje na področju učenja (Davis in Braun, 2008). Disleksija je dobro poznana, vendar 

slabo razumljena težava, ki je vezana na branje in pisanje z mnogimi pridruženimi težavami na 

različnih področjih. Pomembno je, da se zavedamo, da se pojem disleksija razlikuje v različnih 

kulturah, jezikih in prostorih ter da ima vsak posameznik z disleksijo svoj specifični 

individualni profil osnovnih sposobnosti in zmožnosti (Raduly-Zorgo idr., 2010).  

Na začetku so raziskovalci menili, da imajo ljudje z disleksijo neko obliko možganske poškodbe 

ali okvaro živcev. Ta okvara naj bi vplivala na miselne procese, ki so potrebni za branje (Davis 

in Braun, 2008). Danes pa je znano, da je disleksija nevrološko pogojena specifična učna težava. 

Beseda disleksija izhaja iz grščine in pomeni težavo (dis) z besedami ali jezikom (leksis). Že 

sam izraz nakazuje, da težava ni le v samem branju, temveč vključuje različne jezikovne vidike 

(Raduly idr., 2010). Disleksija je kombinacija (ne)zmožnosti in težav, ki primarno vplivajo na 

učenje branja in pisanja. Pojavi se pri približno desetih odstotkih otrok, ki so povprečno ali celo 

nadpovprečno inteligentni (Košak Babuder, 2009).  

2.1.1. Definicije disleksije 

V strokovni literaturi zasledimo različne opredelitve disleksije. 

Mednarodna zveza za disleksijo (International Dyslexia Association, 2002) navaja, da je 

disleksija nevrobiološko pogojena specifična učna težava. Zanjo so značilne težave pri 

natančnosti in tekočnosti prepoznavanja besed, slabši sposobnosti črkovanja in dekodiranja. 

Težave so posledica šibkega fonološkega zavedanja jezika in so pogosto nepričakovane glede 

na preostale kognitivne sposobnosti posameznika. Sekundarne težave se kažejo predvsem pri 

bralnem razumevanju in v zmanjšanih bralnih izkušnjah, ki lahko ovirajo širjenje besedišča in 

že pridobljenega znanja (prav tam). 

Evropska zveza za disleksijo (European Dyslexia Association, 2014) razlaga disleksijo kot 

različnost, ki otežuje usvajanje in rabo veščin branja, pravopisa in pisanja ter je nevrološkega 

izvora. Kognitivne težave disleksije lahko vplivajo na organizacijske veščine, sposobnosti 

računanja ter druge spoznavne in čustvene sposobnosti. Povzroči jo lahko kombinacija težav 

na področju fonološkega procesiranja, delovnega pomnjenja, hitrega poimenovanja, težave pri 

doseganju avtomatizacije osnovnih veščin in hitrosti procesiranja. Disleksija ni odvisna od 

posameznikovega intelektualnega razvoja, njegovega vloženega truda ali socialno-

ekonomskega položaja (prav tam). 

Britanska zveza za disleksijo (British Dyslexia Association, b.d.) opredeljuje disleksijo kot 

specifično učno težavo, ki prizadene predvsem razvoj pismenosti ter veščine, ki so povezane z 

jezikom. Najverjetneje je prisotna že ob rojstvu in na posameznika vpliva vse življenje. 

Označujejo jo težave na področju predelovanja glasov, hitrega poimenovanja, delovnega 

pomnjenja, hitrega procesiranja in razvoja avtomatizacije veščin. Običajne metode poučevanja 

so pogosto neučinkovite, vendar lahko s specifičnimi oblikami obravnav in ukrepi, ki 
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vključujejo rabo informacijske tehnologije, učne podpore in svetovanja, ublažimo učinke 

prisotnih težav (prav tam). 

Slovenske avtorice L. Magajna, M. Kavkler, G. Čačinovič Vogrinčič, S. Pečjak in K. Bregar 

Golobič (2008) pa navajajo, da je disleksija nevrofiziološko pogojena bralno-napisovalna 

težava, ki izvira iz razvojnih posebnosti ali iz posebnosti delovanja osrednjega živčevja. Je ena 

izmed najbolj raziskanih specifičnih učnih težav. Razprostira se na kontinuumu od lažjih in 

zmernih vse do izrazitih težav. Zanjo pa so značilne določene značilnosti, ki se kažejo z 

zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali izrazitih težavah na katerem koli področju, kot so: 

pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, 

komunikacija, socialna kompetentnost in čustveno dozorevanje (Magajna idr., 2008). 

Področje disleksije je eno izmed najbolj raziskanih, zato se same opredelitve medsebojno 

razlikujejo, vendar je vsem skupno, da je disleksija nevrološko stanje z genetskimi vzroki. 

Najpogosteje je opredeljena s težavo na področju fonološkega procesiranja. Temeljna težava se 

nanaša na obdelavo črk na ravni posameznih besed, na netočno ali napačno in počasno 

dekodiranje besed. Otroci z disleksijo ponavadi ne prepoznajo napisanih besed v pričakovanem 

času glede na njihovo starost, vendar se simptomi med razvojem spreminjajo. Na simptome 

disleksije lahko vplivajo različni dejavniki, kot so metode poučevanja, učno okolje, zgodnja 

obravnava in kompenzacijske strategije (Nijakowska, 2010). 

2.1.2. Značilnosti disleksije 

Znakov disleksije je veliko, vendar na vsakega posameznika vplivajo drugače in vsak 

posameznik z disleksijo ima svoj lasten profil z unikatnim vzorcem močnih in šibkih področij. 

Vendar pa se določene značilnosti pri večini oseb z disleksijo pojavljajo pogosteje.  

V obdobju vrtca lahko posameznik z disleksijo kaže zaostanke v razvoju govora, ustvarjanja 

stavkov ali izgovarjanja besed. Prav tako lahko imajo otroci težave pri pomnjenju imen, 

poznanih predmetov, kot tudi pri učenju in pomnjenju preprostih rim in pesmi. Pri vstopu v 

osnovno šolo imajo težave pri učenju branja, pisanja in črkovanja, težave s priklicem zaporedij, 

kot je abeceda, meseci v letu. Prav tako je šibko njihovo zavedanje lastne telesne sheme, kot na 

primer prepoznavanje leve in desne strani. Izziv jim predstavlja tudi prepisovanje s table ali iz 

knjige in sledenje ter zapomnitev verbalnih navodil, za kar potrebujejo več časa kot njihovi 

vrstniki. Na socialnem področju pa se lahko pojavi nizka samozavest, zaradi spopadanja z 

ovirami pa se povečujejo tudi frustracije. V srednji šoli izstopajo težave pri bralnem 

razumevanju, pri načrtovanju in pisanju esejev, pravilnem črkovanju in težave z organizacijo – 

tako prostorsko kot pri pisanju. Učenci imajo tudi velike težave pri učenju tujega jezika. Na 

socialnem področju pa lahko doživljajo frustracije, ki vodijo v čustvene ali vedenjske težave in 

nizko samopodobo (The Dyslexia Association, b.d.). 

Značilnosti, ki se kot šibkosti pojavljajo pri osebah z disleksijo, lahko razvrstimo na posamezna 

področja (Raduly-Zorgo idr., 2010; Reid, 2007; Kesič Dimic, 2003): 

Branje: 

- težave pri učenju branja; 

- težave pri prepoznavanju in vezanju glasov, kombinacij črk, ki jih sestavljajo; 

- pomnjenje in uporaba glasov v besedi; 

- pogosto izpuščanje, zamenjevanje, obračanje, premeščanje glasov v besedi – pogosto 

preberejo drugo besedo, ki je lahko sinonim ali vizualno podobna beseda; 

- izpuščanje vrstic med branjem ali pa se med besedilom izgubijo; 

- pri branju daljših delov besedila sproti pozabljajo prebrano; 
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- večkratno branje besedila, da ga razumejo; 

- težave pri nalogah bralnega razumevanja; 

- počasnejše in zatikajoče glasno branje; 

- neupoštevanje ločil med branjem; 

- med branjem dodajajo ali odvzemajo besede; 

- težave pri prepoznavanju in tvorjenju rim; 

- nizka motivacija do branja; 

- zavračanje branja daljših besedil, ki imajo manjše črke; 

- počasno napredovanje pri branju. 

Pisanje: 

- počasno pisanje in/ali veliko število napak pri pisanju; 

- slabše veščine pismenosti; 

- težave pri učenju pisanja; 

- težave pri pisnem izražanju, predvsem pri organizaciji misli in prenosu le-teh na papir; 

- težave pri pravilnem zapisu besed in upoštevanju pravopisa; 

- težave pri razumevanju pisanih besedil; 

- nedosledna raba velikih in malih črk; 

- neurejenost pisnih izdelkov, nečitljivi izdelki; 

- povečana utrujenost med pisanjem; 

- nezmožnost poprave besedila – ne prepoznajo svojih napak pri pisanju; 

- fonološke napake pri črkovanju; 

- težave pri prepisovanju s table ali iz knjige; 

- težave pri pisanju v ravni črti, tudi v črtnem zvezku; 

- nizka motivacija in/ali odpor do obsežnejšega pisanja. 

Grafomotorika: 

- slaba vizualno-motorična koordinacija; 

- nenavadna/okorna drža pisala; 

- premočna drža pisala in pritisk na podlago; 

- počasno, okorno pisanje črk; 

- nenavadno oblikovanje črk; 

- slaba prostorska organizacija v zvezku ali na listu; 

- zamenjava vizualno podobnih črk; 

- težave pri pomnjenju in oblikovanju velikih začetnic. 

Pomnjenje in spomin: 

- slab kratkoročni in delovni spomin; 

- slabša sposobnost zadrževanja in upravljanja z informacijami; 

- slabše pomnjenje besed, datumov, imen; 

- težave s pomnjenjem in sledenjem več navodilom hkrati; 

- težave zadrževanja idej v mislih dlje časa; 

- težave pri reševanju matematičnih problemov, kjer mora uporabljati in operirati z več 

podatki hkrati; 

- znaki slabega dolgoročnega spomina. 

Organizacija: 

- slaba organizacija učnega gradiva, opreme, šolskih potrebščin; 

- težave s prostorsko organizacijo; 

- slabše organizacijske strategije za učenje. 
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Motorični razvoj: 

- šibka koordinacija; 

- težave pri teku, skakanju, ritmu, ravnotežju; 

- pogosto so bolj nerodni kot njihovi vrstniki; 

- težave pri fini motoriki (koordinacija roka – oko); 

- pogosto spotikanje, padanje; 

- težave z zavezovanjem vezalk in podobnimi opravili. 

Govor: 

- zamenjava podobnih glasov; 

- slabša izgovorjava; 

- napačna izgovorjava dolgih, neznanih besed; 

- netekoč govor, prekomerno uporabljanje mašil; 

- težave pri hitrem odgovarjanju na vprašanja; 

- težave s povezovanjem glasov v besede; 

- neustrezna raba skladnje (besedni red v povedi); 

- težave s poimenovanjem; 

- težave s priklicem besed, predvsem tistih, ki jih redko uporabljajo; 

- zamenjava podobnih besed, ki so si podobne po vsebini in/ali izgovorjavi. 

Pozornost: 

- ne opažajo razlik med posameznimi črkami; 

- težko sledijo vsebini, daljšemu besedilu; 

- nenatančnost pri poslušanju. 

Matematika: 

- hitro zamešajo podobne matematične simbole; 

- delajo napake pri lahkem računanju; 

- pozabijo imena ali pomen matematičnih simbolov; 

- pogosto delajo napake pri branju in pisanju daljših številk; 

- pomešajo ali pozabijo metode seštevanja, odštevanja, množenja, deljenja. 

 

2.1.2.1. Močna področja posameznikov z disleksijo 

Disleksija se kaže tudi v drugačnem načinu razmišljanja in predelovanja informacij, kar naj bi 

omogočalo hitrejše povzemanje in predelovanje informacij in vidno-prostorsko reševanje 

problemov (Magajna idr., 2008). Pri posameznikih z disleksijo lahko zasledimo naslednja 

močna področja (Raduly-Zorgo idr., 2010; Rief in Stern, 2010): 

‐ talentirani so lahko na področju glasbe, umetnosti, atletike, intelektualnih aktivnosti; 

‐ lahko kažejo posebne sposobnosti na področju vizualno-prostorskega mišljenja in 

trodimenzionalnega zavedanja; 

‐ lahko so zelo nadarjeni na mehaničnem in tehničnem področju; 

‐ lahko imajo dobre domišljijske sposobnosti; 

‐ lahko so dobri na področju divergentnega mišljenja; 

‐ lahko imajo dobre sposobnosti celostnega razumevanja; 

‐ lahko imajo dobre sposobnosti vzpostavljanja nepričakovanih medsebojnih povezav 

med informacijami; 
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‐ lahko imajo pozitivne značilnosti, kot so vztrajnost, ustvarjalnost, iznajdljivost, 

domiselnost, izvirnost, dobro reševanje problemov, vedoželjnost, edinstven način 

razmišljanja in dobro verbalno komuniciranje. 

 

2.1.3. Pomoč in podpora učencem z disleksijo 

Disleksija se pojavlja vzdolž kontinuuma od lažjih, zmernih do izrazitih oblik. Vsak 

posameznik izraža disleksijo na specifičen način, saj se značilnosti disleksije prepletajo z 

osebnostnimi lastnostmi in značajem osebe.  

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

modela odziva na obravnavo, ki glede na kontinuum težav učencev zajema od manj do bolj 

intenzivne oblike podpore in pomoči: pomoč učitelja v razredu, vključevanje šolske svetovalne 

službe, nudenje dodatne individualne ali skupinske pomoči, svetovanje in pomoč zunanjih 

strokovnjakov in nazadnje usmeritev v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo (Kavkler, 2008).  

Učenci, ki imajo lažjo ali zmerno obliko disleksije, imajo pri pouku prilagojene metode in 

oblike dela, vključi se jih v dopolnilni pouk ter se jim po potrebi zagotovi druge oblike pomoči 

(Zakon o osnovni šoli, 1996). Učenci, ki imajo težjo obliko disleksije, so usmerjeni v program 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kjer se znotraj programa prilagodi 

prostorska in časovna organizacija, prilagodi se jim preverjanje in ocenjevanje znanja, deležni 

so dodatne strokovne pomoči, ki se izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev oziroma 

ovir, svetovalna storitev ali učna pomoč (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2000; 2011; Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2012).  

 

2.1.3.1.Kontinuum pomoči učencem z učnimi težavami 

V dokumentu Učne težave v osnovni šoli: koncept dela (Magajna idr., 2008) so zapisane in 

predstavljene strokovne osnove za delo z učenci z učnimi težavami, kamor spadajo tudi učenci 

z disleksijo. Dokument predstavlja petstopenjski model odkrivanja, spremljanja in nudenja 

pomoči učencem z učnimi težavami. Obenem dokument tudi opredeli pomoč in podporo na 

vsaki stopnji, saj se pomoč in podpora razlikujeta od učenca do učenca, glede na izrazitost težav, 

ki se razprostirajo na kontinuumu. Ves čas procesa odkrivanja težav in nudenja pomoči učencu 

je nujno, da se proces dokumentira kot kronika ali dnevnik izvirnega delovnega projekta 

pomoči, ki omogoča vpogled v potek in razvoj učenčevega učenja na vsaki izmed petih stopenj 

kontinuuma pomoči. Izvirni delovni projekt pomoči postane del učenčeve osebne mape, z njim 

pa se morajo strinjati tudi starši. Na vsaki stopnji petstopenjskega modela pomoči so vključeni 

tudi starši (prav tam). 

Predstavitev petstopenjskega modela pomoči po stopnjah (Magajna idr., 2008):  

 

1. stopnja: Pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku in podaljšanem 

bivanju 

Prvi, ki nudi pomoč učencu z učnimi težavami, je učitelj. Na prvi stopnji učitelj 

prepozna učenčeva močna področja in področja primanjkljajev ter svoja opažanja deli 

z ostalimi strokovnimi delavci na šoli ter starši. Učitelj je tisti, ki v razredu oziroma v 

skupini pri pouku, dopolnilnem pouku ali v podaljšanem bivanju poskrbi, da učenec z 
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disleksijo izkaže svoje spretnosti in talente. Učitelj izvaja individualizacijo in 

diferenciacijo učnih zahtev, učnih nalog, načinov pridobivanja učne snovi, utrjevanja in 

preverjanja znanja, učnih pripomočkov in časovnih omejitev ter izbira primerne metode 

in oblike poučevanja. Pomoč na prvi stopnji modela poteka pri rednem (skupinskem ali 

nivojskem) pouku in pri dopolnilnem pouku, v nižjih razredih pa lahko poteka tudi v 

podaljšanem bivanju. Učitelj mora vse delo ustrezno načrtovati (individualni delovni 

načrt učenja in pomoči), dokumentirati v dnevnik in napredek učenca evalvirati v obliki 

sklepne evalvacijske ocene (Magajna idr., 2008). 

 

2. stopnja: Pomoč šolske svetovalne službe  

Če učenec ob pomoči in podpori učitelja ne napreduje, se v delo z učencem vključijo 

šolski svetovalni delavci. Pomoč na drugi stopnji lahko izvajajo specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, psihologi, socialni pedagogi in pedagogi. Svetovalni delavec 

poglobi diagnostično oceno močnih področij in primanjkljajev ter ovir pri učencu, pri 

čemer v svoje odkrivanje vključi tako učitelje kot tudi učenca in njegove starše. 

Poglobljena diagnostična ocena učenca pomaga strokovnim delavcem šole in staršem 

lažje in boljše razumevanje izvora in narave učnega primanjkljaja. Na podlagi 

pridobljene diagnostične ocene šolski svetovalni delavec svetuje učiteljem in staršem 

ter jim predlaga ustrezne strategije za delo z učencem, obenem lahko učencu nudi 

individualno ali skupinsko obliko pomoči. V učenčevi osebni mapi se začne voditi 

individualni projekt pomoči učencu z učnimi težavami, ki vključuje učiteljevo pisno 

mnenje (kratko predstavitev učenčevih težav, uporabljene prilagoditve, oblike in metode 

pomoči pri pouku, dopolnilnem pouku in v podaljšanem bivanju, oceno njihove 

učinkovitosti in učiteljeve predloge za nadaljnjo pomoč) (Magajna idr., 2008). 

 

3. stopnja: Individualna in skupinska pomoč  

Učenec je vključen na tretjo stopnjo pomoči in podpore, če njegove učne težave 

vztrajajo kljub učiteljevi pomoči pri rednem in dopolnilnem pouku ter občasni pomoči 

šolske svetovalne službe. Učencu se ponudi in zanj organizira dodatna individualna in 

skupinska pomoč, ki jo lahko izvaja učitelj, specialni in rehabilitacijski pedagog, 

psiholog, pedagog ali socialni pedagog. Pomoč je usmerjena v razvijanje strategij za 

premagovanje primanjkljajev. Tudi na tej stopnji se mora delo, ki ga opravlja izvajalec 

individualne in skupinske pomoči, skrbno načrtovati, dokumentirati in evalvirati. V 

dokumentaciji morajo biti vključeni glavni učenčevi primanjkljaji in ovire ter vse 

potrebne prilagoditve metod in oblik dela kot tudi prilagoditve učnih in tehničnih 

pripomočkov. Napredek učenca mora biti skrbno spremljan in sproti vrednoten 

(Magajna idr., 2008).  

 

4. stopnja: Mnenje in pomoč zunanje institucije 

Če učenec ne napreduje kljub vsej pomoči na prvih treh stopnjah pomoči in je to 

razvidno iz sklepne evalvacijske ocene tretje stopnje, lahko šola zaprosi za dodatno 

strokovno mnenje ustrezne zunanje strokovne ustanove (npr. svetovalni center, 

zdravstveno mentalno-higiensko službo ipd.). Strokovnjaki v zunanji strokovni ustanovi 

poglobijo diagnostično oceno učenčevih primanjkljajev, ugotovijo dodatne vire pomoči 

učencu ter svetujejo in nudijo pomoč učencu, učiteljem in staršem. Tudi na tej stopnji 

mora biti delo načrtovano, dokumentirano in evalvirano (Magajna idr., 2008).  
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5. stopnja: Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo  

Staršem in učencu se na podlagi sklepne evalvacijske ocene pomoči na četrti stopnji 

predlaga usmeritev učenca v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, v primeru, da se na podlagi evalvacije ugotovi, da učenec potrebuje več 

prilagoditev in pomoči, kot se mu jih je omogočalo na predhodnih stopnjah. Učenec na 

tej stopnji prejema dodatno strokovno pomoč, ki jo izvaja specialni in rehabilitacijski 

pedagog ali učitelj na svojem predmetnem področju z dodatnim izpopolnjevanjem za 

delo z učenci s posebnimi potrebami. Za učenca se oblikuje in izdela individualiziran 

program, ki vsebuje individualne cilje ter opredeljuje način in obseg izvajanja dodatne 

strokovne pomoči, obenem pa tudi prilagoditve, ki omogočajo optimalen razvoj 

učenčevih potencialov. Starši so seznanjeni s potekom pomoči, program soustvarjajo in 

sodelujejo pri vrednotenju učinkovitosti pomoči (Magajna idr., 2008).  

 

Ključna značilnost petstopenjskega modela pomoči je, da se na vsaki stopnji pomoči izvede 

evalvacija napredka in učinkovitosti učne pomoči strokovnega delavca (Magajna idr., 2008), 

saj lahko le s sprotno evalvacijo ustrezno pomoč in podporo za učenca skrbno načrtujemo za 

naprej.  

 

2.1.3.2. Pomoč in podpora učencem z disleksijo na Britanski mednarodni šoli 

Britansko mednarodno šolo v Ljubljani obiskujejo učenci z zelo raznolikimi sposobnostmi in 

interesi, saj prihajajo iz različnih socialnih in kulturnih okolij. Učenci, ki obiskujejo šolo, 

prihajajo iz različnih držav po svetu in so otroci podjetnikov, diplomatov in ambasadorjev, ki 

so se v Slovenijo preselili za določeno obdobje. Šolo obiskujejo tudi otroci slovenskih staršev, 

ki so se zanjo odločili po lastni presoji.  

Podporo in pomoč učencem z disleksijo na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani opredeljujejo 

z dokumentom Special Education Needs Policy (Železinger, 2019), ki ga je napisala 

koordinatorica za otroke s posebnimi potrebami K. Železinger, diplomirana psihologinja in 

socialna antropologinja.  

V dokumentu Special Education Needs Policy (Železinger, 2019) avtorica predstavi 

izobraževalno dejavnost na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani, ki sloni na širokem, 

uravnoteženem in diferenciranem izobraževanju. Učni načrt šole sledi programu in splošnim 

določbam angleškega nacionalnega učnega načrta. K temu je tudi naravnan kodeks 

izobraževanja učencev s posebnimi potrebami, vendar vse to prilagajajo tudi slovenskim 

zakonom in programom pomoči, saj je šola v Sloveniji. Prav tako šola v okviru izobraževanja 

upošteva sposobnosti, interese, kulturo in socialno-ekonomski status vklučenih učencev (prav 

tam).  

Cilji izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na Britanski mednarodni šoli v Ljubljani so 

(Železinger, 2019, str. 2): 

– ponuditi široko, uravnoteženo in ustrezno izobraževanje, s katerim bo učni načrt 

primerno dostopen vsem učencem; 

– zagotoviti, da se učna gradiva ujemajo z različnimi potrebami posameznikov; 

– gradnja in delo na samozavesti in samopodobi učencev ter s tem vsem omogočiti 

doseganje njihovih potencialov;  

– širjenje strategij in njihova implementacija kot širok spekter pomoči in podpore učencu; 
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– redno evalviranje individualiziranega programa; 

– partnersko sodelovanje pri zgodnjem odkrivanju otrok s posebnimi potrebami, in sicer 

s povezovanjem s strokovnjaki in starši ali skrbniki;  

– pregledovanje dokumentacije, ocenjevanje in opazovanje učenca ter spremljanje 

vključenosti učenca v pouk in šolo, nenehno ocenjevanje in spremljanje njegovega 

napredka in težav; 

– zadovoljevanje potreb otroka s posebnimi izobraževalnimi potrebami; 

– pozitivno spodbujanje vključenosti in prizadevanje za čim boljše zadovoljevanje 

posebnih vzgojnih potreb vsakega posameznega učenca; 

– usklajevanje teh postopkov z učinkovito komunikacijo med razrednimi in predmetnimi 

učitelji, strokovnimi delavci ter starši oz. skrbniki. 

 

Pri izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na Britanski mednarodni šoli upoštevajo 

naslednja temeljna načela (Železinger, str. 3): 

– otroke s posebnimi izobraževalnimi potrebami je treba, kolikor je mogoče, vključevati 

v redni razred;  

– učna podpora pri učenju mora biti v skladu z osrednjim delom poučevanja, obenem pa 

mora ustrezati individualnim potrebam učenca; 

– izobraževanje katerega koli učenca v učilnici ne sme negativno vplivati na napredek 

vrstnikov; 

– čimprejšnje prepoznavanje težav na izobraževalnem področju, da se prične zgodnja 

obravnava težav;  

– spodbujanje tesne povezanosti s starši/skrbniki, da šola in dom lahko delujeta v 

partnerskem odnosu v polno korist otroka; 

– možnost vključevanja dodatnega osebja (npr. usposobljeni učitelj za dodatno strokovno 

pomoč ali učiteljev pomočnik) za podporo učencem v majhnih skupinah ali 

individualno. 

 

V dokumentu so predstavljene vloge in dolžnosti razrednih učiteljev, predmetnih učiteljev, 

učiteljev za dodatno strokovno pomoč in koordinatorja za učence s posebnimi potrebami pri 

izobraževanju učencev s posebnimi potrebami. Poudarjeno je, da so vsi učitelji usposobljeni za 

poučevanje otrok s posebnimi potrebami ter morajo pri načrtovanju, ocenjevanju in beleženju 

dela upoštevati učenčeve izobraževalne potrebe (Železinger, str. 3). Prva naloga učitelja je, da 

prepozna učence, ki bi lahko imeli posebne potrebe, ter s svojimi opažanji seznani koordinatorja 

otrok s posebnimi potrebami. Naloga in odgovornost vseh učiteljev je, da ustrezno diferencirajo 

učni načrt predmetov, ki jih poučujejo, ter upoštevajo potrebe vseh učencev v razredu. Obenem 

morajo pri poučevanju obravnavati tudi cilje, ki so zapisani v individualiziranem programu 

učencev s posebnimi potrebami. Prav tako morajo učitelji v svojem razredu določiti ustrezne 

cilje za učenca in oblikovati ustrezne strategije za dosego določenih ciljev. Učitelj razrednik 

ima pri tem še dodatno vlogo, saj mora spremljati napredek učencev in redno evalvirati 

doseganje ciljev, zapisanih v individualiziranem programu, vse te informacije pa mora 

posredovati tako staršem kot koordinatorju na šoli (prav tam). 

Ključno vlogo pri podpori in pomoči učencev s posebnimi potrebami imajo učitelji za dodatno 

strokovno pomoč in koordinator za otroke s posebnimi potrebami. Učitelji za dodatno 

strokovno pomoč sodelujejo z učiteljem v razredu, ali pa učencu nudijo podporo in pomoč v 

manjših skupinah ali individualno. Ves čas so v komunikaciji z učiteljem in koordinatorjem, da 

pomagajo pri izvajanju učnega načrta, obenem poznajo učenčev individualizirani program, 

pomagajo pri načrtovanju ciljev, razvijanju strategij in evalvaciji napredka (Železinger, str. 4). 

Koordinator za otroke s posebnimi potrebami je član vodstvenega tima na šoli, je odgovoren za 
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pripravo in nadzor izvajanja izobraževanja učencev s posebnimi potrebami, usmerja in razvija 

področja identifikacije, ocenjevanja in načrtovanja ter usklajuje in zagotavlja ustrezno podporo 

in pomoč otrokom s posebnimi potrebami. V celotnem procesu pa tudi sodeluje z učitelji, učenci 

in starši (prav tam, str. 4).  

Na Britanski mednarodni šoli dajejo zgodnjemu prepoznavanju učencev s posebnimi potrebami 

poseben pomen, in sicer že ob vpisu učenca. Takrat imajo starši možnost, da predstavijo 

posebne potrebe otroka, šola pa predstavi možnosti, kako lahko zagotovi zanj najboljše možno 

okolje. Če starši ne poročajo o posebnostih otroka, se spremljata učenčev napredek ter 

vključenost v pouk in šolsko okolje, da se izključi možnost težav (Železinger, 2019). 

Britanska mednarodna šola sledi štirim stopnjam ukrepov kot odziv na učenčeve posebne 

potrebe in so zapisani v dokumentu. Tem ukrepom sledijo vsi učitelji in strokovni delavci, v 

njih pa je določena pomoč in podpora za učence s posebnimi potrebami. Dokument določa 

naslednje ukrepe, ki jim sledijo vsi strokovni delavci na Britanski mednarodni šoli (Železinger, 

2019, str. 6–8): 

1. stopnja ukrepov: Skrb 

Če učitelj opazi, da ima učenec posebne potrebe, mora učitelj ali starš te informacije sporočiti 

koordinatorju za otroke s posebnimi potrebami. Učitelj mora izpolniti izjavo o skrbi (ang. 

Statement of Concern), v katerega vključi tudi opažanja učiteljevega pomočnika, staršev, 

učitelja za dodatno strokovno pomoč in mnenja vseh predmetnih učiteljev, ki poučujejo učenca. 

Po zbranih opažanjih se učitelj sestane s koordinatorjem, da pregledata vire in načrtujeta 

strategije. Učitelj začne pri pouku diferencirati pouk, spremlja učenca in poroča o napredku. Na 

tej stopnji je pomembno, da učitelj zagotovi kakovostno poučevanje in diferenciacijo pouka ter 

da se začne spremljati učenca. Zelo pogosto se ta stopnja ukrepanja začne izvajati tudi pri 

učencih, ki so šele začeli s šolanjem na tej šoli in je njihovo znanje angleškega jezika na začetni 

ravni ali pa le potrebujejo več časa, da se prilagodijo na spremembe. 

2. stopnja ukrepov: Šolska akcija  

Če se na prvi stopnji ukrepov ugotovi, da učenec potrebuje dodatno podporo in pomoč, se mu 

prične nuditi podpora na drugi stopnji ukrepov, kjer se v proces podpore vključi učitelj za 

dodatno strokovno pomoč in koordinator za učence s posebnimi potrebami. Za učenca se na tej 

stopnji v dogovoru z učiteljem in starši oblikuje načrt podpore in pomoči, ki vsebuje cilje in 

strategije za doseganje ciljev, opažanja in nadaljnje ukrepe ter načrt spremljanja in ocenjevanja 

napredka učenca. Na šoli se organizirajo nadaljnja opažanja in ocenjevanja, ki jih izvaja 

strokovno osebje, prav tako se staršem svetuje napotitev k zunanjim institucijam.  

3. stopnja ukrepov: Šolska akcija Plus  

V primeru, da učenec na drugi stopnji ukrepov ne napreduje, se od staršev pridobi dovoljenje 

za poglobljeno oceno šolskega specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in priporočilo 

zunanje strokovne institucije. Na šoli se za učenca oblikuje in pripravi individualiziran program 

in se ga zavede v šolski register učencev s posebnimi potrebami. Individualiziran program 

vsebuje cilje, strategije ter prilagoditve pouka in ocenjevanja znanja. V dogovoru s starši in 

koordinatorjem na šoli se učencu nudi dodatna strokovna pomoč učitelja za dodatno strokovno 

pomoč. Podpora, ki jo učenec na tej stopnji prejema, je lahko individualna, v manjši skupini 

med poukom ali izven pouka. 
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4. stopnja ukrepov: Dodatna podpora 

Raven in vrsta podpore, ki jo učenec potrebuje, je odvisna od njegovih individualnih potreb in 

zmožnosti. Kadar učenčevih potreb ni mogoče zadovoljiti v okviru prvih treh stopenj šolskih 

ukrepov, se šola in starši odločijo za dodatno podporo, ki je drugačna od podpore na predhodnih 

stopnjah. Dodatna podpora lahko vključuje individualno obravnavo v času pouka ali po pouku, 

dodatne prilagoditve ocenjevanja (npr. individualno ocenjevanje, ustno ocenjevanje …), 

trening socialnih veščin ali celo skrčen kurikulum. 

2.2. Jezik kot prvi, drugi in tuji jezik 

Izraz »jezik« se pojavlja v več besednih zvezah, npr. prvi jezik, drugi, tuji jezik itd. Prvi jezik 

je jezik, ki smo ga usvojili zgodaj, v okviru svoje družine in kulture. Tuj jezik se običajno ne 

pojavlja v vsakodnevni rabi, vendar pretežno zunaj države (Stern, 1983, v Čok, Skela in Kogoj, 

1999). K. Pižorn (2009) poda razlage osnovnih pojmov, ki so vezane na poučevanje jezika: 

– Materni jezik ali prvi jezik je tisti, ki se ga naučimo v zgodnjem otroštvu v svojem 

domačem okolju, družini ali v drugem primarnem kontekstu. Je naš prvi jezik, ki se ga 

naučimo in se z njim identificiramo ter ga največ uporabljamo. Prvi jezik je tudi jezik, 

v katerem razmišljamo, čustvujemo, doživljamo in razumemo. 

– Tuj jezik je jezik, ki se poučuje v formalnih oblikah in ni jezik okolja. Otrok ga uporablja 

pretežno v šolskem okolju oziroma preko medijev, manj pa v vsakdanjem domačem 

okolju. 

– Drugi jezik ali jezik okolja se nanaša na jezik, ki ima v okolju poseben položaj in je 

opredeljen v ustavi določene države. V šoli se lahko uporablja kot učni predmet oziroma 

kot obvezni jezik šolanja. Primer drugega jezika v Sloveniji sta italijanščina na področju 

Primorske in madžarščina v delu Prekmurja.  

– Dodatni jezik je jezik, ki zajema učenje drugih, tretjih in vseh dodatnih jezikov v 

formalnem okolju v učenčevi lastni državi ali v državi, v katero se je preselil. Dodatni 

jezik je tisti jezik, ki se ga učenec uči ob svoji materinščini.  

 

Tuj jezik je jezik, ki v družbi, kjer se poučuje, navadno nima neposredne vsakodnevne rabe. 

Govorci ga v glavnem uporabljajo zunaj dežele, v kateri se ga učijo. To pa ne velja za tuje 

jezike, ki so postali skupni sporočanjski kod – lingua franca – za določeno družbeno in 

geografsko okolje (Čok idr., 1999).  

2.2.1. Razlike in podobnosti pri usvajanju prvega, drugega in tujega jezika 

Prvi jezik je Stern (1983, v Čok idr., 1999) opredelil glede na dva kriterija, in sicer glede na 

kronologijo usvajanja jezika in glede na stopnjo znanja jezika. Prvi jezik je jezik, ki smo ga 

usvojili v zgodnjem otroštvu, v okviru družine in v okolju svojega roda in kulture. Otroci so pri 

zgodnjem usvajanju prvega jezika zelo motivirani, saj je jezik postavljen v naraven kontekst, 

medtem ko je učenje tujega jezika večinoma postavljeno v umeten kontekst in so učenci manj 

motivirani (Skela in Dagarin Fojkar, 2009). 

McLaughlin (1993, v Čok idr., 1999) je postavil hipotezo o splošnem dejavniku jezikovne 

učljivosti (ang. general language aptitude factor), ki napoveduje, kako dobro se lahko 
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posameznik nauči tujega jezika pod določenimi pogoji, in dejavniku splošno podporno 

jezikovno znanje (ang. common underlying language proficiency), ki pravi, da imajo učenci 

podporne kognitivne sposobnosti, ki so med jeziki prenosljive. Na primer, pri učenju drugega 

jezika imajo učenci, ki so razvili osnovno pismenost v prvem jeziku, določena znanja in 

predispozicijo za pisanje. Teh prednosti pa pogosto ne opazimo prej kot takrat, ko učenci 

razvijejo svoje jezikovno znanje do visoke stopnje. Prav tako se soodvisnost kaže tudi v 

prilagajanju načina učenja tujega jezika, načinu učenja, s katerim smo se učili maternega jezika 

(Čok idr., 1999).  

Miselne operacije, ki omogočajo usvajanje prvega in vseh zaporednih jezikov, so podobnega 

izvora, medtem ko se spoznavanje jezikov v njihovih posebnostih in čustvovanje ter doživljanje 

izkušenj v posameznem jeziku razlikujejo med seboj. Usvajanje prvega jezika je sestavni del 

otroka in je del intelektualne strukture njegove osebnosti. Procesa usvajanja prvega in tujega 

jezika sta si podobna in te podobnosti lahko izkoristimo pri ozaveščanju slovničnih pravil, pri 

posploševanju pravil in jezikovni rabi ter pri popravljanju napak. Različnosti pa so opazne pri 

načinu pridobivanja jezikovnega znanja, načinu učenja, strategijah učenja in strategijah 

poučevanja (Skutnabb-Kangas, 1981, v Čok idr., 1999).  

Stern (1983, v Čok idr., 1999) je postavil hipotezo identičnosti (ang. identity hypothesis), ki 

temelji na predpostavki, da sta usvajanje prvega in tujega jezika istovetna procesa, ki ju 

usmerjajo isti zakoni in mehanizmi.  

Na podlagi hipoteze identičnosti lahko rečemo, da sta procesa usvajanja istovetna; kar se tiče 

tega, kaj se moramo naučiti – jezikovna oblika, pravila rabe, miselni procesi komunikacije, 

medtem ko je zaradi tega, kako se učimo, hipotezo identičnosti nekoliko težje zagovarjati. Na 

primer, najstniku ali odraslemu ni treba, da se ponovno nauči miselnih procesov ali sestavin 

procesiranja informacij, saj jih je že usvojil in jih uporablja, zato jih mora le prenesti na novo 

znanje oziroma v drug jezik. Bo pa ta prenos zahteval več urjenja. Bistvena razlika med 

usvajanjem prvega jezika in tujega jezika je način, kako usvajamo jezik (Stern, 1983, v Čok 

idr., 1999).   

2.3. Angleščina kot tuj jezik 

Angleščina je najbolj razširjen jezik komunikacije v svetovnem merilu. Po raziskavi spletne 

strani Ethnologue (2015, v Christiansen, 2015) je angleščina tretji najbolj razširjen jezik po 

številu maternih govorcev (za kitajščino in španščino), vendar prednjači pred vsemi, če 

upoštevamo tudi osebe, ki angleščino govorijo kot drugi oziroma tuji jezik. Angleščina kot 

lingua franca se uveljavlja povsod po svetu, saj nadomešča jezike, ki so se tradicionalno 

poučevali v šolah – npr. v Sloveniji je angleščina prvi obvezni tuji jezik in ne italijanščina ali 

nemščina, ki bi bili bolj logična izbira z geografskega vidika (Cummins in Davison 2007: xxiii; 

Mitchell 2009, 85, v Skela in Sešek, 2012).  

Z angleščino kot tujim jezikom se učenci tudi izven razreda srečujejo bistveno pogosteje kot z 

drugimi tujimi jeziki. Večja izpostavljenost angleščini pa prinaša v različnih družbenih okoljih 

zelo različna predznanja (Čok idr., 1999). Otroci se z angleščino kot tujim jezikom srečujejo 

načrtno in nenačrtno že od predšolskega obdobja naprej preko zgodnjega poučevanja in 

različnih medijev. Znanje angleščine nam omogoča uspešno delovanje na študijskem, 

socialnem in delovnem področju in postaja vedno bolj pomembno in ključno orodje za iskanje 

informacij in njihovo razumevanje. 
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2.3.1 Razlike v opismenjevanju pri slovenščini in angleščini 

Med opismenjevanjem v slovenščini in angleščini obstaja nekaj podobnosti, vendar so prisotne 

tudi pomembne razlike. Za lažje opismenjevanje učencev v angleščini ter lažje učenje branja in 

pisanja je pomembno poznavanje podobnosti med prvim in tujim jezikom, kar se vključi v 

poučevanje, saj s tem učencem omogočimo prenašanje znanj, spretnosti in izkušenj iz 

materinščine na tuj jezik (Skela, Sešek in Dagarin Fojkar, 2009). Posebno pozornost moramo 

nameniti razlikam v usvajanju branja in pisanja v prvem in tujem jeziku, saj so pogosto razlog 

za težave, s katerimi se srečujejo učenci pri usvajanju angleščine. Slovenščina velja za 

ortografsko plitek jezik, kar pomeni, da je ujemanje glasov in črk zelo visoko. Za angleščino pa 

velja ravno nasprotno, da je ortografsko zelo globok, netransparenten jezik, saj je ujemanje med 

glasovi in črkami zelo nizko oziroma so te povezave nejasne. Transparentnost angleščine je 

zgodovinsko pogojena. Angleščina je zelo star jezik, ki izhaja iz srednjega veka, in ker pisna 

oblika ni mogla dohajati sprememb govornega jezika, se razhajanje kaže kot netransparentnost. 

Slovenščina pa spada med mlajše jezike, za katere je značilna bolj standardizirana oblika pisave 

(prav tam). 

Pri bralnem opismenjevanju angleščine je najpomembnejše učenčevo dobro poznavanje črk in 

glasov. Skela idr. (2009) predstavljajo modela, s katerima si pomagamo pri branju angleške 

besede oziroma črk: 

– fonološki model, kjer preberemo besedo glede na visoko ujemanje glasu in črke ter lahko 

sledimo pravilom ujemanja črk in glasov; 

– leksikalni model, kjer moramo besedo/simbol prepoznavati kot celoto. 

 

Pri usvajanju besedišča, slovnice in izgovorjave naj bi učenci pri učenju tujega jezika znanje 

črpali iz prvega jezika in obratno, saj tudi tuj jezik vpliva na prvi jezik. Pri učenju jezika iščemo 

podobnosti in prenašamo znanje iz enega jezika na drugega, ampak nas to lahko vodi tudi v 

napake (Skela idr., 2009). Vsak jezik ima svoje posebnosti in na učenje vpliva veliko 

dejavnikov. Jeziki se med seboj razlikujejo na fonološki in ortografski ravnini, zato potrebujeta 

angleščina in slovenščina povsem drugačen pristop pri opismenjevanju, obenem pa lahko 

najdemo podobnosti, s katerimi si lahko pomagamo (prav tam). 

Učenci obvladajo slovenščino v veliki meri slušno in govorno pred procesom sistematičnega 

opismenjevanja, saj so ji bili izpostavljeni že več let in poznajo njene glasove, jezikovne 

strukture ter imajo zelo razvito besedišče. Pri procesu opismenjevanja spoznavajo, da lahko 

besede členimo na glasove in te glasove zapišemo s pisnimi ustreznicami – torej se naučijo 

besede razčleniti na glasove in te glasove zapisati z ustreznimi črkami (Skela idr., 2009). 

Sistematično opismenjevanje v tujem jeziku pa je odvisno od tega, ali so učenci v prvem jeziku 

že opismenjeni ali ne. Učenci, ki se učijo angleščine in še niso opismenjeni v slovenščini, so 

angleščini izpostavljeni le slušno in govorno. V tem obdobju razvijajo občutek za slušno 

razumevanje jezika, spoznavajo angleške glasove in poskušajo z govorjenjem angleščine. 

Opismenjevanje v angleščini se prične istočasno in v enakem zaporedju kot v slovenščini. 

Učenci, ki se učijo angleščine, ko so v slovenščini že opismenjeni, imajo povezave med 

govorno-slušnim in pisnim jezikom že oblikovane. Zato se pri opismenjevanju angleščine 

opirajo na spretnosti, ki so jih pridobili pri učenju maternega jezika, pri čemer se soočajo z 

nedoslednostjo samoglasniškega sistema oziroma z drugačnim ortografskim sistemom, kot so 

ga vajeni (Skela idr., 2009).  
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2.3.2  Proces opismenjevanja angleškega jezika na Britanski mednarodni šoli 

Na Britanski mednarodni šoli so otroci vključeni tako v program predšolske vzgoje kot tudi 

kasneje v program redne osnovne šole. V vrtcu in prvem razredu šolanja se učence opismenjuje 

po angleškem programu, ki je nastal v okviru nacionalne strategije osnovnega šolanja (ang. The 

Primary National Strategy, 2007), in se imenuje Črke in glasovi: principi in vaje visoko 

kakovostne fonetike  (ang. Letters and sounds: Principles and Practice of High Quality 

Phonics). Metoda »Glasovi« (ang. Phonics) temelji na učenju povezav med glasovi in 

pripadajočimi črkami oziroma skupino črk ter uči pravila in vzorce med črkami in glasovi 

(Primary National Strategy, 2007). Program je razdeljen na šest stopenj, po katerih učenec 

napreduje. Ob koncu vsake faze učenec opravi test, s katerim učitelj preveri učenčevo zadostno 

znanje »glasov«.  

Istočasno se učenci učijo pisati po Nelsonovi shemi pisanja (ang. Nelson Handwriting Scheme), 

kjer spoznavajo črke in njihov zapis, korak za korakom, ki je tesno povezan z metodo 

opismenjevanja »Črke in glasovi« (Watson in Cassidy, 2004).  

Od drugega do šestega razreda poteka opismenjevanje in učenje jezika po programu »Branje in 

pisanje z opismenjevanjem« (ang. Read, Write Inc. Literacy and Language,), ki sledi 

nacionalnemu angleškemu kurikulumu za branje, pisanje, slovnico in besedišče (Ruth Miskin 

Literacy, 2019).  

V vse tri opisane programe so vključeni vsi tisti učenci, ki imajo dovolj razvit angleški jezik ter 

lahko brez večjih težav sledijo navodilom pri pouku, odgovarjajo na vprašanja ter pišejo in 

berejo z razumevanjem. Učenci, ki angleščine še ne obvladajo na dovolj visoki ravni, da bi 

lahko sledili pouku, pa so vključeni v program »Angleščina kot dodatni jezik« (ang. English as 

an additional language – EAL). Program »Angleščina kot dodatni jezik« je namenjen učencem 

vseh starosti glede na njihove individualne in izobraževalne potrebe. Cilj programa je, da 

učence opremi z jezikovnim znanjem, ki ga potrebujejo v določenem razredu. Program je 

razdeljen na tri ravni: intenzivno raven, srednjo in nizko raven. Učenci, ki so vključeni v 

intenzivno raven, imajo program angleščine kot dodatni jezik v manjših skupinah, izven 

rednega razreda, njihov pouk temelji na govorjenju in poslušanju jezika. Učenci, ki so vključeni 

v srednjo raven, prejemajo podporo učitelja v rednem razredu in v okviru manjših skupin, kjer 

nadgrajujejo besedišče, slovnico, veščine branja in pisanja. Učenci, ki so vključeni v nizko 

raven podpore, pa prejemajo pomoč le še na nekaterih specifičnih področjih, kjer jim učitelji 

angleščine kot dodatnega jezika pomagajo doseči potencial. Vse ure pomoči in razvijanja 

angleškega jezika pa so naravnane na učenčeve individualne potrebe ter upoštevajo unjegovo 

predznanje, kulturo, starost in napredek, ki ga dosega (English as an Additional Language, b.d.). 

2.4. Angleščina kot tuj jezik in disleksija 

Učenje tujega jezika je priložnost za vse učence in dijake, tudi za učence z disleksijo, da 

komunicirajo s tujejezičnimi vrstniki, iščejo skupne ideje in načrte. Učenje tujega jezika ima 

veliko prednosti, vendar je za to treba zagotoviti ustrezno in kakovostno poučevanje tujega 

jezika. Številni avtorji (Crombie, 1997; Crombie, 2000; Wight, 2014) navajajo različne razloge, 

zakaj je učenje tujega jezika koristno tudi za učence z učnimi težavami. Najpogosteje 

izpostavljajo, da učenje tujega jezika pri učencih z učnimi težavami (prav tam): 

‐ izboljša motivacijo,  

‐ spodbuja evropsko identiteto,  

‐ poveča razumevanje maternega jezika, 
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‐ odpre dostop do drugih kultur, 

‐ izboljša kognitivno učenje, 

‐ pomaga pri koncentraciji, 

‐ spodbuja obiske v tujini, 

‐ zagotavlja dostop do več informacij, 

‐ spodbuja kritično in fleksibilno mišljenje.  

 

V zgodnejših raziskavah o učenju tujega jezika pri učencih z disleksijo je bila ugotovljena zveza 

med zmožnostjo obvladovanja slušnih in govorjenih elementov prvega in tujega jezika 

(Crombie, 1999). Ključno vlogo v procesu učenja tujega jezika imajo zmožnosti v prvem jeziku 

(International Dyslexia Association, 2012). Sparks idr. (1989; 2006, v Helland, 2008) navajajo, 

da imajo učenci s težavami pri fonološkem zavedanju in slovničnih strukturah v prvem jeziku 

večje možnosti, da se bodo te težave pojavile tudi pri učenju tujega jezika.  

 

Problem učencev s specifičnimi učnimi težavami oziroma disleksijo, ki se izobražujejo v 

angleškem jeziku, je, da so njihova področja, kjer bi potrebovali podporo, premalokrat 

prepoznana oziroma se velikokrat povezujejo le s primanjkljajem na področju poznavanja 

jezika (Limbos in Geva, 2001, v Geva, 2014).  

2.4.1. Vpliv kognitivnih procesov na učenje angleščine kot tujega jezika 

Kognitivni procesi zajemajo širok nabor intelektualnih sposobnosti in procesov, ki so povezani 

z znanjem in sposobnostmi različnih področij, kot so: pozornost, spomin, načrtovanje, 

sposobnost reševanja problemov, razumevanje ter pridobivanje jezika. Disleksija vpliva na ta 

področja, s tem pa tudi na učenje jezika (Daloiso, 2017). Predvsem so težave pri učenju tujih 

jezikov oseb z disleksijo povezane s kognitivnimi procesi šibkega fonološkega procesiranja, 

šibkim delovnim pomnjenjem, šibko slušno diskriminacijo, težavami z avtomatizacijo, 

počasnim tempom predelovanja informacij in omejenim razponom pozornosti, kot tudi vpliv 

nizke samopodobe in organizacijskih veščin (Ganschow in Sparks, 1986; Sparks idr., 1992; 

Crombie, 1995, v Crombie, 2000). 

Kognitivna obremenitev se nanaša na količino miselnega napora, ki ga učenci vložijo v 

delovnem spominu pri reševanju naloge. Učenci z disleksijo se soočajo s kognitivno 

preobremenitvijo, ki je posledica (Daloiso, 2017): 

- omejene hitrosti obdelave uporabe jezikovnega znanja in spretnosti (npr.: pri nalogah, 

ki so časovno omejene); 

- težav priklica informacij iz predhodnega znanja avtomatiziranih spretnosti ali že 

zapomnjenega besedišča (npr. pri prepisovanju besedila iz table, kjer morajo dekodirati 

vsako besedo in jo tudi pravilno zapisati); 

- težave z večopravilnostjo, ki zahteva uporabo več kognitivnih sposobnosti hkrati (npr. 

zapisovanje učne snovi ob poslušanju, kjer morajo sporočilo razumeti, povzeti, 

organizirati in zapisati). 

 

J. Kormos in A.M. Smith (2012) sta opredelili naslednje primanjkljaje, ki najbolj omejujejo 

učence z disleksijo pri učenju tujega jezika: primanjkljaji fonološkega procesiranja, težave z 

delovnim spominom, primanjkljaji pozornosti, primanjkljaji na področju hitrosti procesiranja 

informacij in upočasnjen tempo učenja. 
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- Primanjkljaji fonološkega zavedanja in fonološkega procesiranja  

Fonološki primanjkljaj je posledica disleksije, obenem pa primanjkljaji na področju 

fonološkega zavedanja in procesiranja učencem z disleksijo otežujejo učenje branja. Fonološko 

zavedanje je dober napovednik kasnejših dosežkov na področju branja, saj ovira usvajanje 

črkovnega znanja (Snowling, 2001). 

L. Magajna (2003) navaja fonološko zavedanje kot osnovni primanjkljaj, ki povzroča motnje 

branja oseb z disleksijo. M. Crombie (2000) pojasnjuje, da se izraz fonologija nanaša na 

zmožnost izgovorjave besed v prvem in tujem jeziku, prav tako tudi na zmožnost korespondenc 

med črkami in glasovi. J. Nijakowska (2010) opredeli fonološko zavedanje kot eksplicitno 

fonologijo, ki se nanaša na operiranje z glasovi v govoru, obenem pa vključuje pomnjenje, 

analizo in sintezo fonoloških elementov. Fonološko zavedanje je opredeljeno tudi kot zmožnost 

prepoznavanja, razlikovanja, odkrivanja in manipuliranja glasovnih enot jezika. Pri učencih z 

disleksijo so najpogosteje v ospredju težave fonološkega procesiranja, ki vplivajo tudi na težave 

fonološkega zavedanja v tujem jeziku (Crombie, 1999). Posledica tega so težave s ponavljanjem 

glasov, besed, fraz in povedi ter razdeljevanje večzložnih besed na enote (International Dyslexia 

Association, 2012). Vpliv šibkega fonološkega zavedanja in fonološkega procesiranja se kaže 

pri delitvi besed na glasove, pri poimenovanju, pisanju ali branju nesmiselnih besed in pri 

počasnem poimenovanju predmetov na slikah, črk ali številk (Snowling, 2001). 

- Primanjkljaji na področju delovnega spomina  

Delovni spomin učencem omogoča, da prejete informacije zadržijo in z njimi operirajo, preden 

jih shranijo v dolgoročni spomin. Delovni spomin je pomemben pri priklicu in pomnjenju 

vizualnih informacij kot tudi fonoloških informacij. Prav tako ima ključno vlogo pri 

pridobivanju bralnih spretnosti, saj bralcu omogoča združiti vse potrebne spretnosti za uspešno 

branje – analiziranje zlogov in črk v besedo, preden jih preberejo, ali pravilno črkovanje besed 

pred zapisom (Baddeley, 2007, v Daloiso, 2017). Težave, ki so posledica delovanja delovnega 

in kratkoročnega spomina v procesu učenja, lahko pričakujemo tudi pri učenju in usvajanju 

tujega jezika. Učenci z disleksijo imajo težave pri začasnem zadržanju informacije in 

procesiranju informacij ter kasnejši uporabi (Daloiso, 2017). Težave kratkoročnega spomina 

tako vplivajo na učenje besedišča in na težave s priklicem informacij (Crombie, 1999). Ob 

povečanju zahtev in večjem obsegu besedišča, ki ga mora učenec znati, pride do 

preobremenjenosti spomina (Crombie, 2000). Učenje besedišča učencev z disleksijo je omejeno 

zaradi primanjkljajev na področju delovnega spomina, saj potrebujejo več časa za pomnjenje, 

več ponovitev besed, da si jih zapomnijo, kar upočasni proces širjenja besedišča. Obenem jim 

probleme predstavljata tudi mešanje besed in njihovih pomenov z že znanimi besedami in 

mešanje besed s podobnimi glasovi (Kormos in Smith, 2012). 

- Primanjkljaji na področju pozornosti  

Pozornost (zmožnost osredotočenja, vzdrževanja pozornosti) je pri osebah z disleksijo na 

splošno šibkejša v primerjavi s splošno populacijo. Učenci z disleksijo imajo pogosto težave s 

sprejemanjem ustnih navodil in informacij, pogosto preslišijo del sporočila in vse to je posledica 

šibkejše pozornosti (Raduly-Zorgo idr., 2010). Težave, povezane z manjšim obsegom 

pozornosti, se kažejo tudi pri dekodiranju pomena besed, kar vpliva na manjše razumevanje 

prebranega besedila. Predvsem se manjši obseg pozornosti kaže pri branju na glas, saj učenci z 

disleksijo zelo težko berejo na glas in pri tem ohranjajo pozornost na vsebino besedila 

(Nijakowska idr., 2016).  
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- Primanjkljaji na področju hitrosti procesiranja  

Težave na področju hitrosti procesiranja se kažejo predvsem v avtomatizaciji veščin. Učenci z 

disleksijo so počasnejši pri nalogah, kjer je potreben hiter odziv ali kjer morajo uporabiti več 

kot eno spretnost hkrati (Daloiso, 2017). Prav tako potrebujejo več časa za procesiranje istih 

informacij kot njihovi vrstniki, zato je njihov tempo sledenja pouku počasnejši; ključnega 

pomena je, da jim omogočimo dovolj časa za procesiranje informacij in upočasnimo hitrost 

razlage (Crombie, 1999). Hitrost procesiranja informacij prav tako vpliva na hitrost analiziranja 

besed, na priklic vizualnih informacij iz delovnega spomina in na tempo učenja ter sledenja 

pouku (Daloiso, 2017). 

2.4.2. Vpliv transparentnosti jezika na učenje angleščine 

Ortografska globina je pogosto uporabljen izraz za opis stopnje ujemanja med glasovi in črkami 

jezika (Frost, 2007, v Youman, 2011). Na podlagi stopnje ujemanja lahko jezike razdelimo na 

plitke (transparentne) ter globoke (netransparentne) jezike (Brunswick, 2010, v Youman, 

2011).  

Angleščina zajema približno 1100 kombinacij črk, ki jih predstavlja 44 možnih fonemov, zato 

je stopnja ujemanja zelo nizka oziroma spada med globoke oziroma netransparentne jezike. 

Začetni bralci, ki se učijo branja in pisanja v netransparentnih oziroma globokih jezikih, se 

morajo najprej naučiti vrsto vzorcev med grafemi in fonemi (Youman, 2011). V primerjavi s 

slovenščino predstavlja učenje povezav med grafemi in fonemi v angleščini dodaten izziv 

učencem z disleksijo, ker povezave med glasovi in črkami v slovenščini niso enake povezavam 

med glasovi in črkami v angleščini. 

Učenci z disleksijo imajo težave v vseh jezikih pri povezovanju črk z glasovi, vendar imajo 

tisti, katerih prvi jezik izhaja iz globoke ortografije, še večje težave. Pri jezikih globoke 

ortografije učenci z disleksijo izkazujejo izrazito počasno branje, nepravilno črkovanje in šibko 

fonološko procesiranje. Učenci z disleksijo, pri katerih prvi jezik izhaja iz plitke ortografije, 

izkazujejo počasnejše branje, vendar ne tako nepravilno (Brunswick, 2010, v Daloiso, 2017). 

Transparentnost oziroma ortografski vidik in sintaksa jezika pomembno vplivata na izrazitost 

težav, ki se pojavljajo pri učenju tujega jezika, saj lahko učenca zmedejo razlike v pomenu 

besed pri učenju besedišča in druga sintaksa tujega jezika. Ključni dejavniki, ki vplivajo na 

izrazitost težav, so ortografska in fonološka podobnost oziroma različnost med prvim in tujim 

jezikom ter kompleksnost jezika in jezikovne posebnosti (Crombie, 2000). Kompleksnost 

povezave med grafemom in fonemom v angleščini predstavlja specifičen izziv za učence in 

učitelje tako angleščine kot prvega jezika kot tudi tistim, ki jim je angleščina tuj jezik (Helland, 

2008). Nejasni in nekonsistentni pravopisi, kot je angleški, predstavljajo posameznikom z 

disleksijo večje in bolj izrazite težave (Nijakowska, 2010).   

V vseh jezikih se pojavljajo naslednje skupne značilnosti disleksije: počasnejše branje, 

počasnejše zmožnosti hitrega poimenovanja, šibkejše fonološko zavedanje in zaznavanje rim, 

šibek besedni spomin ter nenatančno branje (Youman, 2011).  

Na način branja pri disleksiji še posebej vpliva ortografska raven določenega jezika, saj je 

disleksija nevrološko pogojena specifična učna težava. Ortografska raven in transparentnost 

jezika pomembno vplivata na proces učenja in usvajanja jezika, zato so opredeljene tri ključne 

vrste ortografskih ravni ter izraženost disleksije pri manj in bolj transparentnih jezikih 

(Youman, 2011). 
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- Alfabetska ortografija 

V alfabetski ortografiji fonem jezika predstavlja simbol ali kombinacija simbolov. Pisave 

alfabetske ortografije vsebujejo simbole oziroma črke, ki predstavljajo različne črke pri pisanju. 

Na primer v turščini in finščini je vsak grafem predstavljen z enim fonemom (McDougall, 

Brunswick in de Mornay Davies, 2010, v Youman, 2011). Korespondenčno povezavo med 

črkami in glasovi lahko označimo kot popolno ujemanje. Vendar se kljub temu pojavlja vrsta 

posebnosti, ki otežujejo branje in pisanje (Youman, 2011). Primer alfabetske ortografije s 

posebnostmi je tudi slovenščina. 

- Zlogovna ortografija 

Pri zlogovni ortografiji simboli predstavljajo fonetične zloge. Pri usvajanju jezika in začetnem 

branju se učenci najprej naučijo glasove, ki jih predstavljajo posamezni zlogi. Besede 

dekodirajo na podlagi znanja glasov. Pri branju jezika se lahko pojavljajo težave pri 

zamenjavanju simbolov šibkih bralcev ob branju podobnih besed (Perea in Perez, 2009, v 

Youman, 2011). Primer zlogovne ortografije je japonščina. 

- Logografska ortografija 

V logografski ortografiji simboli oziroma kombinacije simbolov predstavljajo besedo. Primer 

takšnega jezika je kitajščina, kjer je uporabljen določen simbol, s katerim zapišemo besedo ali 

del besede. Materni govorci teh jezikov si morajo zapomniti več tisoče znakov, da so pismeni. 

Branje v logografskih jezikih je zelo zahtevno, saj je jezik zelo kompleksen, prav tako je obseg 

zapomnitve simbolov za učenje branja zelo velik (Youman, 2011).  

Ortografske ravni različnih jezikov tako vplivajo na pojavne oblike disleksije v različnih 

jezikih. Prav tako lahko učenci z disleksijo v različnih jezikih kažejo drugačne značilnosti 

disleksije, kot na primer, da v enem jeziku berejo počasneje, v drugem pa ne zaradi ortografskih 

značilnosti jezika (Daloiso, 2017). 

2.4.3. Težave učencev z disleksijo pri učenju tujih jezikov 

Pri učenju tujih jezikov se učenci z disleksijo pogosto srečujejo z različnimi težavami. Uspeh 

oziroma neuspeh pri učenju tujega jezika je primarno odvisen od jezikovnih sposobnosti 

posameznika.  

Sparks in Ganschow (1986, v Kormos in Kontra, 2008) pojasnjujeta s Hipotezo o razlikah 

jezikovnega kodiranja (ang. The Linguistic Coding Differences Hypothesis) težave učencev z 

disleksijo pri tujem jeziku in trdita, da je uspeh ali neuspeh pri učenju tujega jezika predvsem 

odvisen od jezikovnih sposobnosti v prvem jeziku. Učenci, ki imajo težave pri učenju branja in 

črkovanja že v maternemu jeziku, težko razvijajo fonološke spretnosti, povezave med 

črko/glasom in slovnico. Posledice teh težav se kažejo pri šibkem dekodiranju besed, kar vpliva 

na slabšo tekočnost branja in pisanja. Ker učenje tujega jezika močno sloni na sposobnostih, ki 

jih prenašamo iz prvega jezika na tuj jezik, se pri učencih z disleksijo prav tako prenašajo težave 

v prvem jeziku na tuj jezik (prav tam). Pri učenju tujega jezika igrajo pomembno vlogo 

sposobnosti in zmožnosti, ki jih ima posameznik v prvem jeziku. Sposobnosti posameznika v 

jezikovnem kodiranju prvega jezika so ključen element za učenje tujega jezika. Višjo stopnjo 

pisnega in ustnega znanja dosežejo tisti učenci, ki kažejo višje sposobnosti in zmožnosti v 

prvem jeziku (Nijakowska, 2010). Zaostanek v bralnem razvoju v prvem jeziku, ki vpliva na 

učenje drugih jezikov, je temeljni fonološki primanjkljaj. Zmožnosti fonološkega zavedanja in 

fonološkega procesiranja se prenašata med jeziki (Nijakowska, 2012).  
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Ugotovitve različnih raziskav o učenju tujega jezika pri učencih z disleksijo (Crombie, 2000; 

Helland, 2008; Kormos in Kontra, 2008; Nijakowska, 2010; Knudsen, 2012) kažejo, da se 

učenci pogosto srečujejo s številnimi težavami, kot so: 

‐ učenje fonemov, grafemov in digrafov, ki je drugačno od prvega jezika, ter razumevanje 

povezav med njimi; 

‐ težave, ki so povezane s pravopisom in fonološkim procesiranjem; 

‐ slabo fonološko zavedanje, za katero je značilna nezmožnost členjenja besed na foneme; 

‐ težave s sintakso ter težave z razumevanjem in rabo slovničnih pravil (učenje preteklika, 

sedanjika in prihodnjika ter vrstni red besed v stavku); 

‐ težave pri pisanju in prepisovanju; 

‐ težave pri črkovanju novih besed, ki ne sledijo vzorcu oziroma pravilom prvega jezika; 

‐ težave pri učenju besedišča, pomnjenju novega besedišča in priklic novih besed iz 

dolgoročnega spomina; 

‐ težave z delovnim spominom; 

‐ težave pri pisanju po nareku; 

‐ težave pri ustvarjalnem pisanju; 

‐ težave z natančnim in tekočim branjem; 

‐ težave z bralnim razumevanjem besedila, ker je njihova pozornost usmerjena na branje 

posameznih besed; 

‐ počasno procesiranje informacij; 

‐ težave pri usvajanju zaporedij; 

‐ slaba slušna diskriminacija, sposobnost slišati razlike med podobno zvenečimi fonemi; 

‐ slaba samopodoba; 

‐ težave z ohranjanjem pozornosti na nalogi. 

 

Pri učencih, ki se izobražujejo v tujem jeziku, lahko težave, povezane z branjem in pisanjem v 

prvem jeziku, povežemo s težavami pri branju in pisanju v tujem jeziku ter s težavami usvajanja 

tujega jezika. Za učence z disleksijo, ki se izobražujejo v angleščini, velja, da (Adelson, Geva 

in Fraser, 2014):  

‐ imajo vztrajajoče težave pri branju besed (prepoznavanju, dekodiranju), pri tekočnosti 

branja in črkovanju; 

‐ ne dosegajo takšnega napredka kot drugi učenci; 

‐ pokažejo boljše razumevanje pri poslušanju; 

‐ imajo težave z daljšimi besedili tudi, ko se njihovo znanje jezika okrepi; 

‐ imajo težave pri vseh jezikih; 

‐ imajo večje težave kot njihovi sorojenci. 

 

Dobro razvite jezikovne spretnosti v prvem jeziku so zelo pomembne pri doseganju učinkovite 

ravni znanja tujega jezika, saj se je potrebno uravnoteženo naučiti vseh štiri spretnosti – pisanja, 

govorjenja, branja in poslušanja (Crombie, 2000). 

 

- Težave na področju branja  

Učenci z disleksijo, ki jim je angleščina tuj jezik, imajo pri branju v angleškem jeziku največ 

težav zaradi šibkejših spretnosti fonološkega zavedanja in manjše kapacitete kratkoročnega in 

delovnega spomina. Njihove fonološke spretnosti so šibkejše, zato imajo pri branju v angleščini 

težave, ker se črke in glasovi ne ujemajo s prepoznavanjem fonoloških oblik besed. Te težave 
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pogosto vplivajo na hitrost branja in dekodiranje pomena besedila (Reif in Stern, 2010; Kormos 

in Smith, 2012). Prav tako imajo pogosto težave z usvajanjem besed v angleščini kot tujem 

jeziku, kar se kaže v šibkejšem besedišču v primerjavi z njihovimi vrstniki.  

Ker je angleščina netransparenten jezik, se pri branju pojavljajo različne težave zaradi 

ortografskih razlik med jezikoma. Ortografske razlike povzročajo težave pri prepoznavanju črk 

in besed. Učenci z disleksijo pogosto berejo počasi in netočno, predvsem se izrazite težave 

pojavljajo pri branju večzložnih besed. Težave imajo predvsem z ustreznim izgovarjanjem 

besed med branjem. Tudi če besedo pravilno prepoznajo in izgovorijo, velikokrat ne poznajo 

njenega pomena (Kormos in Smith, 2012). Učitelji poročajo, da so opazili pogosto pojavljanje 

kompenzacijske strategije učenja na pamet, s katero se učenci izogibajo branju na pamet. Prav 

tako se v večji meri pojavlja tudi ugibanje na podlagi konteksta besedila, katere besede bi lahko 

sledile prepoznani besedi (Kormos in Kontra, 2008). Zaradi vseh težav, s katerimi se srečujejo 

pri branju, učenci z disleksijo posledično berejo manj, ker jim to predstavlja večji napor. Zaradi 

tega imajo manj obsežno besedišče ter manj priložnosti, da spoznajo in se naučijo novih besed. 

Vendar lahko ob primernih strategijah branja, kljub razlikam in težavam, te ovire in 

primanjkljaje premagajo (Kormos in Smith, 2012). 

M. Youman (2011) navaja konkretne primere, ki prikazujejo nepravilnosti v angleškem jeziku, 

ki otežujejo usvajanje branja: 

– Besede, ki jih izgovarjamo enako, čeprav imajo drugačen pomen in zapis (npr. its, it's; 

write, right …). 

– Besede, ki jih zapišemo enako, vendar imajo različen pomen glede na kontekst, v 

katerem se pojavijo (npr. record kot glagol ali pa kot samostalnik). 

– Več črk, ki skupaj predstavlja en fonem (npr. air, eigh …). 

– Posamezne črke, ki lahko predstavljajo različne glasove (npr. glas -c v besedah cinema 

in car). 

– Izgovarjanje istega morfema na različne načine (npr. morfemsko obrazilo -(e)s pri 

tvorjenju pravilne množine).  

 

- Težave na področju pisanja  

Angleščina je zaradi globoke ortografije zahteven jezik tudi za učenje pisanja. Pisanje besed v 

angleščini ni fonetično transparentno, saj lahko besede z enakim korenom izgovorimo na dva 

različna načina (Ndlovu in Geva, 2008). Pisanje je zahtevnejše, če imajo učenci, ki se 

angleščino učijo kot tujega jezika, še težave na področju branja in pisanja. Kanadska študija 

avtoric K. Ndlovu in E. Geva (2008), ki je bila izvedena med učenci, starimi od 10 do 11 let, je 

potrdila, da imajo učenci z motnjami branja in pisanja, ki izkazujejo težave s fonološkim 

zavedanjem in prepoznavanjem besed, izrazite težave pri pisnem izražanju. Ne glede na prvi 

jezik učencev, so imeli največ težav pri pisanju, predvsem na področju črkovanja in skladnje. 

V primerjavi z učenci brez težav pri branju so učenci, ki imajo motnje branja naredili do dvakrat 

več napak pri črkovanju, pogosto so zapisali večzložne besede narobe, skromnejša pa je bila 

tudi sintaksa povedi (prav tam).  

Učenci z disleksijo imajo pri pisnih izdelkih največ težav s pravopisnimi napakami, s 

fonetičnim zapisom, s pisanjem daljših, večzložnih besed, pogosto izpuščajo ali zamenjujejo 

vrstni red črk v besedi in neustrezno uporabljajo veliko začetnico (Kormos in Smith, 2012). 

Veliko težav imajo s prepoznavanjem tipičnih pravopisnih vzorcev in njihovim upoštevanjem 

pri pisanju (International Dyslexia Association, 2012). Obenem imajo velike težave z 

organizacijo ideje pri pisanju daljših besedil (Kormos in Smith, 2012). Prav tako so manj 

uspešni pri prepisovanju besedila s table, ob zapisu ne prepoznajo lastnih napak, zato je njihovo 
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samoocenjevanje in pregled besedila otežen (prav tam). Učenci naredijo pri črkovanju več 

napak kot njihovi vrstniki brez disleksije, njihova sintaksa je skromnejša. Velik izziv jim 

predstavlja sočasno dostopanje do fonoloških in ortografskih informacij ter do sintaktičnega 

znanja med tvorjenjem povedi ter upoštevanje slovničnih in pravopisnih pravil, da zapišejo 

povedi v logičnem zaporedju (Ndlovu in Geva, 2008).  
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3. EMPIRIČNI DEL 

3. 1. Opredelitev raziskovalnega problema 

Tudi v Sloveniji se otroci z angleščino kot tujim jezikom srečujejo načrtno in nenačrtno že od 

predšolskega obdobja naprej preko zgodnjega poučevanja angleščine v vrtcih in šolah kot tudi 

preko različnih medijev. Znanje angleščine nam omogoča uspešno delovanje na študijskem, 

socialnem in delovnem področju in postaja vedno bolj pomembno in ključno orodje za iskanje 

informacij in njihovo razumevanje. 

Angleščina je najbolj razširjen jezik komunikacije v svetovnem merilu. Po raziskavi spletne 

strani Ethnologue (2015, v Christiansen, 2015) je angleščina tretji najbolj razširjen jezik po 

številu maternih govorcev (za kitajščino in španščino), vendar prednjači pred vsemi, če 

upoštevamo tudi osebe, ki angleščino govorijo kot drugi oziroma tuji jezik. Angleščina kot 

lingua franca se uveljavlja povsod po svetu, saj nadomešča jezike, ki so se tradicionalno 

poučevali v šolah – npr. v Sloveniji je angleščina prvi obvezni tuji jezik in ne italijanščina ali 

nemščina, ki bi bili bolj logična izbira z geografskega vidika (Cummins in Davison 2007: xxiii; 

Mitchell 2009, str. 85, v Skela in Sešek, 2012). V Učnem načrtu za angleščino (Andrin, Eržen, 

Kogoj in Lesničar, 2016) je poudarjen pomen angleščine kot tujega jezika, in sicer, da je 

angleščina globalni jezik, ki ga uporablja več ljudi kot domačih govorcev, uporablja se pri 

sporazumevanju na področju znanosti, tehnologije, letalstva, pomorstva, trgovine itn. ter 

omogoča najširši dostop do podatkov.  

Problem učencev s specifičnimi učnimi težavami oziroma disleksijo, ki se izobražujejo v 

angleškem jeziku, je, da so področja, kjer bi potrebovali podporo premalokrat prepoznana 

oziroma se velikokrat povezujejo le s primanjkljajem na področju poznavanja jezika (Limbos 

in Geva, 2001, v Geva, 2014).  

V okviru magistrskega dela želimo z raziskavo proučiti vpliv disleksije na izobraževanje 

učencev, vključenih v izobraževalni program, ki v celoti poteka v angleščini v slovenskem 

prostoru. Dobra in temeljita obravnava slovenskih učencev z disleksijo, ki se izobražujejo v 

angleščini kot učnem a, njim tujem jeziku, je ključnega pomena in mora temeljiti na 

zmanjševanju njihovih primanjkljajev ter razvijanju kompenzacijskih strategij. Z učinkovitim 

prepoznavanjem njihovih šibkih in močnih področij lahko učinkovito načrtujemo program 

podpore in pomoči tekom njihovega izobraževanja. Ker se disleksija lahko kaže pri učencih v 

različnih oblikah in na različnih področjih, želimo ugotoviti, katera so ključna področja, na 

katerih moramo učencem, ki se izobražujejo v angleščini kot učnem jeziku in je njihov prvi 

jezik slovenščina, nuditi pomoč in podporo in ali se ta področja pomoči in podpore povezujejo 

s težavami, ki jih ima učenec v prvem jeziku.  

3.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

Glavni cilj magistrskega dela je z multiplo študijo primera proučiti izobraževanje učencev z 

disleksijo, katerih materni jezik je slovenščina, njihovo izobraževanje pa poteka v angleščini.  

Pri tem smo si zastavili tudi podcilje, s katerimi želimo proučiti: 

‐ značilnosti disleksije pri učencih v slovenskem jeziku in njen vpliv na učenje v 

angleščini; 
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‐ kompenzacijske strategije, ki jih učenci z disleksijo uporabljajo pri angleščini kot 

učnem jeziku in slovenščini kot jeziku okolja in doma; 

‐ obliki podpore in pomoči, ki ju dobijo učenci z disleksijo v šolskem okolju, kjer je učni 

jezik angleščina. 

Na podlagi ciljev raziskave smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Kako disleksija vpliva na kontekst učenja v angleščini kot učnem jeziku pri učencih z 

disleksijo, katerih materni jezik je slovenščina? 

R2: Kako učenci z disleksijo, katerih materni jezik je slovenščina, kompenzirajo težave, 

povezane z disleksijo v angleščini kot učnem jeziku in slovenščini kot jeziku okolja? 

R3: Kako se disleksija pri učencih z disleksijo, katerih materni jezik je slovenščina, izraža v 

šolskem (angleško govorečem) in domačem (slovensko govorečem) okolju? 

R4: V katerem jeziku, angleščini ali slovenščini, glede na jezik okolja, učenci z disleksijo iščejo 

pomoč za premagovanje težav, povezanih z disleksijo? 

R5: Kakšne vrste podpore in oblike pomoči prejemajo učenci z disleksijo v razredu? 

R6: Kakšne vrste podpore oziroma oblike pomoči nudi specialni in rehabilitacijski pedagog 

učencem z disleksijo v osnovni šoli z angleškim učnim jezikom? 

3.3. Metode dela in raziskovalni pristop 

Raziskovanje je potekalo kot multipla študija primera, pri kateri smo uporabili metode 

kvalitativne primerjave ter deskriptivne analize.  

Študija primera vključuje obsežno zbiranje podatkov, ki vključujejo kombinacijo analize 

dokumentov, poglobljenih razgovorov, opazovanja udeležencev, analize zgodovine in druge 

oblike pridobivanja informacij. Poudarja se podrobno in poglobljeno zbiranje podatkov. Naša 

študija primera je zasnovana vzporedno, ker smo vse študije primerov izbrali vnaprej in izvajali 

istočasno. Multipla študija primera nam ponuja obsežnejši zapis in razlage pojava glede na naša 

raziskovalna vprašanja in nam nudi poglobljeno razumevanje pojava. Prav tako lahko 

proučujemo podobnosti in razlike med posameznimi primeri (Chmiliar, 2010). 

3.3.1. Vzorec 

Za namen raziskave je bil uporabljen neslučajni, namenski vzorec. Učence smo v vzorec izbrali 

po naslednjih kriterijih: so otroci slovenskih staršev, v domačem okolju govorijo v slovenskem 

jeziku in izobražujejo se v angleščini na mednarodni šoli v urbanem naselju. Izvedena je bila 

multipla študija primera, v katero je bilo vključenih pet učencev z disleksijo: učenka in učenec 

5. razreda, stara 10 let, učenec 8. razreda, star 13, let in dva učenca 9. razreda, stara 14 let. Prvi 

jezik vseh učencev je slovenščina, medtem ko je njihov učni jezik angleščina. Vsi so v času 

raziskave obiskovali mednarodno šolo v Sloveniji, kjer celotno izobraževanje poteka v 

angleščini.  
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Učenka A  

Učenka A je stara 10 let in obiskuje 5. razred. Njen prvi jezik in jezik, ki ga govorijo doma, je 

slovenščina, saj sta oba starša Slovenca. Mednarodno šolo je začela obiskovati v 3. razredu, 

prav tako se je takrat začelo njeno učenje angleščine. Učenka je 1. razred obiskovala v slovenski 

osnovni šoli, nato pa so se starši odločili, da jo prešolaljo na mednarodno šolo. Glede na 

kronološko starost je bila vključena v 3. razred. Pri učenki so bile prve težave pri branju in 

pisanju v angleščini opazne že v 3. razredu, a so jih pripisovali pomanjkanju znanja angleščine. 

Takrat je bila tudi vključena v program »Angleščina kot dodatni jezik« (ang. English as an 

Additional Language), najprej na intenzivni ravni poučevanja jezika, v 4. razredu pa je 

obiskovala program na srednji ravni. V 4. razredu se je ob preverjanju bralne tekočnosti in 

razumevanja v angleščini z izvedbo 3-minutnega bralnega testa (ang. 3-minute Reading 

Assessment) izkazalo, da je njena bralna tekočnost izredno nizka. Brala je črko po črko, glas po 

glas, njeno fonološko znanje je bilo omejeno, čeprav je to znanje že pridobila z metodo 

poučevanja »Glasovi«. Pri branju je delala značilne napake, ki jih izkazujejo bralci z disleksijo 

– zamenjava črk, izpuščanje črk, dodajanje črk, spreminjanje konca besede idr., prav tako je 

nekaj besed brala s slovensko izgovorjavo in ne angleško.  V samo branje (dekodiranje) je 

usmerila toliko napora, da se po prebranem ni spomnila, kaj je prebrala. Specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja je z učenko izvedla tudi Test motenj branja in pisanja (B. Šali) v 

slovenščini, kjer so se pokazale podobne napake kot pri angleščini. Njena natančnost branja je 

bila pod povprečjem. Pri nareku je naredila zelo veliko napak pri črkovanju in slovnici, prav 

tako je bila njena pisava neurejena. Napotena je bila k strokovnjaku v zunanjo institucijo in je 

bila v 5. razredu opredeljena kot učenka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Na 

začetku 5. razreda je opravila tudi test kognitivnih sposobnosti (ang. Cognitive Ability Test – 

CAT4) v angleščini, ki je pokazal, da je na področju verbalnega sklepanja pod povprečjem, na 

področju matematičnega in neverbalnega sklepanja v povprečju, pri prostorskem sklepanju pa 

nad povprečjem. Njena močna področja so šport, ples, matematika in kuhanje. 

Učenec B  

Učenec B je star 10 let in obiskuje 5. razred. Njegov prvi jezik je slovenščina, prav tako sta oba 

starša Slovenca in doma govorijo slovensko. Mednarodno šolo je začel obiskovati v 1. razredu, 

takrat se je začelo tudi njegovo učenje angleščine. Prve težave pri branju in pisanju so opazili 

v 2. razredu pri pouku angleščine kot tudi pri pouku slovenščine. Prvi znaki, ki so se pokazali, 

so bili izpuščanje samoglasnikov pri pisanju v angleščini, branje individualnih črk in ne glasov 

(ni uporabljal znanja angleščine po metodi »Glasovi«, ki ga je pridobil v 1. razredu), pri 

slovenščini pa so opažali težave pri branju – branje s črkovanjem in brez razumevanja besede. 

V 3. razredu je test Dyslexia Portfolio v angleščini pokazal, da ima učenec zmerne do težje 

znake disleksije. Njegove kognitivne sposobnosti so povprečne, vendar so njegove sposobnosti 

branja in črkovanja, procesiranja informacij, delovni spomin ter hitrost pisanja pod povprečjem. 

Opredeljen je kot učenec s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja. V 5. razredu je 

na začetku šolskega leta opravil test kognitivnih sposobnosti (ang. Cognitive Ability Test – 

CAT4) v angleščini, ki je pokazal, da je na področju verbalnega in prostorskega sklepanja pod 

povprečjem, medtem ko je na področju matematičnega in neverbalnega sklepanja v povprečju. 

Njegova močna področja so naravoslovje, domišljija, šport in tehnika.  

Učenec C  

Učenec C je star 13 let in obiskuje 8. razred. Starša učenca sta Slovenca, zato je slovenščina 

njegov prvi jezik. V predšolskem obdobju je družina živela v drugi državi, kjer je bil vključen 
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v mednarodni vrtec, tako da se je njegovo učenje angleščine začelo v zgodnjem otroštvu. 

Slovenščino kot prvi jezik je do vstopa v 1. razred le govoril, v slovenščini pa je tudi poslušal 

pravljice, ki so mu jih brali starši. Od 1. do 6. razreda je bil vključen v redno osnovno šolo v 

slovenskem jeziku, nato pa se je v 7. razredu vpisal v šolo, kjer izobraževanje poteka v 

angleškem jeziku. Njegova raven angleščine je bila zadovoljiva, vključen je pa tudi v program 

»Angleščina kot dodatni jezik« (ang. English as an Additional Language), kjer pridobiva 

predvsem podporo in pomoč pri besedišču specifičnih predmetov (biologija, kemija, fizika). V 

šestem razredu je bil opredeljen kot učenec z lažjimi govorno jezikovnimi motnjami in učenec 

s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Zraven disleksije ima tudi lažjo obliko 

dispraksije in disgrafije. Težave ima z grafomotoriko, zapisom vidno podobnih črk, 

izpuščanjem črk in napačnim zapisom besed, pri branju preskakuje vrstice, dodaja vokale in 

vsebino slabše razume. Pri vstopu v mednarodno šolo so učitelji ter specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja pri komunikaciji v angleščini opazili težave pri hkratnem poslušanju in pisanju 

zapiskov, slabo vzdrževanje pozornosti in organizacijo ter težave pri procesiranju informacij. 

Na začetku šolskega leta je v osmem razredu opravil test kognitivnih sposobnosti (ang. 

Cognitive Ability Test – CAT4) v angleščini, ki je pokazal, da je na področju verbalnega 

sklepanja v povprečju, na področjih matematičnega, neverbalnega in prostorskega sklepanja pa 

je nadpovprečen učenec. Učenec je nadarjen na glasbenem in likovnem področju kot tudi na 

področju logičnega mišljenja, samoiniciativnosti, ustvarjalnosti in računalništva. 

Učenec D 

Učenec D je star 14 let, obiskuje 9. razred in odrašča v dvojezični družini. Že od zgodnjega 

otroštva govori tri jezike – slovenščino, angleščino in arabščino. Starša sta z njim komunicirala 

vsak v svojem jeziku – slovenščini in arabščini. V izobraževalni sistem v angleščini je vključen 

že od prvega razreda, kjer so tudi zgodaj začeli opažati težave na različnih področjih. 

Opredeljen je kot učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Težave se kažejo kot 

hitro, impulzivno reagiranje in reševanje problemov, potrebuje več časa za priklic informacij. 

Prisotne so težave, povezane z disleksijo in dispraksijo, težave na področju vidnega zaznavanja, 

slušnega razlikovanja in grobe motorike. Pri osmih letih je opravil standardiziran bralni test v 

angleščini, ki je pokazal, da spada v skupino počasnih bralcev, kar pomeni, da ima težave z 

dekodiranjem in razumevanjem besedila. V 7. razredu je opravil test kognitivnih sposobnosti 

(ang. Cognitive Ability Test – CAT4) v angleščini, ki je pokazal, da je na področju verbalnega 

in neverbalnega sklepanja v povprečju, področji matematičnega in prostorskega sklepanja pa 

so pod povprečjem. Ima nadpovprečne intelektualne kapacitete, bogat besedni zaklad, dobre 

sposobnosti logično-kategoričnega sklepanja in je uspešen pri analizi in sintezi vizualno-

prostorskih problemov. 

Učenec E  

Učenec E je star 14 let in obiskuje 9. razred. V šolo, kjer pouk poteka v angleškem jeziku se je 

vpisal v 8. razredu, pred tem je obiskoval slovensko redno osnovno šolo. Angleščino se je učil 

v šoli od 3. razreda, na mednarodni šoli pa se je vključil v intenzivni program »Angleščina kot 

dodatni jezik« (ang. English as an Additional Language). Opredeljen je kot učenec s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, z izrazitimi težavami na področju branja. 

Njegova bralna tehnika je počasna, določene besede si izmišljuje, zamenjuje črke, prav tako 

prebrano besedilo slabše razume. Težave se pojavljajo tudi pri pisanju, predvsem pravopisu, pri 

pisanju po nareku ali samostojnem pisanju. Na področju matematike zamenjuje števke in ima 

slabše avtomatizirane določene strategije, prav tako ima težave pri besedilnih nalogah. Ima 

bogat besedni zaklad, njegovo procesiranje informacij je hitro in ima dober spomin. Test 
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kognitivnih sposobnosti (ang. Cognitive Ability Test – CAT4) v angleščini je opravil ob vstopu 

v 9. razred in ta je pokazal, da je na področju matematičnega, neverbalnega in prostorskega 

sklepanja v povprečju, področje verbalnega sklepanja pa je pod povprečjem. Močna področja 

učenca so šport, matematika in geografija. 

Vzorec raziskave je sestavljalo tudi 5 staršev učencev in 19 učiteljev, ki na mednarodni šoli 

poučujejo izbrane učence. Tako starši kot učitelji so odgovorili na anketni vprašalnik. V 

raziskavo smo vključili tudi specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, ki poučuje na izbrani 

šoli, in z njo opravili intervju. 

- Učitelji  

V anketi je sodelovalo 19 učiteljev razrednega in predmetnega pouka, ki poučujejo na 

mednarodni šoli, kjer pouk poteka v angleškem jeziku.  

 

Graf 1: Struktura učiteljev, glede na predmet, ki ga poučujejo 

3.3.2. Opis merskih pripomočkov in instrumentarija 

- Profil ocene posebnih potreb – SNAP  

Profil ocene posebnih potreb (ang. Special Needs Assessment Profile – SNAP), avtorjev 

Weedona in Reida (2009), je pripomoček, ki omogoča izčrpen in sistematičen pregled 

specifičnih učnih težav otrok, starih med pet in štirinajst let. Za potrebe slovenskega prostora 

ga je leta 2008 v okviru Centra za psihodiagnostična sredstva prevedla in priredila skupina 

strokovnjakov iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani ter 

strokovnjaki s Pedagoške fakultete v Ljubljani. SNAP zajema področja specifičnih učnih težav 

in njihovih dejavnikov, kot so: težave z delovnim spominom, hitrostjo obdelave podatkov, 

težave s slušno obdelavo informacij, neverbalne specifične učne težave, težave s pismenostjo, 

težave z vidno obdelavo, fonološke težave, diskalkulija, disgrafija, dispraksija, specifične 

govorno-jezikovne težave, hiperleksija, motnja pomanjkljive pozornosti, hiperaktivnost, težave 

s socialnim zavedanjem in komuniciranjem, šolska samopodoba in socialna samopodoba. Test 
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vključuje vprašalnik za učitelje, vprašalnik za starše in vprašalnik za otroka. Obenem vključuje 

15 različnih preizkusov, s katerimi ocenimo določeno spretnost. Učenec preizkuse reši v fizični 

obliki, nato pa rezultate vnesemo v računalniški program, ki izpiše učenčev profil. Od 15 

preizkusov smo izbrali tistih 9, ki so preverjali specifična področja za potrebe magistrskega 

dela:  

‐ Preizkus 1 – Časovno omejeno branje: Učenec mora v 30 sekundah prebrati čim več 

besed. 

‐ Preizkus 2 – Fonološko zavedanje: Učenec mora iz določene besede izločiti posamezni 

glas – prvi, zadnji ali srednji, in izgovoriti nastalo besedo.   

‐ Preizkus 3 – Branje ne-besed: Učenec mora v 60 sekundah prebrati čim več ne-besed 

(besede, ki nimajo smiselnega pomena). 

‐ Preizkus 4 – Časovno omejeno zapisovanje po nareku: Učenec 2 minuti zapisuje 

prebrane besede po nareku. Poudarek je na pravilnem črkovanju besed. 

‐ Preizkus 6 – Časovno omejeno prepisovanje besedila: Učenec ima 60 sekund, da prepiše 

dane povedi. Povedi smo pred zapisom tudi na glas prebrali.  

‐ Preizkus 7 – Priklic besed in besedna tekočnost: Učenec mora v 30 sekundah 

poimenovati čim več stvari, ki se jih spomni.  

‐ Preizkus 8 – Pomnjenje besed nazaj: Učenec mora ponoviti zaporedje besed v obratnem 

vrstnem redu, kot mu ga povemo. 

‐ Preizkus 9 – Vidni spomin: Učenec si mora zapomniti like na karticah in ustrezno 

obkrožiti tiste, ki jih je videl.  

‐ Preizkus 13 – Poimenovanje slik: Učenec poimenuje narisane slike na predlogi v čim 

krajšem času.  

- Dyslexia Portfolio 

Dyslexia Portfolio je angleški diagnostični instrumentarij avtorja Turnerja (2009), ki je 

namenjen odkrivanju in identifikaciji težav na področju branja in pisanja. Test identificira znake 

disleksije in poda predloge za intervencijo, obenem poda tudi profil močnih področij in šibkih 

področij posameznika. Namenjen je učencem od 5. do 16. leta, izvajajo ga lahko učitelji ali 

specialni pedagogi. Učenec preizkuse reši v papirnati obliki, nato pa rezultate vnesemo v 

računalniški program, ki izpiše učenčev profil. Preizkusi, ki jih test vključuje in smo jih opravili 

z učenci, so: v katerem jeziku je potekal, zapišite! 

‐ Preizkus – Hitrost poimenovanja: Učenec ima 2 minuti časa, da na glas poimenuje čim 

več sličic vsakdanjih predmetov.  

‐ Preizkus – Hitrost branja: Učenec ima 3 minute časa, da prebere čim več trditev in se 

odloči, ali trditev drži ali ne drži. Trditve lahko bere na glas ali tiho.  

‐ Preizkus – Fonološko zavedanje: Učenec mora iz določene besede izločiti posamezni 

glas – prvi, zadnji ali srednji, in izgovoriti nastalo besedo. 

‐ Preizkus – Branje ne-besed: Učenec mora pravilno prebrati čim več ne-besed (besede, 

ki nimajo smiselnega pomena).  

‐ Preizkus – Črkovanje: Učenec mora pravilno zapisati povedano besedo.  



28 

 

‐ Preizkus – Pomnjenje števil naprej in nazaj: Učenec mora v prvem delu iz povedanih 

števk sestaviti število, v drugem delu pa povedane števke ponoviti v obratnem vrstnem 

redu.  

‐ Preizkus – Branje besed: Učenec mora na glas pravilno prebrati čim več besed, pri 

čemer nima časovne omejitve. 

‐ Preizkus – Prosto pisanje: Učenec ima na voljo 5 minut, da zapiše povedi, pri katerih 

ima podan njihov začetek (npr. Jaz zmorem …, Moj najljubši TV-program je …). 

 

- Intervju z učenci  

Z učenci smo izvedli polstrukturiran intervju, ki je vseboval 25 vnaprej določenih vprašanj, ki 

smo jih glede na potek pogovora dopolnili s podvprašanji. Vprašanja so bila razdeljena na 

naslednja področja: 

‐ informacije o učnem kontekstu v angleščini (koliko časa se učenec že izobražuje v 

angleščini, kakšna je raven njegove angleščine, kako samozavestno se počuti v tem 

jeziku …),  

‐ kompenzacijske strategije v angleščini kot učnem jeziku (kakšne strategije uporablja 

učenec, kako si pomaga pri bralnem razumevanju ali pri pisanju daljših pisnih sestavkov 

...), 

‐ izražanje disleksije v šolskem (angleško govorečem) in domačem okolju (slovensko 

govorečem), 

‐ pomoč in podpora v šolskem (angleško govorečem) in domačem (slovensko govorečem) 

okolju. 

 

- Anketni vprašalnik za starše  

Za namene raziskave smo oblikovali anketni vprašalnik za starše, ki je vseboval 15 vprašanj. 

Od tega je bilo 9 vprašanj odprtega tipa, 6 pa zaprtega tipa. Eno izmed vprašanj je vsebovalo 

stopenjsko lestvico od 1 do 5, kjer so starši ocenjevali znake disleksije, ki jih opažajo pri svojem 

otroku. Znaki disleksije so bili razdeljeni na kategorije: težave pri pisanju, težave pri branju, 

težave pri računanju, težave s pozornostjo in koncentracijo ter težave z motoriko in orientacijo. 

Ostala vprašanja so se nanašala na močna področja otrok, procese identifikacije in sodelovanje 

s šolo ter na pomoč in podporo, ki ju otrok in tudi starši prejemajo. Pri vseh vprašanjih so imeli 

možnost zapisati lastna opažanja ali dodati druge opombe. 

- Anketni vprašalnik za učitelje  

Anketni vprašalnik za učitelje je vseboval 4 vprašanja zaprtega tipa. Zanimalo nas je, katere 

znake disleksije opažajo pri učencih, ki imajo disleksijo, kakšno je njihovo poznavanje 

disleksije ter predvsem kakšno pomoč, podporo in prilagoditve nudijo učencem z disleksijo v 

razredu. 

 

 



29 

 

- Intervju s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo  

Polstrukturiran intervjuju, ki smo ga opravili s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, je 

vseboval vprašanja povezana s postopkom prepoznavanja učencev z disleksijo, razlikami med 

slovenskim in angleškim jezikom in izzivi, ki se pojavljajo, ko je jezik učnega okolja 

angleščina. Vprašanja so se navezovala tudi na pomoč in podporo, ki ju nudi učencem, ter 

kakšno je sodelovanje z učitelji. 

 

- Test kognitivnih sposobnosti (ang. Cognitive Ability Test – CAT4) in 3-

minutni test ocenjevanja branja (ang. 3 -Minute Reading Assessment) 

Testa kognitivnih sposobnosti (ang. Cognitive Ability Test – CAT4) in 3-minutnega bralnega 

testa (ang. 3-Minute Reading Assessment) v okviru naše magistrske naloge nismo izvajali, 

vendar so ju strokovni delavci na šoli uporabili pri odkrivanju in prepoznavanju močnih in 

šibkih področij učencev. Za razumevanje profila učencev bomo opisali tudi ta merska 

instrumentarija. 

Test kognitivnih sposobnosti (ang. Cognitive Ability Test – CAT4) je celovit in objektiven test, 

ki nam prikaže učenčeve sposobnosti in zmožnosti na različnih področjih. Učiteljem, učencu in 

staršem poročilo poda podatke o osnovnih sposobnostih posameznika na področju verbalnega, 

matematičnega, neverbalnega in prostorskega sklepanja, kako so ta področja razvita in kako se 

jih lahko nadgradi, da učenec doseže svoj potencial (GL Assessment, 2017). 

3-minutni bralni test (ang. 3-Minute Reading Assessment) je bralni test prepoznavanja besed, 

tekočnosti branja in razumevanja, ki učiteljem in strokovnjakom nudi hitro pot do diagnostičnih 

informacij o učenčevih bralnih zmožnostih. Test meri učenčev napredek, identificira močna in 

šibka področja branja. Na podlagi testa lahko določimo kritična področja – dekodiranje, bralno 

tekočnost in bralno razumevanje, prav tako lahko s testi spremljamo individualni napredek 

učenca (Rasinski in Padak, 2005). 

3.3.3. Opis postopka zbiranja podatkov 

Informacije o učencih in njihovi zgodovini smo zbirali s pomočjo intervjujev z učenci, z 

anketnim vprašalnikom za starše in anketnim vprašalnikom za učitelje, z intervjujem s 

specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo ter s pregledom in analizo dokumentacije o učencih 

(poročilo strokovnjaka, izvedeni testi na šoli, individualizirani programi). 

Z učenci smo prav tako izvedli test SNAP in test Dyslexia Portofilo. 

Pred samim začetkom naše raziskave smo pridobili potrebna soglasja za izvajanje, testiranje in 

delo z učenci od njihovih staršev in od šole. Soglasja smo razdelili sedmim staršem učencev z 

disleksijo, katerih prvi jezik ni angleščina, temveč slovenščina. Starši petih otrok so se strinjali, 

da njihov otrok sodeluje v raziskavi. Z raziskavo se je strinjala tudi mednarodna šola. Vse 

učence smo testirali in intervjuvali v enakih pogojih – individualno, v kabinetu in v 

dopoldanskem času. Pred pričetkom smo vsem učencem pojasnili namen raziskave in potek 

izvedbe dela. Testiranje je potekalo v skladu z navodili posameznih testov. Za izvedbo vseh 

preizkusov smo za posameznega otroka potrebovali približno od 30 do 45 minut. Izvedba testa 

SNAP je potekala v mesecu aprilu 2019, izvedba testa Dyslexia Portfolia pa v mesecu maju 

2019. Pri testu SNAP smo pridobljene rezultate primerjali s podanimi vrednostmi v 

interpretacijskem grafu, medtem ko smo rezultate Dyslexia Portfolia vnesli v računalniški 
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program, ki je grafično in opisno ponazoril podatke vsakega otroka. Z učenci smo izvedli 

intervjuje, ki so potekali individualno, od 30 do 45 minut. Starši so na začetku raziskave 

izpolnili vprašalnik v papirnati različici, učitelji pa so izpolnili anketo po spletu. Intervju s 

specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo smo izvedli na šoli.  

3.3.4. Postopek obdelave podatkov 

Za analizo podatkov iz anketnih vprašalnikov smo uporabili kvantitativno analizo in 

kvalitativno vsebinsko analizo, pri čemer smo pridobljeno gradivo uredili, ga razdelili na 

sestavne dele in ga združili v kategorije. Obdelava intervjujev je potekala s transkripcijo avdio 

pogovorov in nato z uporabo metod odprtega kodiranja. Kategorije smo medsebojno primerjali 

in na koncu formulirali teorije, opisali in razložili dobljene klasifikacije. Pridobljene 

kvantitativne podatke smo obdelali z osnovno deskriptivno statistiko s pomočjo orodja 

Microsoft Excel ter jih nato predstavili tabelarično in grafično. Odgovore učiteljev smo izvozili 

iz spletnega programa in jih s programoma Microsoft Excel in SPSS statistično obdelali z 

metodo deskriptivne analize ter tabelarično in grafično predstavili. V sklepnem koraku smo vse 

pridobljene rezultate in podatke interpretirali ter povezali s teoretičnimi izhodišči. 

3.4. Rezultati in interpretacija  

3.4.1. Značilnosti disleksije pri učencih v angleškem in slovenskem jeziku 

Prvi cilj, ki smo si ga zadali, je bil prepoznati značilnosti disleksije, ki se pri učencih pojavljajo 

tako v angleškem kot slovenskem jeziku. V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki smo jih 

pridobili s pomočjo testa SNAP in testa Dyslexia Portfolio, odgovorov v anketnih vprašalnikih 

za starše in učitelje ter intervjujev z učenci in specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo. 

Rezultate preizkusov in anketnih vprašalnikov predstavljamo v tabelah in opisno, rezultate 

intervjujev z učenci in s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo pa kvalitativno. 

3.4.1.1.Primerjava rezultatov testa SNAP in testa Dyslexia Portfolio 

V nadaljevanju bomo predstavili primerjavo rezultatov, ki smo jih pridobili s testom SNAP in 

testom Dyslexia Portfolio. Pridobljene podatke smo razdelili in primerjali po področjih: 

besedna pismenost, hitrost procesiranja informacij, fonološko zavedanje, delovni spomin in 

pisanje. 

- Besedna pismenost 

Prvo področje, ki smo ga primerjali, je področje besedne pismenosti. V nadaljevanju 

predstavljamo rezultate vseh preizkusov, ki so nam pokazali, v kolikšni meri imajo učenci 

razvito besedno pismenost v slovenskem in angleškem jeziku. Nato sledi interpretacija 

rezultatov. 

Področje besedne pismenosti smo preverjali s preizkusi branja besed in črkovanja v obeh testih. 

Pri testu SNAP, ki so ga učenci reševali v slovenščini, sta bila uporabljena naslednja dva 

preizkusa: 

‐ Preizkus 1 – Časovno omejeno branje: s preizkusom merimo, koliko besed in stavkov 

lahko učenec pravilno prebere v 30 sekundah. 
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‐ Preizkus 4 – Časovno omejeno zapisovanje po nareku: s preizkusom merimo, koliko 

slišanih besed učenec pravilno zapiše v dveh minutah.  

Pri testu Dyslexia Portfolio, ki so ju učenci reševali v angleščini, sta to bila preizkusa: 

‐ Preizkus – Branje besed: s preizkusom merimo pravilnost branja besed brez časovne 

omejitve.  

‐ Preizkus – Črkovanje: s preizkusom merimo pravilnost črkovanja in zapisovanja 

slišanih besed. Po štirih zaporednih napačno zapisanih besedah se preizkus konča.  

 

Preglednica 1: Rezultati preizkusa 1 – Časovno omejeno branje, test SNAP v slovenščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 17 Zelo nizek rezultat (pod 25 %) 

Učenec B 5. 34 Zelo nizek rezultat (pod 25 %) 

Učenec C 8. 56 Zelo nizek rezultat (pod 25 %) 

Učenec D 9. 39 Zelo nizek rezultat (pod 25 %) 

Učenec E 9. 32 Zelo nizek rezultat (pod 25 %) 

 *Število točk: Število pravilno prebranih besed v 30 sekundah 

 

Preglednica 2: Rezultati preizkusa Branje besed, test Dyslexia Portfolio v angleščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 22  Pod povprečjem 

Učenec B 5. 38  Pod povprečjem 

Učenec C 8. 58  Povprečno 

Učenec D 9. 36  Pod povprečjem 

Učenec E 9. 42  Pod povprečjem 

 *Število točk: Število pravilno prebranih besed od skupno 60 

Na področju besedne pismenosti lahko vidimo, da ne prihaja do večjih razlik med zmožnostmi, 

ki jih imajo učenci glede na jezik. Pri branju besed se niso pojavile bistvene razlike, učenci so 

besede brali v enakomernem tempu, vendar glede na orientacijske norme veliko počasneje od 

vrstnikov, saj so svojo pozornost usmerjali v dekodiranje besed, zato je bilo njihovo branje 

zatikajoče. Pri angleškem preizkusu branja je le učenec C imel povprečen rezultat in je večino 

besed prebral pravilno. Vseh pet učencev je tudi prebralo minimalno število besed, ki se jih 

pričakuje glede na njihovo starost. Gre za angleške visoko frekvenčne besede, ki jih uporabljajo 

vsak dan.  

Raziskava avtorjev, Klein in Doctor (2003, v Kovelman, Biscnti in Hoeft, 2016), v kateri so 

primerjali branje večjezičnih otrok v dveh različnih jezikih, je pokazala, da so otroci z disleksijo 

imeli podobne težave pri branju v obeh jezikih. Podobno ugotavlja tudi M. Crombie (1997, v 

Miller-Guron, Lundberg, 2000), ki pravi, da se simptomi disleksije, kot so šibko fonološko 

procesiranje, slab delovni spomin, šibka slušna diskriminacija in slabo slušno procesiranje, 

pojavljajo tudi pri razvoju bralnih veščin v tujem jeziku. 
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Preglednica 3: Rezultati preizkusa 4 – Časovno omejeno zapisovanje po nareku, test SNAP v slovenščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 4 Zelo nizek rezultat (pod 25 %) 

Učenec B 5. 1 Zelo nizek rezultat (pod 25 %) 

Učenec C 8. 8 Zelo nizek rezultat (pod 25 %) 

Učenec D 9. 7 Zelo nizek rezultat (pod 25 %) 

Učenec E 9. 8 Zelo nizek rezultat (pod 25 %) 

*Število točk: Število besed, ki jih je učenec pravilno zapisal po nareku v 2 minutah 

 

Preglednica 4: Rezultati preizkusa Črkovanje, test Dyslexia Portfolio v angleščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 1  Pod povprečjem 

Učenec B 5. 4  Pod povprečjem 

Učenec C 8. 14 Pod povprečjem 

Učenec D 9. 6 Pod povprečjem 

Učenec E 9. 4  Pod povprečjem 

*Število točk: Število pravilno zapisanih besed po nareku, brez časovne omejitve 

Pri črkovanju so učenci naredili veliko več napak. Pri testu SNAP se je že pri reševanju testa 

opazilo, da imajo ti učenci velike težave pri pravilnem črkovanju slovenskih besed, ki se 

drugače zapišejo kot izgovorijo, kar je posledica fonoloških primanjkljajev pri disleksiji,  morda 

je to rezultat vpliva šolanja v angleškem jeziku, kar bi lahko pomenilo tudi težje prehajanje iz 

enega sistema pisanja v drugega. Zelo nizek rezultat so imeli tudi pri črkovanju v angleškem 

jeziku, kjer so jim največje težave povzročali sestavljeni glasovi soglasnikov (-ck), podvojene 

črke (v besedi skipping, stopped) in samoglasniški glasovi, ki imajo v angleškem jeziku več 

možnosti zapisa. Pri samoglasniških glasovih se opazi tudi, da ne slišijo, ali je glas kratek ali 

dolg, da bi se ob zapisu osredotočili na to, ampak velikokrat ugibajo, kateri zapis je pravilen za 

določen glas. Veliko ugibanj se pojavlja pri diftongih, na primer pri glasu -a, ki se lahko zapiše 

kot -ai, -ay, -a, ali -a_e, so učenci ugibali, kateri zapis je ustrezen (na primer ali je pravilen zapis 

besede play  ali plai). Vsi učenci, vključeni v mednarodno šolo, se pravil zapisovanja angleških 

glasov učijo po metodi »Glasovi«, vendar opažamo, da učenci z disleksijo pri tem potrebujejo 

več vaje in ponavljanja ter utrjevanja.   

Raziskava avtoric J. Kormos, M. Košak Babuder in K. Pižorn (2018) je pokazala, da v 

slovenščini, ki je bolj transparenten jezik, učenci z disleksijo po petih letih poučevanja, 

usmerjenega v pismenost, še vedno zaostajajo za svojimi vrstniki v prvem in hkrati njihovem 

učnem jeziku  pri spretnostih na ravni besed. Raziskava je tudi pokazala, da je zmožnost hitrega 

in natančnega črkovanja v prvem jeziku (slovenščini), povezana z bralno zmožnostjo v tujem 

jeziku (angleščini) glede na medij vnosa (medij vnosa je bilo poslušanje besedila, branje 

besedila ali sočasno branje in poslušanje besedila). Ena izmed ugotovitev je tudi, da lahko 

preverjanje ortografskega zapisa da potencialne diagnostične informacije o težavah učencev, ki 

jih imajo, ko besedilo le poslušajo, ali pa ko ga berejo in sočasno poslušajo. To kaže, da je narek 

v prvem jeziku potencialni pokazatelj informacij o učencih, ki imajo lahko bralno-napisovalne 

težave (prav tam). Za učence z disleksijo, katerih materni jezik ni angleščina, se pa izobražujejo 

v angleščini kot učnem jeziku, naj bi veljalo, da imajo težave pri tekočnosti branja in črkovanju, 

ki vztrajajo (Adelson, Geva in Fraser, 2014). Raziskave (v Crombie, 2000) poudarjajo pomen 
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ravni jezikovnih spretnosti v prvem jeziku za doseganje učinkovite ravni znanja tujega jezika, 

kar pa na področju črkovanja in tekočnosti branja kažejo tudi rezultati naše raziskave. 

Povzamemo lahko, da so rezultati učencev na področju besedne pismenosti, vključenih v našo 

raziskavo, zaradi disleksije izjemno nizki. Nizke rezultate dosegajo učenci v slovenščini in 

angleščini. Sklepamo lahko, da k nizkim rezultatom prispeva njihovo krajše izobraževanje v 

tujem jeziku  ter da niso bili vsi deležni procesa opismenjevanja v slovenskem jeziku. Učenec 

C je pri preizkusu branja besed testa Dyslexia Portofilo dosegel povprečen rezultat, za kar 

menimo, da je vzrok v učenju angleščine, ki se je pričelo že v zgodnjem otroštvu, saj je že kot 

otrok bil vključen v mednarodni vrtec. 

 

- Hitrost procesiranja informacij  

Področje hitrosti procesiranja informacij smo preverjali s preizkusi, s katerimi smo merili 

hitrost poimenovanja in hitrost branja. S tem smo preverili, kako hitro in učinkovito učenci 

procesirajo informacije.  

Pri testu SNAP, ki so ga učenci reševali v slovenščini, smo to preverjali z naslednjimi preizkusi: 

‐ Preizkus 13 – Poimenovanje slik: s preizkusom merimo hitrost poimenovanja slik na 

predlogi.  

‐ Preizkus 7 – Priklic besed in besedna tekočnost: s preizkusom merimo, koliko besed na 

določeno besedo – asociacije, učenec našteje v 30 sekundah. 

‐ Preizkus 1 – Časovno omejeno branje: s preizkusom merimo, koliko besed in stavkov 

učenec pravilno prebere v 30 sekundah (glej Preglednico 1). 

 

Pri testu Dyslexia Portfolio, ki so ju učenci reševali v angleščini, smo hitrost procesiranja 

informacij preverjali s preizkusoma: 

‐ Preizkus – Hitrost poimenovanja slik: s preizkusom merimo, koliko slik učenec 

poimenuje v dveh minutah. 

‐ Preizkus – Hitrost branja: s preizkusom merimo, koliko povedi učenec prebere na glas 

ali tiho in nanje odgovori v treh minutah. 

 

Preglednica 5: Rezultati preizkusa 13 – Poimenovanje slik, test SNAP v slovenščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 56 Zelo počasi (pod 25 %) 

Učenec B 5. 63 Zelo počasi (pod 25 %) 

Učenec C 8. 49 Zelo počasi (pod 25 %) 

Učenec D 9. 52 Zelo počasi (pod 25 %) 

Učenec E 9. 55 Zelo počasi (pod 25 %) 

*Število točk: Število sekund, ki jih je učenec potreboval za poimenovanje vseh slik 
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Preglednica 6: Rezultati preizkusa Hitrost poimenovanja slik, test Dyslexia Portfolio v angleščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 71 Pod povprečjem 

Učenec B 5. 76 Pod povprečjem 

Učenec C 8. 82 Pod povprečjem 

Učenec D 9. 109 Povprečno 

Učenec E 9. 77 Pod povprečjem 

*Število točk: Število pravilno poimenovanih slik v 2 minutah 

Hitrost poimenovanja sličic v obeh jezikih je pri učencih pod povprečjem vrstnikov in imajo 

pri tem počasnejši priklic informacij. Le pri učencu D lahko opazimo, da je v angleškem jeziku 

rezultat visok, saj se uvrsti v zgornji del povprečja. Pri sami izvedbi testa smo opazili, da je 

morda priklic besed zaradi redne uporabe dveh jezikov in dnevne komunikacije v dveh jezikih 

počasnejši, saj so se učenci pri obeh preizkusih spomnili besede v enem jeziku in ne v drugem. 

Učenci se vsak dan v šoli izražajo in komunicirajo v angleškem jeziku, v njihovem socialnem 

in domačem okolju pa uporabljajo slovenski jezik. Na podlagi tega, lahko sklepamo, da besede, 

ki jih uporabljajo v šoli, lažje in hitreje prikličejo v angleščini, besedišče, ki ga pa uporabljajo 

v domačem okolju, pa hitreje prikličejo v slovenščini.  

Preglednica 7: Rezultati preizkusa Hitrost branja, test Dyslexia Portfolio v angleščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 13  Pod povprečjem 

Učenec B 5. 31  Povprečno 

Učenec C 8. 56  Povprečno 

Učenec D 9. 45 Povprečno 

Učenec E 9. 29 Pod povprečjem 

*Številno prebranih povedi ter pravilnih odgovorov, ali trditev drži ali ne 

Rezultati preizkusa Hitrost branja v angleškem jeziku kažejo, da so trije od petih učencev 

(učenec B, učenec C in učenec D) dosegli pri hitrosti procesiranja informacij povprečen rezultat 

(pri tem preizkusu so morali poved prebrati in nato odgovoriti ali poved drži ali ne). Rezultati 

kažejo, da učenka A in učenec E informacije procesirata počasneje, kar sodi v podpovprečno 

raven v primerjavi z vrstniki. Prav tako smo že v Preglednici 1: Rezultati preizkusa 1: Časovno 

omejeno branje, test SNAP v slovenščini in Preglednici 2: Rezultati preizkusa: Branje besed, 

test Dyslexia Portfolio v angleščini na osnovi rezultatov opazili, da je hitrost in pravilnost branja 

vseh učencev, vključenih v našo raziskavo, podpovprečna in imajo zaradi tega večje težave pri 

razumevanju prebranega ter odgovarjanju na trditve, ali te držijo ali ne. Vsi učenci so pri 

preizkusu Hitrost branja, test Dyslexia Portfolio v angleščini brali povedi tiho, tako da je tudi 

njihova pozornost bila usmerjena v razumevanje povedi oz. v razumevanje prebranega.   
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Preglednica 8: Rezultati preizkusa 7 – Priklic besed in besedna tekočnost, test SNAP v slovenščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 12 Precej počasi 

Učenec B 5. 17 Povprečno ali boljše 

Učenec C 8. 15 Precej počasi 

Učenec D 9. 32 Povprečno ali boljše 

Učenec E 9. 19 Precej počasi 

*Število točk: Število živali, poimenovanih v 1 minuti (seštevek dveh rezultatov, pridobljenih v 

30 sekundah) 

Rezultati preizkusa priklica besed v slovenščini (Preglednica 9) kažejo, da dosegajo učenka A, 

učenec C in učenec E podpovprečni rezultat, kar kaže na to, da imajo počasnejši priklic besed 

iz dolgoročnega spomina. Vsi učenci se v domačem okolju pogovarjajo v slovenskem jeziku, 

zato je vzrok za počasnejši priklic možna posledica disleksije. Pri dveh učencih (učencu B in 

učencu D) pa rezultat kaže, da je njun priklic besed iz dolgoročnega spomina boljši oziroma 

povprečen. Domače okolje učenca B je slovensko, zato se v domačem okolju pogovarja 

slovensko, kar lahko vpliva na to, da je dosegel boljši rezultat. Domače okolje učenca D je 

medkulturno, saj en starš govori slovenščino, drug arabščino, vendar lahko predvidevamo, 

glede na učenčevo starost (14 let), da se dobro spoprijema z oviramo disleksije in je njegov 

priklic besed povprečen. Vsi učenci so pri izvedbi preizkusa hitreje priklicali besede v 

angleškem jeziku kot pa v slovenskem.  

V številnih raziskavah (Crombie, 2000; Kormos in Kontra, 2008; Nijakowska 2010) so 

ugotovili, da je počasno procesiranje informacij in s tem potreba po dodatnem času za 

opravljanje nalog ena izmed težav učencev z disleksijo. 

- Fonološko zavedanje  

Področje fonološkega zavedanja smo preverjali s preizkusi branja ne-besed in s preizkusi 

fonološkega zavedanja.  

Pri testu SNAP, ki je potekal v slovenščini, smo fonološko zavedanje preverjali z naslednjimi 

preizkusi: 

‐ Preizkus 3 – Branje ne-besed: s preizkusom merimo pravilnost branja ne-besed (besed 

brez smiselnega pomena) v 1 minuti.  

‐ Preizkus 2 – Fonološko zavedanje: s preizkusom merimo uspešnost izločanja glasov iz 

besed. 

Pri Dyslexia Portfolio v angleščini smo izvedli naslednja preizkusa: 

‐ Preizkus Branje ne-besed: s preizkusom merimo pravilnost branja ne-besed (besed brez 

smiselnega pomena). Preizkus ni časovno omejen, konča se po 4 zaporednih napakah.  

‐ Preizkus Fonološko zavedanje: s preizkusom merimo uspešnost izločanja glasov iz 

besed. 
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Preglednica 9: Rezultati preizkusa 3 – Branj ne-besed, test SNAP v slovenščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 6 Očitne težave (pod 25 %) 

Učenec B 5. 18 Očitne težave (pod 25 %) 

Učenec C 8. 31 Očitne težave (pod 25 %) 

Učenec D 9. 16 Očitne težave (pod 25 %) 

Učenec E 9. 18 Očitne težave (pod 25 %) 

*Število točk: Število pravilno prebranih ne-besed v 1 minuti 

 

Preglednica 10: Rezultati preizkusa Branje ne-besed, test Dyslexia Portfolio v angleščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 16 Pod povprečjem 

Učenec B 5. 17 Pod povprečjem 

Učenec C 8. 32 Povprečno 

Učenec D 9. 7 Pod povprečjem 

Učenec E 9. 18 Pod povprečjem 

*Število točk: Število pravilno prebranih ne-besed brez časovne omejitve 

Rezultati preizkusa branja ne-besed v slovenskem (Preglednica 9) in angleškem jeziku 

(Preglednica 10) kažejo, da je imelo vseh pet učencev težave pri branju ne-besed v obeh jezikih. 

Le učenec C je ne-besede bral bolje v angleškem jeziku, saj jih je pravilno prebral dvakrat več 

kot ostali in pri tem bolje vključeval fonološko znanje. Njegovo uspešnost lahko povežemo z 

zgodovino njegovega izobraževanja, saj je otroštvo preživel v angleško govorečem vrtcu in je 

fonološko znanje angleščine začel pridobivati že zelo zgodaj. J. Nijakowska (2010) pojasnjuje 

razlog za težave učencev z disleksijo pri branju ne-besed s težavami, ki jih imajo zaradi 

razlikovanja med črkami in njihovimi pripadajočimi glasovi, saj je nekatere črke potrebno 

prebrati drugače, kot jih vidijo. 

Preglednica 11: Rezultati preizkusa 2 – Fonološko zavedanje pri testu SNAP v slovenščini in rezultati 

preizkusa Fonološko zavedanje pri testu Dyslexia Portfolio v angleščini 

Učenec/ka Razred 

Število točk 

- test 

SNAP* 

Učenčev dosežek 

glede na vrednost 

v 

interpretacijskem 

grafu 

Število 

točk – test 

Dyslexia 

Portfolio* 

Učenčev dosežek 

glede na vrednost v 

interpretacijskem 

grafu 

Učenka A 5. 4 
Zelo slabo razvita 

(pod 25 %) 
21 Povprečno 

Učenec B 5. 4 
Zelo slabo razvita 

(pod 25 %) 
17 Povprečno 

Učenec C 8. 6 
Zelo slabo razvita 

(pod 25 %) 
20 Povprečno 

Učenec D 9. 5 
Zelo slabo razvita 

(pod 25 %) 
24 Povprečno 

Učenec E 9. 7 
Zelo slabo razvita 

(pod 25 %) 
18 Povprečno 

*Število točk: Številno pravilno izgovorjenih besed glede na navodilo 
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Rezultati na preizkusu fonološkega zavedanja kažejo, da so imeli učenci več težav pri preizkusu 

v slovenskem jeziku kot angleškem. Vseh pet učencev je doseglo zelo nizke rezultate na 

področju fonološkega zavedanja v slovenskem jeziku (njihovi rezultati segajo pod 25 %), 

medtem ko so dosegli povprečne rezultate na področju fonološkega zavedanja v angleškem 

jeziku. 

M. Crombie (1999) pojasnjuje, da so težave fonološkega procesiranja v prvem jeziku v ospredju 

pri učencih z disleksijo ter da vplivajo na težave fonološkega zavedanja v tujem jeziku. To se 

ne ujema z rezultati v naši raziskavi, saj so učenci dosegli boljše rezultate fonološkega 

zavedanja v tujem in ne v maternem jeziku. Možni razlog je, da so učenci zaradi izobraževanja 

v angleškem jeziku in zaradi šolskega okolja, ki je v angleškem jeziku, v večji meri razvili 

fonološko zavedanje v angleškem jeziku. Izrazitejši primanjkljaj fonološkega zavedanja v 

prvem jeziku pa se morda kaže zaradi manjše izpostavljenosti slovenščini v šoli. Nekateri 

učenci (učenka A, učenec B in učenec D) so bili deležni opismenjevanja v slovenščini v 

skrčenem kurikulumu (tri šolske ure na teden), saj je na šoli poudarek opismenjevanja v 

angleščini. Možna razlaga pa je tudi, da imajo na teden le tri do pet ur pouka slovenskega jezika, 

medtem ko so angleščini izpostavljeni na dan 8 ali več ur. V domačem okolju vsi učenci 

govorijo slovenski jezik, vendar le-ta  verjetno ni knjižni. Glede na rezultate, pridobljene s 

preizkusi Branje besed (Preglednica 2), Črkovanje (Preglednica 4) in Hitrost branja 

(Preglednica 7) testa Dyslexia Portfolio, lahko tudi sklepamo, da učenci zaradi učnega okolja, 

ki poteka v angleškem jeziku, zelo dobro prepoznajo fonološki vidik angleškega jezika, ki pa 

ga težko prenesejo na področje branja in pisanja. Verjetno pa je k boljšemu fonološkemu 

zavedanju v angleščini pripomogla metoda poučevanja »Glasovi« (ang. Phonics), saj temelji 

na glasovnem zavedanju posameznih grafemov in črk. Lahko pa je razlog za različen rezultat 

tudi v različni težavnosti nalog v slovenskem in angleškem preizkusu fonološkega zavedanja.  

- Delovni spomin 

Delovni spomin smo preverjali s preizkusi, ki so zahtevali pomnjenje in operiranje s številskimi, 

besednimi in vizualnimi informacijami.   

Pri testu SNAP v slovenščini smo delovni spomin preverjali s preizkusoma: 

‐ Preizkus 8 – Pomnjenje besed nazaj: s katerim merimo, koliko besed si učenec lahko 

zapomni in jih pove v obratnem vrstnem redu.  

‐ Preizkus 9 – Vidni  spomin: s katerim merimo uspešnost pomnjenja vizualnih oblik.  

Pri testu Dyslexia Portfolio v angleščini smo uporabili preizkusa: 

‐ Preizkus Pomnjenje številk naprej: s katerim merimo uspešnost pomnjenja števil in 

operiranje z njimi (npr. povemo niz števk 1, 4, 6, učenec odgovori s številom 146). 

‐ Preizkus Pomnjenje številk nazaj: s katerim merimo uspešnost pomnjenja števil in 

operiranje z njimi (npr. povemo niz števil 2, 5, 8, učenec odgovori 8, 5, 2). 
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Preglednica 12: Rezultati preizkusa 8 – Pomnjenje besed nazaj, test SNAP v slovenščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 5 Podpovprečno 

Učenec B 5. 4 Podpovprečno 

Učenec C 8. 10 Povprečno ali boljše 

Učenec D 9. 6 Podpovprečno 

Učenec E 9. 5 Podpovprečno 

*Število točk: Število uspešno zapomnjenih in odgovorjenih nizov  

V slovenskem jeziku so štirje učenci (učenka A, učenec B, učenec D in učenec E) dosegli 

podpovprečni rezultat, kar pomeni, da težje zadržijo informacije v spominu in z njimi operirajo. 

Le rezultat učenca C je povprečen ali boljši glede na starostno skupino. Učenec C se je 6 let 

izobraževal v slovenskem jeziku, zato lahko predvidevamo, da je njegov rezultat pomnjenja v 

slovenskem jeziku boljši. 

M. Daloiso (2017) izpostavlja kognitivno preobremenitev, ki se kaže pri delovanju delovnega 

spomina pri opravljanju določene naloge. Učenci z disleksijo občutijo kognitivno 

preobremenitev v primerih, ko morajo opravljati več stvari hkrati. Tudi pri Preizkusu 8: 

Pomnjenje besed nazaj (Preglednica 12) so si morali učenci zapomniti besede in jih na glas 

ponoviti v obratnem vrstnem redu. Število besed se je z uspešnimi odgovori povečevalo, kar je 

preobremenilo njihov delovni spomin. 

 

Preglednica 13: Rezultati preizkusa 9 – Vidni spomin, test SNAP v slovenščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 10 Povprečno ali boljše 

Učenec B 5. 10 Povprečno ali boljše 

Učenec C 8. 10 Povprečno ali boljše 

Učenec D 9. 8 Pod povprečjem 

Učenec E 9. 5 Zelo nizko 

*Število točk: Število uspešno zapomnjenih nizov vizualnih oblik od skupno 12 

Iz rezultatov, prikazanih v Preglednici 13, je razvidno, da imajo na področju vidnega spomina 

trije učenci (učenka A, učenec B in učenec C) povprečne ali boljše rezultate, en učenec (učenec 

D) podpovprečen rezultat ter en učenec (učenec E) zelo nizek rezultat. Glede na te rezultate, 

lahko sklepamo le, da so učenka A in učenca B in C bolj vizualni tipi oziroma so bolj uspešni 

v pomnjenju vizualnih podob kot slušnih informacij. 

M. Daloiso (2015, v Daloiso, 2017) trdi, da disleksija vpliva na delovni spomin. Izpostavlja, da 

so učenci z disleksijo počasni pri analiziranju vidnih dražljajev, saj lahko ob tem občutijo 

vizualni stres. Obenem pa so njihove sposobnosti lahko boljše, če vidijo besedo ali sliko kot 

celoto in ne kot del.  
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Preglednica 14: Rezultati preizkusa Številke naprej, test Dyslexia Portfolio v angleščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 2 Pod povprečjem 

Učenec B 5. 2 Pod povprečjem 

Učenec C 8. 4 Pod povprečjem 

Učenec D 9. 6 Pod povprečjem 

Učenec E 9. 8 Pod povprečjem 

*Število točk: Število pravilnih odgovorov 

Iz rezultatov v Preglednici 14 (Rezultati preizkusa: Številke naprej, test Dyslexia Portfolio v 

angleščini) je razvidno, da so vsi učenci dosegli podpovprečni rezultat pri angleškem preizkusu 

delovnega spomina, kjer so operirali s števkami (pomnjenje števk v določenem vrstnem redu in 

nato odgovori s poimenovanjem ustreznega števila). Pri tem ne moremo z gotovostjo trditi, ali 

je to posledica delovnega spomina ali drugačnega načina izgovarjanja števil v slovenskem in 

angleškem jeziku ali morda šibkih matematičnih spretnosti. 

L. Magajna idr. (2008) izpostavljajo težave na področju kratkotrajnega in delovnega pomnjenja 

kot eno izmed primarnih težav, saj ovirajo učinkovito branje in pisanje. Učenci z disleksijo 

imajo težave pri ohranjanju zaporedja informacij v kratkotrajnem spominu, kar ovira pomnjenje 

pravilnega zaporedja števil. To potrjuje tudi M. Daloiso (2017), ki pravi, da imajo učenci z 

disleksijo težave pri začasnem zadržanju informacij v spominu in kasnejšem procesiranju 

informacij ter njihovi uporabi. Prav tako lahko ob povečanju zahtev, z večjim obsegom 

informacij, ki jih mora učenec znati, pride do preobremenjenosti spomina (Crombie, 2000). 

Učenci z disleksijo so v mnogo slabšem položaju pri ohranjanju pravilnega zaporedja v 

delovnem spominu ob enakem znanju kot učenci brez težav (Magajna idr., 2008). 

  

Preglednica 15: Rezultati preizkusa Številke nazaj, test Dyslexia Portfolio v angleščini 

Učenec/ka Razred Število točk 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 8 Povprečno 

Učenec B 5. 5 Pod povprečjem 

Učenec C 8. 9 Povprečno 

Učenec D 9. 4 Pod povprečjem 

Učenec E 9. 14 Nad povprečjem 

*Število točk: Število pravilnih odgovorov 

Pri preizkusu, kjer so učenci morali slišane števke v angleškem jeziku povedati v obratnem 

vrstnem redu, so dosegli zelo različen rezultat. Dva učenca (učenec B in učenec D) sta dosegla 

podpovprečni rezultat, dva učenca (učenka A in učenec C) povprečen rezultat, le en učenec 

(učenec E) pa je dosegel nadpovprečni rezultat glede na populacijo.  

Največja razlika med rezultati se pokaže pri učencu E, saj ima rezultate pomnjenja besed nazaj 

v slovenskem jeziku zelo slabe, medtem ko so rezultati pomnjenja števil nazaj v angleščini zelo 

dobri. Možni vzroki za to so vpliv jezika ali pa učenec lažje operira s številkami kot besedami.  

M. Crombie (1999) meni, da težave kratkotrajnega in delovnega spomina lahko vplivajo na 

učenje besedišča in težave s priklicem. Prav tako ob naraščajočih zahtevah jezika in ob 

povečanem obsegu besedišča, ki ga mora učenec obvladovati, postane spomin preobremenjen 
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(Crombie, 2000). Glede na dosežene rezultate učencev lahko predvidevamo, da njihov proces 

razmišljanja in operiranja poteka vizualno in v angleščini, saj je delovni spomin oziroma 

operiranje z informacijami v angleškem jeziku zanje manj naporno.  

- Pisanje 

Področje pisanja smo preverjali s preizkusi prepisovanja besedila in prostega pisanja.  

S testom SNAP v slovenščini smo to področje preverjali s: 

- Preizkus 6 – Časovno omejeno prepisovanje besedila: s katerim merimo količino 

urejeno prepisanega besedila v 2 minutah. 

Pri testu Dyslexia Portfolio smo za področje pisanja izbrali: 

- Preizkus – Prosto pisanje: s katerim smo merili količino besedila, ki ga lahko učenec 

zapiše v 5 minutah. 

Preglednica 16: Rezultati preizkusa 6 – Časovno omejeno prepisovanje besedila, test SNAP v 

slovenščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost v 

interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 14 Zelo slabo, zelo počasi 

Učenec B 5. 15 Zelo slabo, zelo počasi 

Učenec C 8. 17 Zelo slabo, zelo počasi 

Učenec D 9. 13 Zelo slabo, zelo počasi 

Učenec E 9. 17 Zelo slabo, zelo počasi 

*Število točk: Število urejeno prepisanih besed v 2 minutah 

Na področju prepisovanja besedila v slovenščini lahko vidimo, da je vseh pet učencev doseglo 

zelo nizek rezultat, kar pomeni, da je njihova hitrost prepisovanja zelo počasna, prav tako 

potrebujejo več časa, da besedo pravilno prepišejo. Zanimivo je tudi dejstvo, da so učenci glede 

na razlike v starosti, vseeno dosegali podobno število točk, kar pomeni, da je tempo pisanja 

vseh učencev zelo podoben ne glede na starost. 

Opravljanje več nalog hkrati je ena izmed šibkosti učencev z disleksijo. Kadar se pričakuje, da 

aktivirajo več sposobnosti hkrati – vidno spremljanje besedila, dekodiranje besed, prepisovanje 

besedila, upoštevanje pravopisa (SNAP preizkus 6 – Časovno omejeno prepisovanje besedila ) 

– občutijo kognitivno preobremenitev, kar predstavlja učencem z disleksijo brez ustrezne 

podpore zelo težko nalogo (Daloiso, 2017). 

Preglednica 17: Rezultati preizkusa Prosto pisanje, test Dyslexia Portfolio v angleščini 

Učenec/ka Razred Število točk* 
Učenčev dosežek glede na vrednost 

v interpretacijskem grafu 

Učenka A 5. 56 Povprečno 

Učenec B 5. 48 Pod povprečjem 

Učenec C 8. 97 Povprečno 

Učenec D 9. 96 Povprečno 

Učenec E 9. 52 Pod povprečjem 

*Število točk: Število zapisanih besed v 5 minutah. 

Na področju prostega pisanja v angleškem jeziku so trije učenci (učenka A, učenec C in učenec 

D) dosegli rezultate, ki sodijo v povprečje glede na starostno skupino, kar pomeni, da je njihov 
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tempo pisanja dober. Pri tem ni upoštevanih napak pri črkovanju ali slovnici. Dva učenca 

(učenec B in učenec E) sta dosegla podpovprečne rezultate, kar pomeni, da je njuna zmožnost 

pisanja v angleščini precej počasna, prav tako priklic informacij in ureditev misli, kaj želita 

zapisati in kako. Če bi upoštevali še črkovanje, bi bili rezultati vseh učencev še slabši, kot lahko 

to vidimo iz rezultatov.  V Preglednici 3 (Rezultati preizkusa 4: Časovno omejeno zapisovanje 

po nareku, test SNAP v slovenščini) in Preglednici 4 (Rezultati preizkusa: Črkovanje, test 

Dyslexia Portfolio v angleščini), ugotavljamo, da je pravilni zapis besed njihovo šibko 

področje. Če bi morali biti pozorni tudi na pravilni zapis, bi bil njihov tempo pisanja še 

počasnejši, saj bi bila njihova pozornost deljena na vsebino,  pravilnost zapisa in na 

samopreverjanje napak. 

Kanadska študija avtoric K. Ndlovu in E. Geva (2008) kaže, da so učenci z motnjami branja ne 

glede na njihov materni jezik imeli največ težav prav s pisanjem, saj so se izrazite težave kazale 

na področju črkovanja in oblikoslovja. Razlike med učenci z motnjami branja in brez motenj 

branja so bile razvidne predvsem v kakovosti zapisa, obseg samega besedila pa je bil primerljiv.  

 

3.4.1.2. Prepoznavanje značilnosti disleksije s strani staršev 

V anketnem vprašalniku je 5 staršev učencev na stopenjski lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, 

sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – niti ne drži – niti drži, 4 – drži in 5 – popolnoma drži, odgovarjalo, 

katere težave, povezane z disleksijo, izkazuje njihov otrok na različnih področjih: na področju 

pisanja, branja, matematike, koncentracije ter motorike in orientacije. Ob vprašanjih so 

ponekod dodali tudi lastna opažanja in opombe. 

- Področje pisanja  

 

Graf 2: Težave pri pisanju 

Iz grafa 2 lahko razberemo mnenje staršev, v kolikšni meri posamezne trditve držijo za 

njihovega otroka. 
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Pri prvi trditvi Nepravilna drža pisala dva starša menita, da trditev za njuna otroka sploh ne 

drži (otroka pisalo držita pravilno), dva starša menita, da trditev za njuna otroka niti ne drži - 

niti drži, en starš pa meni, da za njegovega otroka trditev drži. Razlike v drži pisali lahko 

opazimo tudi glede na starost učencev, saj učenca stara 14 let, po mnenju staršev, pisalo držita 

pravilno.  

Za trditev, da ima otrok Nečitljivo, slabo berljivo pisavo, dva starša menita, da za njuna otroka 

to popolnoma drži, medtem ko en starš za svojega otroka meni, da trditev drži. En starš meni, 

da njegov otrok nima nečitljive in slabo berljive pisave (izbral je trditev ne drži), medtem ko en 

starš meni, da ta trditev za njegovega otroka niti ne drži niti drži. Pri opombah so zapisali, da 

njihovi otroci pišejo slabše, če so utrujeni, če so pod časovnim pritiskom, če pišejo daljši tekst 

ali če niso skoncentrirani.  

Vseh pet staršev je bilo najbolj enotnih pri trditvah Ločil ne postavlja pravilno, Povedi in lastnih 

imen ne pričenja z veliko začetnico ter Pri zapisu naredi veliko slovničnih napak, kjer so 

mnenja, da te trditve za njihove otroke popolnoma držijo oziroma držijo.  

Prav tako menijo, da je pri vseh učencih motivacija za pisanje nizka (trije starši menijo, da 

trditev za njihovega otroka popolnoma drži, dva starša pa menita, da drži). Po mnenju staršev 

za dva učenca drži oziroma popolnoma drži, da zamenjujeta besedni vrstni red v povedi, 

medtem ko starši treh učencev menijo, da trditev, da učenci zamenjujejo besedni vrstni red, za 

njihove otroke sploh ne drži oziroma ne drži. Opazimo lahko tudi, da so starši mlajših učencev 

mnenja, da za učence popolnoma drži in drži, da zamenjujejo vrstni red, medtem ko so starši 

starejših učencev mnenja, da ta trditev zanje ne drži.  

Učenci so na testu SNAP v slovenščini dosegli podpovprečne rezultate, tudi njihova hitrost 

pisanja je zelo počasna. Ti rezultati se ujemajo z mnenjem staršev, ki pri svojih otrocih opažajo 

nizko motivacijo za pisanje, slovnične napake v zapisih, zamenjevanje vrstnega reda besed kot 

tudi neberljivost oziroma slabšo berljivost pisave ter nepravilno držo pisala. Prav tako se 

mnenje staršev o težavah pri pisanju ujema z rezultati Preizkusa 1: Časovno omejeno 

zapisovanje po nareku, test SNAP v slovenščini in Preizkusa Črkovanje, test Dyslexia Portfolio 

v angleščini. Učenci so pri reševanju preizkusov največ napak naredili pri zapisu besed, kjer so 

zamenjali, dodali ali odvzeli črko v besedi. 

- Področje branja  

 

Graf 3: Težave pri branju 

Iz grafa 3 lahko razberemo mnenja staršev, v kolikšni meri trditve, povezane z branjem, držijo 

ali ne držijo za njihovega otroka.  
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Štirje izmed staršev so enotnega mnenja, da za njihovega otroka trditev Bere prehitro nikoli ne 

drži, medtem ko en starš meni, da to za njegovega otroka vedno drži.  

Trije starši menijo, da trditev Bere počasi za njihovega otroka drži, en starš je mnenja, da niti 

ne drži niti drži, medtem ko en starš meni, da trditev za njegovega otroka sploh ne drži.  

Mnenja staršev pri trditvah Zamenjuje, dodaja ali odvzema črke v besedah in Velikokrat ugiba 

besede glede na prvi del so raznolika, saj po en starš meni, da trditvi za njegovega otroka 

popolnoma držita, dva starša sta mnenja, da trditvi držita, en starš meni, da trditvi za njegovega 

otroka ne držita in en starš je mnenja, da trditvi sploh ne držita.  

Mnenja staršev se ujemajo pri trditvi, da je Glas učencev pri branju monoton, saj štirje starši 

menijo, da ta trditev za njihovega otroka drži (3 starši) oziroma popolnoma drži (1 starš), 

medtem ko en starš meni, da trditev niti ne drži niti drži. Pri trditvi Preskakuje vrstice ali se 

vrača v isto vrstico so mnenja staršev ponovno raznolika (z vsako stopnjo od popolnoma drži 

do popolnoma ne drži se strinja po en starš).  

Najbolj enotni so bili pri trditvah Slabo razume, kar je prebral (štirje so mnenja, da trditev niti 

ne drži niti drži, en starš pa meni, da trditev drži za njegovega otroka) ter pri trditvi Ima nizko 

motivacijo za branje, kjer vsi starši menijo, da trditev za njihovega otroka popolnoma drži (3 

starši) oziroma drži (2 starša). 

Mnenje staršev o težavah pri branju učencev se ujema z rezultati učencev na testu SNAP v 

slovenščini in testu Dyslexia Portfolio v angleščini, saj so učenci na področjih časovno 

omejenega branja dosegali nizke rezultate tako v slovenskem kot angleškem jeziku. Po mnenju 

staršev in glede na naša opažanja med izvajanjem preizkusov so nizki rezultati posledica 

ugibanja besed, zamenjevanja, dodajanja ali odvzemanja črk v besedah, slabega razumevanja 

prebranega in nizke motivacije za branje.  

‐ Področje računanja 

 

Graf 4: Težave pri računanju 

Iz grafa 4 lahko razberemo, da po mnenju staršev učenci nimajo večjih težav pri računanju. Le 

eden od staršev meni, da za njegovega otroka popolnoma drži, da zamenjuje vrstni red števk v 

številih, medtem ko en starš meni, da to za njegovega otroka niti drži niti ne drži, dva menita, 

da ne drži oziroma en starš meni, da to za njegovega otroka sploh ne drži.  

Vsi učenci razumejo računske znake in operacije. Po mnenju starša enega učenca to, da ima 

slabo številsko predstavo, zanj popolnoma drži, medtem ko drugi starši težav pri številskih 

predstavah ne opažajo.  
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Vsi starši menijo, da imajo njihovi otroci težave pri razumevanju besedilnih nalog, za dva 

učenca ta trditev popolnoma drži, pri treh pa niti ne drži niti drži. Opazimo lahko, da so starši 

starejših učencev mnenja, da slabše razumevanje besedilnih nalog zanje niti ne drži niti drži, na 

podlagi česar lahko predvidevamo, da se razumevanje besedilnih nalog učencev z disleksijo 

skozi odraščanje izboljšuje. 

- Področje pozornosti in koncentracije  

 

Graf 5: Težave s pozornostjo in koncentracijo 

Na področju pozornosti in koncentracije lahko vidimo, da trije starši menijo, da za njihove 

otroke drži (2 starša) oziroma popolnoma drži (1 starš), da imajo kratkotrajno pozornost in 

koncentracijo, medtem ko en starš meni, da ta trditev niti ne drži niti drži, in en starš, da ne drži 

za njegovega otroka.  

Za tri učence po mnenju staršev drži (1 starš) oziroma popolnoma drži (2 starša), da jih hitro 

zmotijo slušni, vidni ali senzorni dražljaji, medtem ko za enega učenca po mnenju staršev to ne 

drži in za enega niti ne drži niti drži.  

Prav tako so starši podali različne odgovore pri trditvi Med nalogo je motorično nemiren (za tri 

otroke po mnenju staršev to drži oziroma popolnoma drži, za enega niti ne drži niti drži ter za 

enega ta trditev po mnenju staršev ne drži). 

- Področje motorike in orientacije  

 

Graf 6: Težave z motoriko in orientacijo 
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Na grafu 6 lahko vidimo, da po mnenju staršev za tri učence drži, da imajo težave z motoriko, 

prav tako da imajo nepravilno držo pisala. Za dva izmed učencev po mnenju staršev sploh ne 

drži, da imata težave z motoriko, prav tako je drža pisala ustrezna. 

Trije starši menijo, da trditev, da se je njihov otrok pozno naučil določenih spretnosti, kot so 

zavezovanje vezalk, delo s škarjami in podobno, drži (2 starša) oziroma popolnoma drži (1 

starš). Najbolj različne odgovore so starši podali pri trditvah Ima težave s prostorsko orientacijo 

ter Ima težave pri branju zemljevidov, preglednic in urnikov, in sicer en starš meni, da trditev 

drži, en meni, da niti ne drži niti drži, en je mnenja, da ne drži, in dva, da trditev za učenca sploh 

ne drži. Vzrok za tako različne odgovore na te dve trditvi lahko iščemo v posameznih 

individualnih profilih učencev z disleksijo ali pri morebitnih dodatnih ovirah in težavah, s 

katerimi se učenci soočajo. 

- Močna področja  

 

Graf 7: Močna področja 

Iz grafa 7 lahko razberemo odgovore staršev o močnih področjih učencev, ki smo jih pridobili 

s pomočjo stopenjske lestvice 1 do 5 (1 pomeni popolnoma neuspešen, 2 – neuspešen, 3 – niti 

neuspešen – niti uspešen, 4 – uspešen, 5 – zelo uspešen).  

Trije učenci so po mnenju njihovih staršev uspešni pri glasbi, medtem ko po mnenju enega 

starša njegov otrok ni uspešen, za enega pa starš meni, da ni niti uspešen niti neuspešen.  

Vsi učenci po mnenju staršev izkazujejo uspešnost tako za naravoslovne kot družboslovne 

vsebine, prav tako so uspešni pri kuhanju.  

Dva starša menita, da je njun otrok uspešen oziroma zelo uspešen na področju učenja in 

govorjenja tujih jezikov, medtem ko sta dva učenca po mnenju staršev neuspešna, za enega pa 

starš meni, da ni niti uspešen niti neuspešen. 

Različni odgovori staršev so tudi pri ocenjevanju uspešnosti na likovnem področju (dva starša 

menita, da sta njuna otroka zelo uspešna oziroma uspešna, en je mnenja, da je otrok niti 

neuspešen niti uspešen ter dva, da sta njuna otroka neuspešna oziroma popolnoma neuspešna). 

Prav tako lahko vidimo, da le en starš ocenjuje, da je njegov otrok popolnoma neuspešen na 

področju športa in plesa, ter en starš, da je njegov otrok neuspešen. Ostali učenci po mnenju 

svojih staršev s športnimi vsebinami nimajo večjih težav.  
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Štirje učenci so po mnenju staršev na področju plesa uspešni (3 starši) oziroma zelo uspešni (1 

starš). Iz dopisanega v opombah staršev se vsi ti štirje učenci v prostem času ukvarjajo z vsaj 

enim športom. Medtem ko je učenec, ki ni močan na športnem področju, zelo uspešen v tehniki, 

računalništvu in grafičnem oblikovanju. 

 

3.4.1.3. Prepoznavanje značilnosti disleksije s strani učiteljev 

V anketnem vprašalniku je 19 učiteljev na stopenjski lestvici od 1 do 5, kjer pomeni 1 – sploh 

ne drži, 2 – ne drži, 3 – niti ne drži – niti drži, 4 – drži in 5 – popolnoma drži, odgovarjalo, 

katere težave povezane z disleksijo po njihovih izkušnjah izkazujejo učenci z disleksijo, s 

katerimi se srečujejo v šolskem okolju, na različnih področjih: področje pisanja, branja, 

matematike, koncentracije ter motorike in orientacije. Ob postavkah so ponekod dodali tudi 

lastna opažanja in opombe. 

- Področje pisanja 

Preglednica 18: Predstavitev rezultatov učiteljev o težavah na področju pisanja 

Področje pisanja 

f(%) 
1 - 

sploh ne 

drži 

2 - 

ne drži 

3 - 

niti ne drži 

niti drži 

4 – 

drži 

5 - 

popolnoma 

drži 
M SD 

Nizka motivacija za 

pisanje. 
0 (0 %) 1 (5 %) 4 (21 %) 4 (21 %) 10 (53 %) 4,21 0,95 

V besedah zamenjuje, 

dodaja ali odvzema črke. 
0 (0 %) 0 (0 %) 6 (32 %) 5 (26 %) 8 (42 %) 4,11 0,85 

Nečitljiva, slabo berljiva 

pisava. 
0 (0 %) 0 (0 %) 5 (26 %) 8 (42 %) 6 (32 %) 4,05 0,76 

Ne prepozna določenih 

črk oziroma potrebuje več 

časa, da prepozna črke. 

0 (0 %) 2 (10 %) 3 (16 %) 10 (53 %) 4 (21 %) 3,84 0,87 

Ločil ne postavlja 

pravilno. 
1 (5 %) 2 (11 %) 6 (32 %) 5 (26 %) 5 (26 %) 3,58 1,14 

Pri zapisu naredi veliko 

slovničnih napak. 
1 (5 %) 1 (5 %) 5 (27 %) 11 (58 %) 1 (5 %) 3,53 0,88 

Zamenjuje vrstni red 

besed v stavku. 
1 (5 %) 3 (16 %) 6 (32 %) 5 (26 %) 4 (21 %) 3,42 1,14 

Povedi in lastnih besed ne 

pričenja z veliko 

začetnico. 

3 (16 %) 0 (0 %) 9 (47 %) 4 (21 %) 3 (16 %) 3,21 1,19 

Nepravilna drža pisala. 1 (5 %) 6 (32 %) 8 (42 %) 3 (16 %) 1 (5 %) 2,84 0,93 

 

Iz preglednice 18 je razvidno, v kolikšni meri po mnenju učiteljev držijo posamezne težave za 

učence z disleksijo nasploh. 
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Največ učiteljev (10 oz. 53 %) je navedlo, da popolnoma drži, da imajo učenci z disleksijo 

nizko motivacijo za pisanje, 4 (21 %) so bili mnenja, da to drži, ter 4 (21 %), da niti ne drži niti 

drži. Le en učitelj je menil, da nizka motivacija za pisanje ne drži za učence z disleksijo.   

Učitelji so si tudi zelo enotni pri trditvi, da učenci z disleksijo v besedah zamenjujejo, dodajajo 

ali odvzemajo črke, saj jih večina meni, da ta trditev za učence z disleksijo drži (5 oz. 26 % 

učiteljev) oziroma popolnoma drži  (8 oz. 42 % učiteljev). Preostalih 6 učiteljev (32 %) meni, 

da ta trditev niti ne drži niti drži.  

Za trditev, da je pisava učencev z disleksijo nečitljiva in slabo berljiva, je večina učiteljev 

mnenja, da drži (8 oz. 42 % učiteljev) oziroma popolnoma drži (6 oz. 32 % učiteljev), 5 učiteljev 

(26 %) pa je mnenja, da ta trditev niti ne drži niti drži. Med dodatne komentarje so nekateri 

učitelji zapisali, da je pisava učencev lahko berljiva, vendar je zelo neurejena. Opažajo tudi, da 

učenci ne marajo pisati s pisanimi črkami ter da raje uporabljajo male tiskane črke. 

Večina učiteljev meni, da trditev Ne prepoznava določenih črk oziroma potrebuje več časa, da 

prepozna črke, za učence z disleksijo drži (10 oz. 53 % učiteljev) oziroma popolnoma drži (4 

oz. 21 % učiteljev), medtem ko so trije (16 %) učitelji mnenja, da niti ne drži niti drži, ter 2 (10 

%), da ne drži. Trije učitelji so dopisali, da opažajo zamenjevanje, dodajanje ali odvzemanje 

črk pri težjih besedah. Te težave opazijo pri tedenskih testih črkovanja, ko učenci prejmejo težje 

in daljše besede, ki se jih morajo naučiti. 

Odgovori učiteljev na trditev Ločil ne postavlja pravilno so raznoliki, saj jih 5 (26 %) meni, da 

trditev za učence drži oziroma jih 5 (26 %) meni, da popolnoma drži. 6 učiteljev (32 %) meni, 

da trditev niti ne drži niti drži, 2 (11 %) sta mnenja, da trditev ne drži, in 1 (5 %) da trditev sploh 

ne drži. 

Večina učiteljev je odgovorila, da drži (11 oz. 63 % učiteljev) oziroma popolnoma drži (1 oz. 

5 % učiteljev) trditev, da Učenci pri zapisu naredijo veliko slovničnih napak, medtem ko jih 5 

(27 %) meni, da trditev niti ne drži niti drži, manjšina pa je mnenja, da ne drži (1 oz. 5 % 

učiteljev) oziroma sploh ne drži (1 oz. 5 % učiteljev). 

Za trditev Zamenjuje vrstni red besed v stavku je 6 učiteljev (32 %) odgovorilo, da niti ne drži 

niti drži, 5 učiteljev (26 %) je mnenja, da ta trditev za učence drži, ter 4 (21 %), da popolnoma 

drži. Manjšina učiteljev je mnenja, da za učence z disleksijo ta trditev ne drži (3 oz. 16 % 

učiteljev) ali sploh ne drži (1 oz. 5 % učiteljev). 

Tudi pri trditvi Povedi in lastnih imen ne pričenja z veliko začetnico so mnenja učiteljev 

različna. Največ jih meni, da ta trditev niti ne drži niti drži (9 oz. 47 % učiteljev), 4 učitelji (21 

%) so mnenja, da trditev drži, 3 (16 %) menijo, da popolnoma drži in 3 (16 %), da to sploh ne 

drži za učence z disleksijo. 

Učitelji so tudi neenotni pri trditvi Učenci z disleksijo pisala ne držijo ustrezno. 8 (42 %) jih 

meni, da trditev niti ne drži niti drži, 6 (32 %) jih je mnenja, da trditev ne drži, 1 (5 %) meni, 

da sploh ne drži. Nekaj učiteljev pa odgovarja, da trditev drži (3 oz. 16 % učiteljev) in 

popolnoma drži (1 oz. 5 % učiteljev). 

Povzamemo lahko, da so se učitelji v največji meri strinjali s trditvami, da imajo učenci z 

disleksijo nizko motivacijo za pisanje (M = 4,21; SD = 0,95), da v besedah zamenjujejo, 

dodajajo ali odvzemajo črke (M = 4,11; SD = 0,85) ter da imajo nečitljivo, slabo berljivo pisavo 

(M = 4,05; SD = 0,76), v najmanjši meri pa s trditvijo, da imajo nepravilno držo pisala (M = 

2,84; SD = 0,93).  
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Tako kot učitelji se tudi starši (graf 2) v največji meri strinjajo, da imajo učenci z disleksijo 

nizko motivacijo za pisanje in da v besedah zamenjujejo, dodajajo ali odvzemajo črke. Za 

razliko od učiteljev, ki so odgovarjali na podlagi izkušenj, ki jih imajo z učenci z disleksijo, so 

starši mnenja, da za njihove otroke z disleksijo popolnoma držijo trditve, da ločil ne postavljajo 

pravilno in povedi in lastnih imen ne pričenjajo z veliko začetnico.  

Pri pisnih izdelkih imajo učenci z disleksijo največ težav  s pisanjem daljših, večzložnih besed, 

kjer pogosto izpuščajo ali zamenjujejo vrstni red črk v besedi, neustrezno uporabljajo veliko 

začetnico in imajo veliko težav s pravopisnimi napakami (Kormos in Smith, 2012). Učenci z 

disleksijo morajo biti zavestno pozorni na tehniko pisanja zaradi pomanjkljive avtomatizacije, 

kar jih lahko dodatno obremenjuje, še posebej v stresnih okoliščinah in ob utrujenosti (Magajna 

idr., 2008). Obenem je pisanje za učence z disleksijo zahtevnejše, če se učenci z disleksijo učijo 

angleščino kot tuj jezik. Učenci z disleksijo v primerjavi z učenci brez disleksije pri pisanju 

naredijo do dvakrat več napak pri črkovanju, pogosteje narobe zapisujejo večzložne besede in 

imajo skromnejšo sintakso povedi (Ndlovu in Geva, 2008). 

- Področje branja  

Preglednica 19: Predstavitev rezultatov učiteljev o težavah na področju branja 

Področje branja 

f(%) 
1 - 

sploh ne 

drži 

2 - 

ne drži 

3 - 

niti ne drži 

niti drži 

4 – 

drži 

5 - 

popolnoma 

drži 
M SD 

Ima nizko motivacijo za 

branje. 
0 (0 %) 0 (0 %) 2 (10 %) 10 (53,0 %) 7 (37,0 %) 4,26 0,63 

Zamenjuje, dodaja ali 

odvzema črke v besedah. 
1 (5 %) 0 (0 %) 4 (21 %) 7 (37 %) 7 (37 %) 4,00 1,02 

Slabo razume, kar je 

prebral. 
0 (0 %) 0 (0 %) 4 (21 %) 11 (58 %) 4 (21 %) 4,00 0,65 

Bere počasi. 0 (0 %) 0 (0 %) 6 (32 %) 8 (42 %) 5 (26 %) 3,94 0,76 

Velikokrat ugiba besede 

glede na prvi del. 
0 (0 %) 2 (10 %) 5 (26 %) 6 (32 %) 6 (32 %) 3,84 0,99 

Glas pri branju je 

monoton. 
2 (10 %) 1 (5 %) 4 (21 %) 6 (32 %) 6 (32 %) 3,68 1,26 

Preskakuje vrstice ali se 

vrača v isto vrstico. 
0 (0 %) 3 (15 %) 6 (32 %) 6 (32 %) 4 (21 %) 3,58 0,99 

Bere prehitro. 6 (32 %) 1 (5 %) 7 (37 %) 5 (26 %) 0 (0 %) 2,58 1,18 

 

Iz preglednice 19 lahko razberemo mnenja učiteljev, v kolikšni meri za učence držijo trditve o 

branju.  

Največ učiteljev meni, da trditev Ima nizko motivacijo za branje popolnoma drži (7 oz. 37 % 

učiteljev) oziroma drži (10 oz. 53 % učiteljev) za učence z disleksijo, medtem ko le 2 (10 %) 

menita, da trditev niti ne drži niti drži. Učitelji opažajo nizko motivacijo za branje predvsem pri 

glasnem branju ali pri knjigah za domače branje, ki niso po izboru učencev ali so zanje predolge. 

Večina učiteljev tudi meni, da trditev Zamenjuje, dodaja ali odvzema črke v besedah za učence 

z disleksijo drži (7 oz. 37 %) oziroma popolnoma drži (7 oz. 37 % učiteljev), 4 učitelji (21 %) 
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menijo, da ta trditev niti ne drži niti drži, medtem ko je 1 učitelj (5 %) mnenja, da ta trditev 

sploh ne drži. 

Zelo enotni so učitelji tudi pri trditvi, da učenci slabo razumejo, kar so prebrali, kjer jih 11 (58 

%) meni, da to drži, in 4 (21 %), da trditev popolnoma drži. 4 učitelji (21 %) menijo, da trditev 

niti ne drži niti drži. 

Večina učiteljev je mnenja, da trditev Učenci z disleksijo berejo počasi drži (8 oz. 42 % 

učiteljev) oziroma popolnoma drži (5 oz. 26 % učiteljev). 6 učiteljev (32 %) meni, da ta trditev 

niti ne drži niti drži. 

Veliko učiteljev meni, da trditev Velikokrat ugibajo besede, glede na prvi del popolnoma drži 

(6 oz. 32 % učiteljev) ali drži (6 oz. 32 % učiteljev) za učence z disleksijo, 5 učiteljev (26 %) 

meni, da ta trditev niti ne drži niti drži, 2 učitelja (10 %) pa menita, da ta trditev ne drži. 

Trditev Glas učencev z disleksijo je pri branju monoton po mnenju večine učiteljev drži  (6 oz. 

32 %) oziroma popolnoma drži (6 oz. 32 % učiteljev) za učence z disleksijo, medtem ko 

manjšina učiteljev meni, da ta trditev ne drži (1 oz. 5 % učiteljev) oziroma sploh ne drži (2 oz. 

10 % učiteljev). 4 učitelji (21 %) menijo, da ta trditev niti ne drži niti drži. Nekateri učitelji so 

še dopisali, da opažajo monoton glas pri branju predvsem zaradi neupoštevanja ločil. Opažajo, 

da se učenci pri ločilih ne ustavljajo. 

Učitelji so manj enotni pri trditvi, da učenci pri branju preskakujejo vrstice ali se vračajo v isto 

vrstico. 4 učitelji (21 %) menijo, da trditev popolnoma drži, 6 (32 %) jih meni, da drži, prav 

tako jih 6 (32 %) meni, da trditev niti ne drži niti drži, le 3 (15 %) pa menijo, da trditev ne drži.  

Nestrinjanje pri učiteljih se je pokazalo tudi pri trditvi, da učenci z disleksijo berejo prehitro. 

Da trditev niti ne drži niti drži jih meni 7 (37 %), 6 (32 %) učiteljev meni, da trditev sploh ne 

drži, in 1 (5 %), da ne drži, medtem ko jih je 5 (26 %) mnenja, da trditev drži.  

Povzamemo lahko, da so se učitelji v največji meri strinjali s trditvami, da imajo učenci z 

disleksijo nizko motivacijo za branje (M = 4,26; SD = 0,63), da zamenjujejo, dodajajo ali 

odvzemajo črke v besedah (M = 4,00; SD = 1,02) ter da slabo razumejo, kar so prebrali (M = 

4,00, SD = 0,65), v najmanjši meri pa so se strinjali s trditvijo, da učenci z disleksijo berejo 

prehitro (M = 2,58; SD = 1,18). 

Mnenje staršev učencev z disleksijo (graf 3) je enotno z mnenjem učiteljev pri trditve, da imajo 

učenci z disleksijo nizko motivacijo za branje, prav tako kot učitelji so se tudi starši v najmanjši 

meri strinjali, da trditev bere prehitro drži za učence z disleksijo. Se pa mnenje učiteljev in 

staršev učencev z disleksijo razlikuje pri trditvi, da učenci z disleksijo slabo razumejo, kar so 

prebrali, za katerega starši v večini menijo, da za njihove otroke niti ne drži niti drži.  

Med najpogostejše značilnosti učencev z disleksijo spadajo težave pri zavedanju glasov v 

besedah, vrstnega reda glasov ali zlogov, težave pri prepoznavanju besed, težave z bralnim 

razumevanjem in težave z vrstnim redom glasov ali črk pri branju (Magajna idr., 2008). Za 

učence z disleksijo prav tako velja, da imajo vztrajajoče težave pri branju besed (prepoznavanju 

in dekodiranju), pri tekočnosti branja in črkovanju, težave imajo z daljšimi besedili in boljše 

razumevanje pokažejo pri poslušanju kot pri branju (Adelson idr., 2014).  
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- Področje računanja  

Preglednica 20: Predstavitev rezultatov učiteljev o težavah na področju računanja 

Področje računanja 

f(%) 
1 - 

sploh ne 

drži 

2 - 

ne drži 

3 - 

niti ne drži 

niti drži 

4 - 

drži 

5 - 

popolnoma 

drži 
M SD 

Slabo razume besedilne 

naloge. 
0 (0 %) 2 (10 %) 7 (37 %) 6 (32 %) 4 (21 %) 3,63 0,93 

Zamenjuje vrstni red 

števk v številih. 
0 (0 %) 2 (11 %) 7 (37 %) 9 (47 %) 1 (5 %) 3,47 0,75 

Težje razume oziroma 

zamenjuje računske 

znake. 

2 (11 %) 5 (26 %) 7 (37 %) 5 (26 %) 0 (0 %) 2,79 0,95 

Slabo razume odnose med 

števili. 
1 (5 %) 6 (32 %) 8 (42 %) 4 (21 %) 0 (0 %) 2,79 0,83 

Ima slabšo številsko 

predstavo. 
0 (0 %) 5 (26 %) 9 (47 %) 3 (16 %) 2 (11 %) 2,79 0,69 

 

Preglednica 20 nam predstavlja rezultate s področja računanja, kjer lahko vidimo, v kolikšni 

meri po mnenju učiteljev trditve za učence z disleksijo držijo ali ne držijo. 

Slaba polovica učiteljev meni, da trditev Slabo razume besedilne naloge za učence z disleksijo 

popolnoma drži (4 oz. 21 % učiteljev) oziroma drži (6 oz. 32 % učiteljev), 7 učiteljev (37 %) je 

mnenja, da niti ne drži niti drži, 2 (10 %) pa menita, da trditev ne drži. Slabše razumevanje 

besedilnih nalog je lahko posledica šibkih bralnih sposobnosti in sposobnosti razumevanja, kar 

se tesno povezuje z razumevanjem matematičnih veščin in spretnosti. Strinjanje s to trditvijo 

so izpostavili tudi starši. 

Učitelji so tudi mnenja, da popolnoma drži (1 oz. 5 % učiteljev) ali drži (9 oz. 47 % učiteljev) 

trditev, da učenci z disleksijo v številih zamenjujejo vrstni red števk, 7 (37 %) jih je mnenja, da 

trditev niti ne drži niti drži, 2 (11 %) menita, da trditev ne drži. Med dodatne komentarje so 

zapisali, da je zamenjevanje števk v številih pogosta napaka tudi zaradi jezika, saj je 

poimenovanje števil v angleščini in slovenščini obratno glede mestnih vrednosti. 

Le 5 učiteljev (26 %) meni, da trditev Težje razume oziroma zamenjuje računske znake drži za 

učence z disleksijo, medtem ko jih 7 (37 %) meni, da ta trditev sploh ne drži (2 oz. 11 % 

učiteljev) oziroma ne drži (5 oz. 26 % učiteljev). 7 učiteljev (37 %) meni, da trditev niti ne drži 

niti drži. 

Po mnenju 8 učiteljev (42 %) niti ne drži niti drži trditev, da učenci z disleksijo slabo razumejo 

odnose med števili, 6 (32 %) jih meni, da trditev ne drži, 1 (5 %), da sploh ne drži, medtem ko 

4 (21 %) menijo, da trditev drži. 

Po mnenju 9 učiteljev (47 %) trditev, da imajo učenci z disleksijo  slabšo številsko predstavo, 

za učence z disleksijo niti ne drži niti drži. Nekaj učiteljev je mnenja, da ta trditev drži (3 oz. 

16 %) oziroma popolnoma drži (2 oz. 11 % učiteljev), medtem ko jih 5 (26 %) meni, da ta 

trditev ne drži. 
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Povzamemo lahko, da so se učitelji v največji meri strinjali s trditvami, da imajo učenci z 

disleksijo slabo razumevanje besedilih nalog (M = 3,63; SD = 0,93) ter da  zamenjujejo vrstni 

red števk v številih (M = 3,47; SD = 0,75), v najmanjši meri pa s trditvami, da imajo slabšo 

številsko predstavo (M = 2,79; SD = 0,69), da slabo razumejo odnose med števili (M=2,79; 

SD=0,83) ter da težje razumejo oziroma zamenjujejo računske znake (M=2,70; SD=0,95). 

Pri tem področju moramo upoštevati tudi, da vsi učitelji učencev z disleksijo ne poučujejo 

matematike oziroma vsebin povezanih s področjem računanja, zato so njihovi odgovori 

predvidevanja na podlagi izkušenj, ki jih imajo z učenci z disleksijo. 

Rezultati ankete za starše (graf 4) in ankete za učitelje se ujemajo pri trditvi slabega 

razumevanja besedilnih nalog, saj  tako starši kot učitelji menijo, da ta trditev za učence z 

disleksijo drži. Obenem se prav tako kot učitelji tudi starši v najmanjši meri strinjajo s trditvijo, 

da učenci z disleksijo slabo razumejo odnose med števili in da težje razumejo oziroma 

zamenjujejo računske znake. 

Težave pri matematiki so pogosto povezane z rabo pravilnega zaporedja korakov, smeri 

(orientacije) ali matematičnega jezika in so ene izmed pogostejših značilnosti učencev z 

disleksijo (Magajna idr., 2008). Veliko učencev z disleksijo se sooča tudi s težavami pri 

osnovnih aritmetičnih operacijah, pogosto pri deljenju in množenju zaradi slabega dojemanja 

razmerij in primanjkljajev pri obravnavanju pozornosti. Mnogi učenci z disleksijo imajo težave 

tudi pri razumevanju ali uporabi matematičnih znakov, simbolov, konceptov in izrazov, kot so 

na primer »več kot/manj kot«, »decimalka« itd. (Raduly-Zorgo idr., 2010). Težave na področju 

računanja pa se tesno povezujejo s preostalimi področji primanjkljajev, saj na razumevanje in 

pomnjenje prebranega in izkazovanje znanja vplivajo tudi težave na področju delovnega 

pomnjenja (Magajna idr., 2008).  

- Področje pozornosti in koncentracije  

Preglednica 21: Predstavitev rezultatov učiteljev o težavah na področju pozornosti in koncentracije 

Področje pozornosti in 

koncentracije 

f(%) 
1 - 

sploh ne 

drži 

2 - 

ne drži 

3 - 

niti ne drži 

niti drži 

4 - 

drži 

5 - 

popolnoma 

drži 
M SD 

Ima kratkotrajno 

pozornost in 

koncentracijo. 

0 (0 %) 0 (0 %) 4 (21 %) 7 (37 %) 8 (42 %) 4,21 0,77 

Hitro ga zmotijo slušni, 

vidni ali senzorni dražljaji 

v okolici. 

0 (0 %) 2 (10 %) 4 (21 %) 7 (37 %) 6 (32 %) 3,89 0,97 

Med nalogo je motorično 

nemiren (ne more sedeti 

pri miru). 

0 (0 %) 2 (11 %) 5 (26 %) 7 (37 %) 5 (26 %) 3,79 0,95 

 

Iz preglednice 21 lahko razberemo mnenja učiteljev, v kolikšni meri trditve s področja 

pozornosti in koncentracije držijo nasploh za učence z disleksijo.  

Večina učiteljev je navedla, da trditev Ima kratkotrajno pozornost in koncentracijo popolnoma 

drži (8 oz. 42 % učiteljev) oziroma drži (7 oz. 37 % učiteljev) za učence z disleksijo. 4 učitelji 

(21 %) menijo, da trditev niti ne drži niti drži. Učitelji pri učencih opažajo težave na področju 

koncentracije in pozornosti, ko naloga traja dlje časa. Zapisali so, da imajo učenci pri 

naravoslovnih predmetih in matematiki veliko dvojnih ur in je v drugi uri opazen močan upad 

koncentracije. 
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Večina učiteljev tudi meni, da učence z disleksijo hitro zmotijo slušni, vidni ali senzorni 

dražljaji v okolici, saj so odgovorili z drži (7 oz. 37 % učiteljev) oziroma popolnoma drži (6 oz. 

32 % učiteljev). 4 učitelji (21 %) menijo, da trditev niti ne drži niti drži, medtem ko 2 (10 %) 

menita, da ne drži. 

Za trditev, da so učenci z disleksijo med reševanjem nalog motorično nemirni, je večina 

učiteljev mnenja, da drži (7 oz. 37 % učiteljev) ali popolnoma drži (5 oz. 26 % učiteljev), 5 (26 

%) jih meni, da trditev niti ne drži niti drži, 2 (11 %) sta mnenja, da trditev ne drži. Učitelji so 

tudi zapisali, da opažajo motorični nemir predvsem pri reševanju individualnih nalog, kjer se 

učenci pogosto igrajo s pisali, izkazujejo potrebo po odhodu na stranišče in drugo. 

Povzamemo lahko, da so se učitelji v največji meri strinjali s trditvijo, da imajo učenci z 

disleksijo kratkotrajno pozornost in koncentracijo (M = 4,21; SD = 0,77), v najmanjši meri pa 

s trditvijo, da so med nalogo motorično nemirni (M = 3,79; SD = 0,95). 

Tako kot učitelji se tudi starši (graf 5) v večji meri strinjajo s trditvijo, da imajo učenci 

kratkotrajno pozornost in koncentracijo, prav tako se večina staršev in večina učiteljev strinja, 

da učence z disleksijo hitro zmotijo slušni, vidni ali senzorni dražljaji.  

Nezmožnost ohranjanja pozornosti in koncentracije pri reševanju naloge je ena izmed težav, ki 

lahko ovira učence z disleksijo (Daloiso, 2017). Pri učencih z disleksijo težave s pozornostjo in 

koncentracijo niso nujno prisotne, je pa zanje običajno značilna slabša pozornost kot pri učencih 

brez disleksije. Posledica šibke pozornosti pri učencih z disleksijo so težave s sprejemanjem 

ustnih navodil in informacij, pri čemer pogosto preslišijo del sporočila, obenem pa težko 

vzdržujejo pozornost dalj časa pri eni stvari (Raduly-Zorgo idr., 2010).  

 

- Področje motorike in orientacije  

Preglednica 22: Predstavitev rezultatov učiteljev o težavah na področju motorike in orientacije 

Področje motorike in 

orientacije 

f(%) 
1 - 

sploh ne 

drži 

2 - 

ne drži 

3 - 

niti ne drži 

niti drži 

4 - 

drži 

5 - 

popolnoma 

drži 
M SD 

Ima težave pri branju 

zemljevidov, preglednic, 

urnikov … 

2 (10 %) 2 (10 %) 3 (16 %) 11 (59 %) 1 (5 %) 3,37 1,08 

Ima težave s prostorsko 

orientacijo. 
3 (16 %) 3 (16 %) 7 (37 %) 6 (31 %) 0 (0 %) 2,84 1,04 

Drža pisala ni pravilna. 4 (21 %) 4 (21 %) 6 (32 %) 5 (26 %) 0 (0 %) 2,63 1,09 

Pri športnih aktivnostih je 

manj spreten. 
7 (37 %) 6 (32 %) 5 (26 %) 1 (5 %) 0 (0 %) 2,00 0,92 

 

Iz preglednice 22 je razvidno, v kolikšni meri po mnenju učiteljev držijo posamezne težave na 

področju motorike in orientacije nasploh pri učencih z disleksijo. 

Največ učiteljev meni, da trditev Ima težave pri branju zemljevidov, preglednic, urnikov drži 

(11 oz. 59 % učiteljev) oziroma popolnoma drži (1 oz. 5 % učiteljev), 3 učitelji (16 %) menijo, 

da trditev niti ne drži niti drži. Štirje učitelji menijo, da trditev ne drži (2 oz. 10 % učiteljev) 
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oziroma sploh ne drži (2 oz. 10 % učiteljev). Učitelji so tudi zapisali, da opažajo, da se učenci 

velikokrat izgubijo v vrsticah, izpisujejo ali prepisujejo napačne podatke, prav tako opažajo 

težave pri izpolnjevanju preglednic ter da učencem primanjkuje strategij, kako se lotiti branja 

preglednic ali zemljevidov. 

Po mnenju 6 učiteljev (31 %) drži trditev, da imajo učenci z disleksijo težave s prostorsko 

orientacijo, 7 (37 %) jih meni, da trditev niti ne drži niti drži, preostali menijo, da trditev ne 

drži (3 oz. 16 % učiteljev) oziroma sploh ne drži (3 oz. 16 % učiteljev).  

Učitelji menijo, da trditev Drža pisala ni pravilna za učence z disleksijo sploh ne drži (4 oz. 21 

% učiteljev) oziroma ne drži (4 oz. 21 % učiteljev), 6 (32 %) jih meni, da trditev niti ne drži niti 

drži, 5 (26 %) jih meni, da trditev drži. Učitelji dodajajo, da se slabša drža pisala pojavi pri 

pisanju daljših besedil ali pri nestrukturiranih dejavnostih. 

Enotno mnenje so imeli tudi pri trditvi, da za učence ne drži (6 oz. 32 % učiteljev) oziroma 

sploh ne drži (7 oz. 37 % učiteljev) trditev, da so učenci z disleksijo manj spretni pri športnih 

aktivnostih. 5 učiteljev (26 %) meni, da trditev niti ne drži niti drži, medtem ko 1 učitelj (5 %) 

meni, da trditev drži. Učitelji opažajo, da so učenci zelo uspešni pri ekipnih športnih igrah, 

medtem ko so manj uspešni pri natančnih športnih gibih, na primer gimnastiki.  

Povzamemo lahko, da so se učitelji v največji meri strinjali s trditvijo, da imajo učenci z 

disleksijo težave z branjem zemljevidov, preglednic in urnikov (M = 3,37; SD = 1,08), medtem 

ko so se v najmanjši meri strinjali s trditvijo, da so učenci z disleksijo pri športnih aktivnostih 

manj spretni (M = 2,00; SD = 0,92). 

Na področju motorike in orientacije so se odgovori staršev (graf 6) precej razlikovali. Večina 

staršev se ne strinja s trditvijo, da imajo njihovi otroci z disleksijo težave z branjem zemljevidov, 

preglednic in urnikov, medtem ko se s to trditvijo strinja največ učiteljev, ki so odgovarjali na 

podlagi njihovih izkušenj z učenci z disleksijo. Prav tako se le dva izmed petih staršev strinjata 

z učitelji, ki ne menijo, da so učenci z disleksijo manj spretni pri športnih aktivnostih.  

Na področju motorike in orientacije lahko pri učencih z disleksijo opazimo šibko koordinacijo, 

težave pri teku, skakanju, ravnotežju, pogosto spotikanje in padanje ter težave pri zavezovanju 

vezalk in pri podobnih opravilih, obenem pa tudi slabo vizualno-motorično koordinacijo, 

počasno in nečitljivo pisanje črk ter slabo prostorsko orientacijo v zvezku ali na listu (Raduly-

Zorgo idr., 2010; Kesič Dimic, 2003; Reid, 2007). V obdobju otroštva so osebe z disleksijo 

pogosto bolj nerodne in težje usvojijo dobro koordinacijo, vendar se z odraščanjem te spretnosti 

spreminjajo in izboljšajo (Raduly-Zorgo idr., 2010; Daloiso, 2017). 

 

3.4.1.4. Šibka in močna področja učencev z disleksijo 

Z vsemi petimi učenci smo izvedli tudi polstrukturiran intervju. S pomočjo intervjuja smo 

pridobili informacije, kaj učenci menijo, da so njihova močna področja, in kje menijo, da imajo 

največ težav zaradi disleksije. 

Učenka A  (10 let) 

Učenka A svoje največje težave izpostavlja na področju branja in pisanja, obenem ji tudi največ 

težav predstavljata predmeta slovenščina in francoščina. Zase pravi, da ji je največji izziv branje 

in pisanje v vseh jezikih. Za svoje branje pravi, da ji gre počasi in da se včasih ne spomni, kaj 

je prebrala. Pri pisanju ji največ težav predstavlja črkovanje – »da ne znam napisat besede«. V 

slovenskem jeziku ji je lažje pisati, kar je pojasnila s tem, da slovenščina nima tako težkega 
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sistema glasov, v angleškem jeziku pa ji je lažje brati. Največje težave pri pisanju v slovenskem 

jeziku pa ji povzroča slovnica – uporaba velikih začetnic, vejic in pik. Na področju matematike 

ji največji izziv predstavljajo besedilne naloge. Kot svoji močni področji izpostavi matematiko 

in šport. 

Učenec B (10 let) 

Učenec B pravi, da je angleščina njegov močnejši jezik, mu pa največji izziv predstavlja pisanje 

v angleščini, s tem pa tudi težave, povezane z disleksijo. Kot šibki področji izpostavlja 

slovenščino, predvsem zaradi branja, ter glasbo. Največja izziva, s katerima se sooča zaradi 

disleksije, sta pisanje in branje, predvsem bralno razumevanje (pravilnost razumevanja 

prebranega) ter pravilen zapis besed in črkovanje pri pisanju v angleščini – »ne vem recimo ali 

morem napisat ee ali ea«. Še večje težave z bralnim razumevanjem ima v slovenščini, kjer 

potrebuje tudi veliko več časa, da besedilo prebere. Matematiko izpostavi kot močno področje, 

a doda, da ima velike težave z besedilnimi nalogami. Močni področji učenca sta še francoščina 

in šport. 

Učenec C (13 let) 

Učenec C pove, da ima največ težav na področju pisanja pri angleščini in slovenščini, kjer 

predvsem zamenjuje vidno podobne črke, npr. a in o. Pri zapisu daljših besed ne opazi svojih 

napak, daljše besede težje prebere. Večinoma gre v angleščini za besede, ki se zapišejo drugače, 

kot se izgovorijo oziroma ne sledijo fonološkim pravilom. Na področju matematike mu največje 

težave predstavljajo besedilne naloge. Zase meni, da ima večje težave z branjem in pisanjem v 

slovenskem jeziku v primerjavi z branjem in pisanjem v angleškem jeziku. Pri slovenščini mu 

pri branju predstavlja težave pravilna izgovorjava, saj večinoma uporablja narečni govor ali 

sleng. Kot svoji močni področji vidi matematiko in kemijo. Največje težave v šoli pa ima s 

predmetom francoščina, predvsem z izgovorjavo,  saj se močno razlikuje od angleščine. 

Učenec D (14 let) 

Učenec D kot svojo največjo šibkost izpostavi bralno razumevanje – »ko berem, ne vem sploh 

kaj berem oziroma takoj pozabim in potem moram pri pouku večkrat prebrat eno stvar«. Pri 

pisanju mu je težko ustvariti začetno misel – začeti pisati daljši sestavek. Na področju 

matematike pa je izpostavil predvsem težave s pozornostjo in koncentracijo. Zase meni, da ima 

večje težave na področju pisanja in branja pri slovenščini, saj slovenske besede večkrat narobe 

prebere, prav tako včasih ne razume pomena besede ali stavka. Obenem izpostavlja tudi velike 

težave pri pisanju, predvsem na področju slovnice. Učenec D za svoje močno področje izpostavi 

računalništvo, uporabo programov za grafično oblikovanje, izdelovanje video posnetkov in 

obdelavo fotografij, medtem ko sta po njegovem mnenju njegovi najbolj šibki področji fizika 

in zgodovina. Razlog za to vidi v tem, da vsebin ne razume in da je pri teh predmetih preveč 

informacij, ki si jih mora zapomniti. Prav tako mu težave povzroča tudi francoščina, ki je njegov 

tretji tuji jezik.  

Učenec E (14 let) 

Učenec E meni, da ima večje težave na področju pisanja in branja v angleščini. Na področju 

pisanja mu je težko zapisati besede, ki so nove, včasih se mu tudi zgodi, da pozabi, kako se kaj 

zapiše oziroma črkuje – »na primer enkrat sem pozabil kako se napiše when«. Pri branju se mu 

zgodi, da prebere besede narobe, saj predvideva celotno besedo glede na njen začetek in 

kontekst povedi. Meni, da na področju branja v slovenščini nima večjih težav. Pri matematiki 

pa mu največji izziv predstavljajo besedilne naloge. Pri pisanju v slovenskem jeziku ima velike 
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težave, saj ne zna pisati knjižno, temveč uporablja predvsem dialekt. Kot svoja močna področja 

učenec E izpostavi šport, matematiko in geografijo, kot šibko področje pa glasbo. Obenem tudi 

izpostavi, da ima pri pouku velike težave s koncentracijo. 

Preglednica 23: Prikaz močnih in šibkih področij učencev 

Učenec/ka Močna področja Šibka področja 

Učenka A, 

10 let 

- matematika 

- šport 

- branje in pisanje v angleščini, slovenščini in 

francoščini 

Učenec B, 

10 let 

- matematika 

- francoščina 

- šport 

- pisanje v angleščini in slovenščini 

- bralno razumevanje v slovenščini 

- glasba 

Učenec C, 

13 let 

- matematika 

- kemija 

- pisanje v slovenščini in francoščini 

- branje v slovenščini in francoščini 

Učenec D, 

14 let 

- računalništvo 

- grafično oblikovanje 

- obdelava fotografij in video 

posnetkov 

- pozornost in koncentracija 

- bralno razumevanje 

- slovnica 

Učenec E, 

14 let 

- šport 

- matematika 

- geografija 

- pisanje in branje v angleščini 

- koncentracija 

- glasba 

 

V preglednici 23 so zapisana močna in šibka področja, kot jih vidijo učenci sami. Povzamemo 

lahko, da se učenci z disleksijo precej razlikujejo v močnih področjih ter da se le-ta nanašajo 

na različna področja, medtem ko so šibka področja pri vseh učencih podobna in se navezujejo 

na področje jezika, branja in pisanja ne glede na starost. 

 

3.4.1.5. Prepoznavanje značilnosti disleksije specialne in rehabilitacijske pedagoginje 

Iz intervjuja s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo smo o značilnostih učencev z disleksijo, 

ki se šolajo v angleškem jeziku, pridobili veliko različnih informacij. Najprej smo se 

osredotočili na raven angleščine pri učencih. Pojasnila je, da je raven angleščine zelo odvisna 

od naslednjih dejavnikov: dolžine šolanja na angleški šoli, starosti otrok, zgodnjega 

prepoznavanja in diagnosticiranja dodatnih težav, dolžine in kakovosti učenja angleškega 

jezika. Pri tem je tudi dodala, da so ti učenci najmočnejši pri govoru, sledi mu branje, najbolj 

zahtevno področje, kjer tudi najpočasneje napredujejo, pa je pisanje.  

Po njenem mnenju imajo učenci z disleksijo največ težav z iskanjem informacij v besedilih in 

odgovarjanjem na vprašanja, posredovana v pisni obliki. Zelo težko opazijo in poiščejo 

podrobnosti. Predmeti, ki jim povzročajo največ težav, so jeziki (ob slovenščini in angleščini 

še francoščina), zgodovina in kemija. Pri učencih prepoznava različna močna področja od 

računalništva, geografije, športa in motorike, matematike, likovnega področja, do humorja, 

empatije in inovativnosti. 

Pri branju je izpostavila težave, kot so zamenjevanje črk oziroma glasov, predvidevanje besede 

glede na njen začetek in prehitro dokončanje besede (ne preberejo besede do konca). Izpostavila 

je tudi težave pri bralnem razumevanju, ki so dolgotrajnejše, predvsem zaradi učenja določenih 

strategij, ki jih učenci ne avtomatizirajo zlahka. Predvsem imajo težave pri sklepanju iz 

besedila, kadar morajo zagovarjati svojo trditev. Ob vprašanju, ali lažje berejo v slovenskem 
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ali angleškem jeziku, je odgovorila, da opaža, da lažje berejo v angleščini, saj se zanašajo na 

vizualno komponento zapisanih besed in si jih velikokrat zapomnijo po obliki.  

Na področju pisanja je izpostavila, da imajo učenci precejšnje težave prav zaradi šibkega 

fonološkega zavedanja in razlik v transparentnosti jezikov. Predvsem se to pojavlja pri učencih, 

ki so se predhodno šolali na slovenskih rednih osnovnih šolah, saj so se angleščino učili po 

drugačnih metodah, ali v angleščini sploh niso bili opismenjeni. Povedala je tudi, da je učencem 

pisanje v angleščini lažje zaradi same skladnje, vendar jo pozno usvojijo.  

Na matematičnem področju izpostavlja največje težave pri zamenjavi števk, prav tako zelo 

pogosto zamenjujejo ali spregledajo določene računske znake. Obenem prihaja do večjih težav 

pri večjih številih oziroma decimalnih številih. Največ težav v višjih razredih pa učencem 

predstavljajo besedni problemi in tudi sama navodila pri matematičnih nalogah. 

3.4.2. Zaznave učiteljev, staršev in učencev o kompenzacijskih strategijah učencev z 

disleksijo pri pouku 

V nadaljevanju predstavljamo ugotovitve o kompenzacijskih strategijah, ki so jih razvili učenci 

z disleksijo. Informacije smo pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov za starše in učitelje ter 

s pomočjo intervjujev z učenci in specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo. 

3.4.2.1. Prepoznavanje kompenzacijskih strategij pri učencih z disleksijo s strani 

staršev 

Kompenzacijske strategije učencev pri pouku so starši opisovali z odgovori na odprta vprašanja. 

Prvo vprašanje se je glasilo:  

1. Kakšne strategije uporablja vaš otrok v angleškem jeziku, da se lažje sooča s svojimi 

težavami? 

Na to vprašanje sta odgovorila le dva starša, starši drugih treh otrok strategij, ki jih otrok 

uporablja v angleškem jeziku, ne poznajo. Starši enega učenca so zapisali, da v prostem času 

vedno bere knjige v angleškem jeziku, s tem pa pridobiva na samopodobi in samozavesti. Za 

drugega učenca je starš zapisal, da potrebuje besedila z večjo pisavo črk in večjim razmikom 

med vrsticami. 

2. Kakšne strategije uporablja vaš otrok v slovenskem jeziku, da se lažje sooča s svojimi 

težavami? 

Eden izmed staršev je odgovoril, da otrok veliko bere v slovenskem jeziku, da tako izboljšuje 

bralno tekočnost, enako dela tudi pri angleščini. Drug starš je dodal, da isto kot pri angleščini, 

otrok potrebuje tudi v slovenščini večjo pisavo črk in razmik med vrsticami. Obenem vsi starši 

opažajo manj napak pri črkovanju v slovenskem jeziku zaradi večjega ujemanja med črkami in 

glasovi. Dva izmed staršev sta zapisala, da otrok dobiva strokovno pomoč tudi izven šole, za 

pomoč pri razvijanju strategij branja in pisanja ter pomoč pri matematiki. En starš pa ne pozna 

strategij, ki jih otrok uporablja za kompenziranje težav.  

3. Kako se vaš otrok spopada z disleksijo doma? 

Na to vprašanje smo dobili zelo različne odgovore. Trije učenci so po mnenju staršev sprejeli 

težave, povezane z disleksijo, pozitivno, težavam ne dajejo večjega pomena, se o tem odkrito 
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pogovarjajo in znajo izraziti svoje težave ter tudi povedati, kakšno pomoč potrebujejo. Starši 

menijo, da to ne vpliva na njihovo samozavest. Dva starša pa sta podala odgovor, da otrok na 

težave gleda negativno, se pogosto jezi, se izogiba branju ali nalogam, ki mu dajejo občutek, 

da jih ne zmore. Na začetku so te težave imele vpliv na samozavest otroka, vendar se z 

odraščanjem ti občutki zmanjšujejo. En starš je tudi dodal, da odkar ima otrok potrjeno 

disleksijo, so se negativni občutki nekoliko zmanjšali, saj lažje razume, zakaj ima te težave in 

bolj pogosto išče rešitev, kako bi na drugačen način rešil nalogo.  

4. Koliko časa dnevno se posvetite otroku pri opravljanju šolskih obveznosti? Na kakšen 

način in v katerem jeziku mu pomagate pri opravljanju šolskih obveznosti? 

Pri tem vprašanju sta dva starša odgovorila, da se otroku posvečata do 30 minut dnevno, en 

starš eno do dve uri, en starš je zapisal, da je pomoč odvisna od potreb in predmeta, včasih več 

časa včasih manj, en starš pa je zapisal, da pomoč ni potrebna. Pomoč vseh staršev poteka v 

slovenskem jeziku, otroci jim v angleškem jeziku kdaj odgovarjajo ali berejo, zato je 

komunikacija v angleščini le enostranska. Prav tako so starši zapisali, da je bilo več pomoči 

potrebne v nižjih razredih in pri vseh je bilo primarno branje učencev na glas tako v angleškem 

kot slovenskem jeziku. Le pri enem učencu je pomoč potrebna tudi na področju matematike. 

Starši so tudi omenili, da pomagajo pri zapisih besedil njihovih otrok, ki jih skupaj pregledajo 

in popravijo slovnične napake ter napake črkovanja. 

3.4.2.2. Kompenzacijske strategije učencev z disleksijo  

Učenci tekom izobraževanja razvijajo različne kompenzacijske strategije, s katerimi si 

pomagajo pri premagovanju ovir in primanjkljajev. Učence smo povprašali, kako si pomagajo, 

ko naletijo na težave in ovire, ter na koga se pri premagovanju težav obrnejo oz. koga prosijo 

za pomoč. 

Učenka A  (10 let) 

Učenka A izpostavi, da ima največje težave na področju branja in pisanja. Pri branju si pomaga 

tako, da prebere črko po črko oziroma, če ji je prezahtevno, nekoga prosi za pomoč, da ji 

prebere, ona pa besedilo posluša. Za samo pisanje še nima razvitih kompenzacijskih strategij in 

pove, da besedilo prične pisati brez predhodne priprave. Pri reševanju matematičnih problemov 

še tudi nima razvitih strategij in ob tem nekoga vpraša, da ji razloži postopek reševanja. 

Učenec B (10 let) 

Učenec B izpostavi predvsem težave na področju pisanja in bralnega razumevanja. Pri samem 

branju se loti zahtevnejših besed s črkovanjem besede, če ne zna, prosi za pomoč. Obenem je 

povedal, da pri branju zahtevnejših besedil (kjer se sooča z neznanim ali zahtevnejšim 

besediščem) vztraja pri branju, dokler res ne začuti, da mu je pretežko in potem prosi za pomoč 

in skupaj z nekom prebere. Pri pisanju si najprej naredi miselni načrt, kaj bo zapisal. Omeni, da 

vedno poskuša dodati dodatne informacije v stavku, da besedilo ni preveč enostavno. Nima pa 

še razvitih strategij, kako bi sam prepoznal svoje napake, saj pove: »Čudno mi je, ko mi rečejo, 

da moram pregledat besedilo, samo jaz ne vem, da je beseda napisana narobe.« Pri matematiki 

prav tako svoje strategije še razvija, saj ob izzivu prosi za pomoč učitelja, da mu razloži. 

Obenem pove, da v razredu med poukom posluša bolj zbrano, če ima lahko v rokah kakšno 

stvar, ki jo vrti med prsti.  
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Učenec C (13 let) 

Učenec C meni, da disleksija ne vpliva na njegovo učenje. Če naleti na oviro pri branju daljših 

besed, jo prebere po črkah ali po zlogih. Prav tako je uspešen pri samopopravljanju napak pri 

pisanju besedil – »ko napišem stavek, ga preberem in popravim napake. Pišem stavek po 

stavek.« Omeni tudi, da si je veliko besed, ki se težje črkujejo, že zapomnil in jih zdaj ne 

zapisuje več napačno. Na matematičnem področju pri besedilnih nalogah si informacije podčrta 

in zapiše na list. Pri računanju nima težav, saj meni, da je zelo uspešen v miselni matematiki – 

računanje oziroma operiranje s števili v mislih. Veliko bolje razume stvari, ki so podane v 

angleščini – »ko sem obiskoval slovensko šolo, sem včasih poiskal dodatne informacije na 

internetu, ki so bile v angleščini, da sem si lažje razlagal snov«. Pri pouku dobro sodeluje, še 

posebej če sedi zadaj, da ima pregled nad vsem, kar se dogaja. Pri tem pove tudi, da ima tako 

več miru.  

Učenec D (14 let) 

Učenec D izpostavi kot svoje najšibkejše področje branje in bralno razumevanje, kar vpliva na 

to, da mora med poukom besedilo ali navodila večkrat prebrati. Pri pisanju mu je težko pričeti 

s pisanjem, njegovi pisni izdelki so skromni. Prav tako omeni, da daljša besedila piše na 

računalnik. Če pri matematiki naleti na oviro pri reševanju problema, ponavadi prosi nekoga, 

da mu problem razloži. Obenem izpostavi tudi probleme s koncentracijo pri pouku in pove, da 

mu je zato bolje v razredu, če sedi zadaj, kjer ima več miru, obenem ima tako tudi boljši pregled 

nad dogajanjem v učilnici. Pove tudi, da bolje vidi in ima raje, če je učilnica osvetljena z 

naravno svetlobo – brez luči.  

Učenec E (14 let) 

Učenec E za pisanje pove, da velikokrat zamenja vidno podobne črke, vendar če sta njegova 

koncentracija in osredotočenost dovolj visoki, te napake prepozna in jih popravi. Pri branju 

daljših in zahtevnejših besed si le-te najprej po tihem prebere, šele nato jih pove naglas. Obenem 

si težje besedilo razdeli na dele in jih kasneje večkrat tiho prebere. Pri pisanju daljših besedil 

nima težav, saj ima zelo razvito domišljijo, in ko piše, sproti razmišlja, o čem bo pisal. 

Predhodno si ne pripravi nobenega načrta. Na matematičnem področju pove, da se besedilnih 

nalog loti vedno na koncu tako, da podčrta in izpiše podatke, če mu pa še po tem ne gre, pa 

poskusi pogledati nalogo iz drugega zornega kota.  
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Preglednica 24: Predstavitev kompenzacijskih strategij glede na zaznave učencev 

Učenec/ka Kompenzacijske 

strategije na 

področju branja 

Kompenzacijske strategije 

na področju pisanja 

Kompenzacijske strategije 

na področju matematike 

Učenka A, 

10 let 

- črkovanje 

besed 

- bralec besedil 

- nima razvitih 

kompenzacijskih strategij 

- nima razvitih 

kompenzacijskih strategij 

Učenec B, 

10 let 

- črkovanje 

besed 

- bralec besedil 

- miselni načrt 

- nima razvitih strategij 

prepoznavanja lastnih napak 

- pomoč učitelja 

- nima razvitih 

kompenzacijskih strategij 

Učenec C, 

13 let 

- črkovanje ali 

zlogovanje 

besed 

 

- ponovno branje stavka in 

samopopravljanje napak 

- pomnjenje zapisa težjih 

besed 

- podčrtovanje informacij in 

izpis podatkov 

Učenec D, 

14 let 

- večkratno 

branje 

besedila 

- pisanje daljših besedil na 

računalnik 

- pomoč učitelja 

Učenec E, 

14 let 

- tiho branje 

besed potem 

glasno 

- samopopravljanje napak - podčrtovanje informacij in 

izpis podatkov 

 

V preglednici 24 so zbrane kompenzacijske strategije, ki jih učenci z disleksijo zaznavajo pri 

sebi in jih uporabljajo za premagovanje ovir na področju branja, pisanja in pri matematiki. Vsi 

učenci uporabljajo kompenzacijske strategije na področju branja, kjer uporabljajo predvsem 

črkovanje besed, zlogovanja in tudi večkratno branje besedila. Dva učenca pri zahtevnejših 

besedilih za pomoč prosita tudi starše ali učitelja. Na področju pisanja dva učenca ne 

uporabljata kompenzacijskih strategij, medtem ko sta dva učenca že razvila občutek 

prepoznavanja lastnih napak in za samopopravljanje besed, en učenec pa si pri zapisu daljših 

besedil pomaga z računalnikom. Na področju matematike dva učenca uporabljata 

kompenzacijske strategije pri reševanju besedilnih nalog, dva učenca pri reševanju prosita za 

pomoč učitelja, ena učenka pa kompenzacijskih strategij za reševanje matematičnih problemov 

ne uporablja. 

3.4.3. Pomoč in podpora, ki ju dobijo učenci z disleksijo pri pouku 

S pomočjo intervjujev z učenci in s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo ter z anketnimi 

vprašalniki, ki so jih izpolnili starši in učitelji, smo zbrali in zapisali informacije, kakšne oblike 

pomoči in podpore prejemajo učenci z disleksijo, ki se izobražujejo v angleščini. Vse zbrane 

informacije so nam pomagale pojasniti in razložiti predhodno zbrane empirične podatke. 

 

3.4.3.1. Mnenje staršev o njihovem sodelovanju s strokovnimi delavci in izvajanju 

prilagoditev pri pouku  

Podporo in pomoč, ki ju starši nudijo otrokom in ki ju otroci in starši pridobivajo s strani šole, 

so starši opisovali z odgovori na vprašanja odprtega in zaprtega tipa v zato posebej oblikovanem 

vprašalniku. 
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Najprej so odgovorili na vprašanje, kako bi ocenili svoje sodelovanje s strokovnimi delavci šole 

v postopku zgodnjega odkrivanja otrokovih primanjkljajev. 

 

Graf 8:Sodelovanje med starši in šolo 

 

Kot lahko vidimo iz grafa 8, 4 starši (80 %) nimajo pripomb glede sodelovanja med njimi in 

šolo v postopku zgodnjega odkrivanja težav. Veseli so, da so otroci najprej dodobra usvojili 

sporazumevanje v angleščini in so lahko tako izključili težave, ki bi se pojavljale zaradi 

pomanjkljivega znanja jezika. Vsem petim staršem je šola svetovala, na katere strokovne centre 

se lahko obrnejo in kje bodo otroku lahko pomagali, naredili diagnostiko težave in zapisali 

priporočila. Prav tako so zapisali, da so v šoli tako sami kot tudi njihovi otroci dobili vso 

ustrezno podporo. Eden izmed staršev, ki ni dobil dovolj informacij, pa je zapisal, da strokovni 

delavci v šoli niso prepoznali težav, da so otroka opisovali kot nezbranega, nemotiviranega. 

Starši sami so nato sprožili postopek diagnosticiranja težav in se povezali z zunajšolskimi 

strokovnjaki. Starš, ki je odgovoril, da ni dobil dovolj informacij s strani šole, je starš učenca, 

ki se je na mednarodno šolo vključil v 8. razredu z že pridobljenim strokovnim mnenjem in je 

dodatno strokovno pomoč pridobival že pred tem.  

 

Nadalje smo jih povprašali, koliko so po njihovem mnenju učitelji na šoli seznanjeni z disleksijo. 

 

Graf 9: Seznanjenost učiteljev z disleksijo 

Večina staršev meni, da so učitelji na šoli dobro (3 oz. 60 % staršev) ali odlično (1 oz. 20 % 

staršev) seznanjeni z disleksijo. Le en starš meni, da so slabo seznanjeni.  

Starš, ki meni, da so učitelji o disleksiji slabo seznanjeni, je starš učenca, ki se je na mednarodno 

šolo vključil kasneje (v 7. razredu). 
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Zanimalo nas je tudi, kakšne prilagoditve šola omogoča njihovemu otroku. Pri tem so lahko 

izbrali več odgovorov. 

 

Graf 10: Prilagoditve v šoli 

Z izjemo enega starša, ki je zapisal, da njegov otrok pri pouku ter pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja ne potrebuje nobenih prilagoditev več, so ostali štirje starši navedli, da njihovi otroci 

prejemajo različne prilagoditve.  

Starši treh učencev so zapisali, da imajo njihovi otroci omogočen podaljšan čas pisanja pisnih 

preizkusov znanja. Zapisali so, da je uresničevanje te prilagoditve odvisno od učenčevih potreb 

in predmeta. Starš enega učenca je odgovoril, da ima učenec pri pisnih preizkusih, če gre za 

pisanje daljših besedil, omogočeno zapisovanje na računalnik. 

Vsi učenci imajo napovedana ustna preverjanja znanja. Trem učencem je omogočeno branje 

besedilnih nalog ali drugih navodil pri nalogah. Prav tako dobijo trije učenci pisni preizkus 

znanja na ustrezno obarvanih listih, z določeno pisavo in velikostjo črk, njihovo preverjanje 

znanja pa poteka izven razreda, kjer ni motečih elementov. Vsi učenci prejemajo dodatno 

strokovno pomoč v razredu in izven njega. Starši so še zapisali, da je izvajanje prilagoditev pri 

pisnih preverjanih znanja izven razreda in pri prilagoditvah samega preizkusa v veliki meri 

odvisno od učitelja, ali je pripravljen prilagoditi preizkus in od tega ali ima dovolj znanja, da to 

učencu omogoči. 

Zanimalo nas je tudi, ali učitelji upoštevajo prilagoditve, ki pripadajo otroku. 

 

Graf 11: Upoštevanje prilagoditev za učence 
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Iz grafa 11 lahko vidimo, da učitelji v šoli po mnenju dveh staršev vsaj deloma in po mnenju 

treh staršev v celoti upoštevajo prilagoditve, ki pripadajo otroku. Eden izmed staršev je ob tem 

zapisal, da so učitelji ob seznanitvi s prilagoditvami pokazali veliko mero pripravljenosti, 

vendar učenec ni želel prilagoditev oziroma jih več ne potrebuje. 

 

Nazadnje pa nas je zanimalo, kakšno pomoč bi si želeli v primeru, da otrok ne dobiva dovolj 

pomoči. 

Starši so zadovoljni z vsemi oblikami pomoči, ki jih prejemajo njihovi otroci, želeli pa bi več 

ustnega preverjanja znanja, saj menijo, da njihov otrok lažje ubesedi stvari, kot jih zapiše. Prav 

tako si želijo, da bi bili učitelji bolj konsistentni z izvajanjem prilagoditev pri vseh predmetih. 

Izpostavili pa so, da njihovi otroci potrebujejo predvsem učenje strategij pisanja daljših besedil, 

učenje strategij za bralno razumevanje ter strategije za reševanje besedilnih nalog. 

 

3.4.3.2. Oblike podpore in pomoči učencem s strani učiteljev 

Učitelje smo v anketi vprašali, kako dobro poznajo disleksijo in katere vrste prilagoditev 

omogočajo učencem pri pouku. 

Preglednica 25: Poznavanje značilnosti disleksije 

 

f Odstotek [%] 
Veljaven 

odstotek [%] 

Komulativni 

odstotek 

[%] 

Odlično 1 5,0 5,0 5,0 

Dobro 4 21,2 21,2 26,2 

Zmerno dobro 10 52,6 52,6 78,8 

Slabo  4 21,2 21,2 100,0 

Ne poznam 0 0,0 0,0 100,0 

Skupaj 19 100,0 100,0  

 

Iz preglednice 25 lahko razberemo, da le en izmed učiteljev disleksijo pozna odlično, med tem 

ko 4 (21,2 %) učitelji poznajo znake disleksije dobro. 10 (52,6 %) učiteljev navaja, da pozna 

značilnosti disleksije zmerno dobro, 4 (21,2 %) pa da jih poznajo slabo. Nobeden izmed 

učiteljev ni označil, da disleksije ne pozna oziroma zanjo še ni slišal. 
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Preglednica 26: Prilagoditve pri pouku 

Prilagoditve pri pouku 

f (%) 

1 –

nikoli 

2 – 

občasno 

3 – 

pogosto 

4 –

skoraj 

vedno 

5 – vedno M SD 

Podaljšan čas pisanja testov. 
0 

(0 %) 

1  

(5 %) 

3  

(16 %) 

6  

(32 %) 

9 

(47 %) 
4,21 0,89 

Napovedano ustno preverjanje znanja. 
0 

(0 %) 

3  

(16 %) 

2  

(10  %) 

4  

(21 %) 

10 

 (53 %) 
4,11 1,12 

Uporaba vizualnih opor. 
0 

(0 %) 

0  

(0 %) 

4  

(21 %) 

10  

(53 %) 

5 

(26 %) 
4,05 0,69 

Dodatna razlaga pri pouku. 
0 

(0 %) 

3  

(16 %) 

2  

(10 %) 

8 

(42 %) 

6  

(32 %) 
3,89 1,02 

Omogočanje odmora. 
0 

(0 %) 

3  

(15 %) 

4  

(21 %) 

6  

(32 %) 

6  

(32 %) 
3,79 1,06 

Pomoč pri urejanju in zapisu snovi 

(miselni vzorci, ključne besede, 

fotokopije zapiskov snovi …). 

0 

(0 %) 

4  

(21 %) 

4  

(21 %) 

5 

(26 %) 

6  

(32 %) 
3,68 1,13 

Preverjanje znanja izven razreda. 
3  

(16 %) 

2  

(10 %) 

0 

(0 %) 

8 

(42 %) 

6  

(32 %) 
3,63 1,42 

Raba računalnika za pisanje daljših 

pisnih sestavkov. 

1  

(5 %) 

2  

(11 %) 

5  

(26 %) 

7  

(37 %) 

4  

(21 %) 
3,58 1,09 

Razdelitev gradiva na več delov – 

manjših celot. 

0 

(0 %) 

2  

(10 %) 

8 

(42 %) 

6  

(32 %) 

3  

(16 %) 
3,53 0,88 

Posredovanje gradiv za lažje sledenje pri 

pouku. 

1  

(5 %) 

3  

(16 %) 

6  

(32 %) 

5 

(26 %) 

4 

(21 %) 
3,42 1,14 

Branje besedilnih nalog ali daljših 

tekstov. 

1  

(5 %) 

3  

(16 %) 

7  

(37 %) 

5 

(26 %) 

3  

(16 %) 
3,32 1,08 

Testi na ustrezno obarvanih listih, z 

določeno pisavo in velikostjo črk. 

2  

(11 %) 

3  

(16 %) 

5 

(26 %) 

5 

(26 %) 

4  

(21 %) 
3,32 1,26 

Zmanjšan obseg nalog, ki vključujejo 

branje in/ali pisanje. 

3  

(16 %) 

4  

(21 %) 

3  

(16 %) 

5 

(26 %) 

4  

(21 %) 
3,16 1,39 

 

Iz preglednice 26 je razvidno, v kolikšni meri učitelji omogočajo učencem z disleksijo različne 

prilagoditve.  

Največ učiteljev (9 oz. 47 % učiteljev) je navedlo, da učencem vedno omogoči podaljšan čas 

pisanja preizkusa znanja, 6 (32 %) jim to omogoča skoraj vedno in 3 učitelji (16 %) pogosto ter 

1 (5 %) občasno. Učitelji so zapisali, da imajo učenci to prilagoditev zapisano tudi v 

individualiziranem programu in se je zaradi tega tudi držijo, čeprav pogosto menijo, da učenec 

dodatnega časa ne potrebuje. 

Napovedano ustno ocenjevanje znanja učencem vedno omogoča 10 učiteljev (53 %), 4 učitelji 

(21 %) skoraj vedno, 2 (10 %) pogosto in 3 (16 %) občasno. Pri tem so dodali komentar, da 

učencem omogočajo napovedano ustno ocenjevanje znanja, če imajo res izrazite težave pri 

njihovem predmetu. 
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Pri poučevanju 5 učiteljev (26 %) vedno in 10 učiteljev (53 %) skoraj vedno uporablja vizualne 

opore. Vizualne opore pogosto uporabljajo 4 učitelji (21 %). Učitelji dodajajo, da njihov pouk 

večino časa poteka interaktivno, zato je vizualnih opor pri samem pouku zelo veliko. 

Večina učiteljev učencem z disleksijo pri pouku nudi dodatno razlago, in sicer 6 (32 %) jih to 

počne vedno, 8 (42 %) skoraj vedno, 2 (10 %) pogosto in 3 (16 %) občasno. 

Razberemo lahko tudi, da 6 učiteljev (32 %) vedno in 6 učiteljev (32 %) skoraj vedno učencem 

omogoča odmor med poukom ali med preizkusom znanja, 4 učitelji (21 %) pogosto in 3 (15 %) 

občasno. Učitelji so podali komentar, da pogosto daljši preizkus znanja razdelijo na dva dela, 

da vmes učencem omogočijo odmor. 

Večina učiteljev učencem nudi pomoč pri urejanju in zapisu snovi vedno (6 oz. 32 %) ali skoraj 

vedno (5 oz. 26 %) ter po 4 učitelji (21 %) pomoč nudijo pogosto ali občasno. 

Zelo različno pa učitelji omogočajo preverjanje znanja izven razreda. 6 (32 %) učiteljev 

omogoča učencem pisanje izven razreda vedno, 8 (42 %) skoraj vedno, 2 (10 %) občasno, 

medtem ko 3 (16 %) učitelji tega ne omogočajo nikoli. 

Pri pouku omogočajo rabo računalnika za pisanje daljših besedil vedno 4 (21 %) učitelji in 

skoraj vedno 7 (37 %) učiteljev ter pogosto 5 (26 %) učiteljev. Rabo računalnika občasno 

omogočata 2 (11 %) učitelja, 1 (5 %) učitelj pa tega nikoli ne omogoči. Učitelji dodajajo, da 

učenci pri pouku redno uporabljajo računalnike in tablične računalnike in si lahko sami po želji 

prilagajajo obliko in velikost besedila. 

Veliko učiteljev (8 oz. 42 % učiteljev) pogosto oziroma skoraj vedno (6 oz. 43 % učiteljev) 

razdeli gradivo na več delov, medtem ko 3 (16 %) učitelji to počnejo vedno in 2 (10 %) občasno. 

Učitelji so neenotni tudi pri posredovanju gradiv učencem z disleksijo za lažje učenje, saj 4 

učitelji (21 %) to počnejo vedno, 5 (26 %) skoraj vedno, 6 (32 %) pogosto, 3 (16 %) občasno 

in 1 (5 %) nikoli. Učitelji dodajajo, da veliko gradiv učencem delijo preko spletne učilnice, kjer 

jim je dostopno pred in po pouku. 

Prilagoditev Branje besedilnih nalog ali daljših besedil izvaja 7 učiteljev (37 %) pogosto, 5 

učiteljev (26 %) skoraj vedno in 3 (16 %) vedno, medtem ko 3 učitelji (16 %) besedila preberejo 

le občasno, 1 učitelj (5 %) pa nikoli. Zapisali so tudi, da preberejo besedilo, če pri tem ne 

ocenjujejo učenčevih sposobnosti branja in bralnega razumevanja. 

Zelo različno prilagajajo preizkuse znanja za učence. To prilagoditev vedno izvajajo le 4 (21 

%) učitelji, po 5 (26 %) učiteljev skoraj vedno in pogosto, občasno pa preizkus znanja 

prilagodijo 3 (16 %) učitelji ter 2 (11 %) nikoli. 

Neenakost pri odgovorih zasledimo tudi pri prilagoditvi, kjer lahko učitelji zmanjšajo obseg 

nalog, ki vključujejo branje ali pisanje, saj le 4 (21 %) učitelji to počnejo vedno, 5 (26 %) skoraj 

vedno, 3 (16 %) pogosto, 4 (21 %) občasno in 3 (16 %) nikoli. Pri tej trditvi so učitelji zapisali, 

da tega ne počnejo, ker bi s tem zmanjšali pričakovanja do učencev. 

Povzamemo lahko, da učitelji učencem z disleksijo v največji meri omogočajo prilagoditev 

podaljšan čas pisanja testov (M = 4,21; SD = 0,89), napovedano ustno ocenjevanje znanja (M 

= 4,11; SD = 1,12) in uporabo vizualnih opor (M = 4,05; SD = 0,69), medtem ko v najmanjši 

meri učencem zmanjšajo obseg nalog, ki vključujejo branje ali pisanje (M = 3,16; SD = 1,39). 

Pri premagovanju primanjkljajev, ki so posledica disleksije, je pomembno, da učitelji pri 

poučevanju in ocenjevanju znanja uporabljajo in kombinirajo različne pristope poučevanja. 

Pomembno je, da učence z disleksijo pri tem opogumljajo in spodbujajo, da jih preusmerjajo 
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od ukvarjanja z negativnimi čustvi in izogibanja branja in pisanja k iskanju rešitev ter boljših 

načinov obvladovanja težav (Magajna idr., 2008). Poučevanje in učenje morata biti skrbno 

organizirana in načrtovana ter morata potekati po korakih, prav tako morajo biti deležni 

prilagoditev tako v procesu poučevanja kot pri preverjanju znanja. Učenci morajo imeti dovolj 

časa za utrjevanje in ponavljanje, različne oblike vaj in nalog. Učencem z disleksijo je potrebno 

pomagati pri razvijanju strategij za postopno doseganje ciljev in napredovanje preko močnih 

področij učencev, saj jim s tem pomagamo obvladovati občutke nemoči. Z urjenjem in 

razvijanjem učenčevih šibkih področij odpravljamo primanjkljaje in pomagamo, da so pri delu 

neodvisni, samostojni in samozavestni (Magajna idr., 2008).  

 

3.4.3.3. Prilagoditve, ki jih zaznavajo učenci 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore učencev, kaj glede na njihove lastne zanzave 

potrebujejo pri pouku za uspešno učenje in usvajanje znanja. Navedli so tudi različne vire 

pomoči in podpore, ki jih prejemajo s strani učiteljev, staršev ter specialne in rehabilitacijske 

pedagoginje. 

Učenka A  (10 let) 

Učenka A od razrednega učitelja dobi veliko pomoči in podpore, saj pove, da če karkoli ne 

razume, ji učitelj posebej razloži. Obenem ima tudi podporo specialne in rehabilitacijske 

pedagoginje v in izven razreda. Pri pouku ji specialna in rehabilitacijska pedagoginja pomaga 

pri tekoči snovi, prav tako v manjših skupinah, kjer izboljšujejo strategije branja, črkovanja in 

slovnice. Prejema pa ure pomoči tako pri urah slovenščine kot angleščine. Obenem tudi pove, 

da ima doma učiteljico za pomoč z domačimi nalogami, prav tako z njo veliko bere, piše in dela 

na področju črkovanja ter matematike. Pomoč in podporo raje išče v angleščini, vendar 

izpostavi, da je odvisno, s kom govori.  

Učenec B (10 let) 

Učenec B pove, da od razrednega učitelja dobi veliko podpore in pomoči – »Ja, vedno. Učitelj 

se s tabo usede, pa greva korak za korakom, pa da vidi, kaj ne razumeš in ti to razloži, pa potem 

še greva eno vprašanje čez.« Obenem prejema ure dodatne strokovne pomoči v in zunaj razreda 

v manjših skupinah predvsem za branje, pisanje in črkovanje, obenem podporo in pomoč 

specialne in rehabilitacijske pedagoginje opiše: »Pri vsem, ker me razume, razloži, če kaj ne 

razumem, če rabim pomoč. Vsak teden delamo branje pa različne stvari z branjem, da iščemo 

besede pa odgovore. Pa vsak teden mamo črkovanje.« Pomoč in podporo raje išče v angleškem 

jeziku. 

Učenec C (13 let) 

Učenec C pove, da ne potrebuje več pomoči in podpore pri branju. Omenil je, da je v slovenski 

redni šoli imel dodatno strokovno pomoč, zdaj pa meni, da le-te ne potrebuje več, saj pouku 

uspešno sledi. Tudi domače naloge opravlja sam in pri tem več ne potrebuje pomoči. Obenem 

vedno prejme pomoč učitelja, če jo potrebuje, da mu razloži obravnavano snov na drugačen 

način. Prav tako dobiva podporo specialne in rehabilitacijske pedagoginje v razredu in manjših 

skupinah, kjer berejo in izboljšujejo bralne strategije. Pomoč in podporo raje išče v angleškem 

jeziku. 
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Učenec D (14 let) 

Učenec D meni, da na področju branja in pisanja ne potrebuje več pomoči, pove pa, da mu je 

kot mlajšemu pomagala mama. Če potrebuje pomoč učitelja pove, da mu nekateri razložijo, 

drugi ga s podvprašanji vodijo do odgovora, da si stvar poskusi razložiti sam. Obenem je od 

enega učitelja dobil gradivo za snov vnaprej, tako da je lažje sledil uri. Specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja mu pomaga le v razredu ter pri ocenjevanjih znanja, kjer z njo v 

posebnem prostoru piše preverjanja znanja. Pomoč in podporo pri pouku raje išče v angleškem 

jeziku, na hodniku in v pogovoru s specialno pedagoginjo pa v slovenščini. 

Učenec E (14 let) 

Učenec E meni, da ne potrebuje več pomoči na področju branja in pisanja. Omeni, da pri 

nekaterih predmetih dodatno razlago vedno dobi, če jo potrebuje. Specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja ga spremlja v razredih, kjer preverja njegovo razumevanje, mu pomaga, če ne zna, 

obenem tudi z njo piše preverjanja znanj, kjer mu tudi kdaj prebere kakšno nalogo. Pomoč in 

podporo raje išče v angleškem jeziku. 

Preglednica 27: Predstavitev prilagoditev, pomoči in podpore, ki jo prejemajo učenci glede na zaznave 

učencev 

Učenec/ka Prilagoditve pouka in ocenjevanja znanja Kdo nudi pomoč? 

Učenka A, 

10 let 

- dodatna razlaga 

- dodatna strokovna pomoč v in izven razreda 

- dodatna pomoč pri razvijanju strategij branja 

- razredni učitelj 

- specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja 

- dodatna pomoč učitelja doma 

Učenec B,  

10 let 

- dodatna razlaga 

- reševanje naloge po korakih z vodenjem 

- dodatna strokovna pomoč v in izven razreda 

- razredni učitelj 

- specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja 

Učenec C, 

13 let 

- dodatna razlaga 

- razvijanje strategij branja v manjših skupinah 

- dodatna strokovna pomoč v in izven razreda 

- predmetni učitelj 

- specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja 

Učenec D, 

14 let 

- dodatna razlaga 

- predhodno dobi gradivo od učitelja 

- pisanje preizkusov izven razreda 

- dodatna strokovna pomoč v razredu 

- predmetni učitelj 

- specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja 

Učenec E, 

14 let 

- dodatna razlaga 

- branje nalog pri ocenjevanju znanja 

- pisanje preizkusov izven razreda 

- dodatna strokovna pomoč v razredu 

- predmetni učitelj 

- specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja 

 

V preglednici 27 so zbrane prilagoditve pouka in ocenjevanja znanja ter viri pomoči, ki jih 

prejemajo učenci pri pouku glede na zaznave učencev. Vsi učenci menijo, da so pri pouku 

deležni dodatne razlage, če jo potrebujejo. Prav tako so vsi deležni tudi dodatne strokovne 

pomoči specialne in rehabilitacijske pedagoginje v razredu, trije učenci pa tudi individualno 

izven razreda. Pri vseh učencih pomoč temelji na razvijanju strategij branja, bralnega 

razumevanja ter pisanja. Vsi učenci so izpostavili, da pomoč in podporo raje iščejo v angleškem 

jeziku, saj je le-ta njihov učni jezik. 
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3.4.3.4. Postopek prepoznavanja in obravnave ter nudenja podpore in pomoči  glede na 

zaznave specialne in rehabilitacijske pedagoginje  

Iz intervjuja s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo smo izvedeli, kakšen je postopek 

prepoznavanja in obravnave ter kasneje nudenja pomoči učencem z disleksijo.  

Na šoli sledijo 4-stopenjskemu modelu. Prve tri tedne šolskega leta posvetijo opazovanju otrok 

v razredu in izven njega, saj se dinamika razreda vsako leto spreminja, prihajajo novi učenci, 

hkrati nekateri odhajajo. Opazujejo funkcioniranje učencev, s katerimi že delajo, kot tudi novih 

učencev in morda učencev, o katerih učitelji poročajo, da opažajo težave. Učitelj o učencu 

izpolni obrazec, kjer zapiše, kakšne težave opaža, se posvetuje tudi z ostalimi učitelji in preda 

ta opažanja specialni in rehabilitacijski pedagoginji. Učenca opazujejo pri delu, po potrebi 

naredijo tudi kakšne teste, da prepoznajo učenčeve težave. V slovenskem jeziku za ugotavljanje 

disleksije specialna pedagoginja preveri tekočnost in pravilnost branja, na voljo pa ima tudi 

razne teste kot na primer test motenj branja in pisanja. V angleškem jeziku z učenci, pri katerih 

sumijo na disleksijo, specialna in rehabilitacijska pedagoginja izvede test Dyslexia Portfolio. 

Po zbranih podatkih sledi evalvacija preizkusov, ki jih je opravila specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja, skupaj s starši, kjer se dogovorijo za strategije pomoči, ki jih izvajajo učitelji v in 

izven razreda, prav tako o naslednjih korakih in identifikaciji težav. Če ima otrok, ki se vključi 

v šolo, že odločbo in s tem zapisana priporočila in prilagoditve, se tim, ki vključuje razrednika, 

koordinatorja otrok s posebnimi potrebami in specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo, sestane 

s starši ter skupaj pripravijo individualiziran program, ki mu sledijo vsi učitelji, ki delajo z 

učencem. Ure pomoči, ki jih dobi učenec, se določijo na podlagi odločbe in individualne 

potrebe učenca. Ure se izvajajo v času pouka pri določenih urah ali individualno ali v manjših 

skupinah, ki so lahko homogene ali heterogene, odvisno kakšnemu cilju sledimo. Učna pomoč 

se primarno nudi v angleškem jeziku, saj je le-ta učni jezik na šoli. Vendar se zaradi potrebe in 

povezovanja ter prenosa spretnosti jezika iz prvega v tujega pomoč učencem z disleksijo nudi 

tudi pri slovenskem jeziku – predvsem razvijanje veščin branja in pisanja. Pomoč v razredu 

poteka tako, da je specialni in rehabilitacijski pedagog seznanjen s potekom ure, pregleda, ali 

lahko učencu omogoči kakšne dodatne prilagoditve in potem med delom ure, kjer učenci 

utrjujejo snov, pomaga pri razvijanju strategij, vadi z učencem po metodi korak za korakom, 

obenem večkrat tudi med uro preveri ali učenec snov razume, sledi tempu ure in podobno. Delo 

v manjših skupinah je ciljno naravnano na razvijanje določenih strategij povezovanja glasov, 

analiziranja besedila, zagovarjanja trditev, iskanja ključnih besed, skeniranje besedila, vaje 

branja in jih vodijo specialni pedagogi, učitelji ali pomočniki učiteljev (npr. predvsem v nižjih 

razredih, kjer se učenci razdelijo v bralne skupine glede na zmožnosti branja). 

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja tudi pove, da učitelji uporabljajo več različnih 

prilagoditev, na primer: tisk na listih A3, besedilo v večji pisavi, barvni papir, poudarjeni 

matematični znaki, besedilne naloge preberejo na glas, učence učijo strategij zapisovanja 

korakov in izpisovanja ključnih besed ter strategij, kako se učiti in delati zapiske.  

3.4.4. Profil močnih in šibkih področij učencev z disleksijo 

Z vsemi merskimi instrumentariji smo pridobili različne in poglobljene informacije o znakih 

disleksije pri učencih z disleksijo, njihovih močnih in šibkih področjih, katere kompenzacijske 

strategije so razvili ter kakšno podporo in pomoč potrebujejo in ju dobivajo. Dobljene rezultate 

smo združili v preglednice, kjer za posameznega učenca predstavljamo povzetek ugotovitev o 

znakih disleksije, močnih in šibkih področjih, kompenzacijskih strategijah ter pomoči in 

podpori.  
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Učenka A  (10 let) 

Preglednica 28: Profil močnih in šibkih področij učenke A 

 ANGLEŠČINA SLOVENŠČINA 

Bralna 

pismenost 

Podpovprečno branje besed in 

podpovprečna pravilnost 

zapisovanja besed po nareku. 

Podpovprečno branje besed in 

podpovprečna pravilnost 

zapisovanja besed po nareku. 

Procesiranje 

informacij 

Podpovprečno poimenovanje slik 

in podpovprečna hitrost branja ter 

razumevanje prebranega. 

Podpovprečno poimenovanje slik 

in podpovprečen priklic besed 

oziroma besedna tekočnost. 

Fonološko 

zavedanje 

Povprečno razvito fonološko 

zavedanje. 

Zelo slabo razvito fonološko 

zavedanje. 

Delovni spomin Povprečen rezultat operiranja s 

števili. 

Podpovprečno pomnjenje besed in 

povprečni rezultat vidnega 

spomina. 

Pisanje Povprečen tempo pisanja ob 

neupoštevanju napak črkovanja in 

slovnice. 

Zelo počasno prepisovanje 

besedila. 

Močna področja Matematika in šport. 

Šibka področja Branje in pisanje v vseh jezikih (angleščina, slovenščina in francoščina). 

Kompenzacijske 

strategije 
- črkovanje besed 

- bralec 

- pri matematiki in pisanju kompenzacijskih strategij še nima 

razvitih 

Prilagoditve in 

pomoč 
- pomoč in podpora učitelja 

- podpora specialne pedagoginje zunaj razreda 

- razvijanje in izboljševanje strategij branja, pisanja in računanja v 

manjših skupinah 

- dodatna pomoč učitelja doma 
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Učenec B (10 let) 

Preglednica 29: Profil močnih in šibkih področij učenca B 

 ANGLEŠČINA SLOVENŠČINA 

Bralna 

pismenost 

Podpovprečno branje besed in 

podpovprečna pravilnost 

zapisovanja besed po nareku. 

Podpovprečno branje besed in 

podpovprečna pravilnost 

zapisovanja besed po nareku. 

Procesiranje 

informacij 

Podpovprečno poimenovanje slik 

in povprečna hitrost branja ter 

razumevanje prebranega. 

Podpovprečno poimenovanje slik 

in povprečen ali boljši priklic 

besed oziroma besedna tekočnost. 

Fonološko 

zavedanje 

Povprečno razvito fonološko 

zavedanje. 

Zelo slabo razvito fonološko 

zavedanje. 

Delovni spomin Podpovprečen rezultat operiranja s 

števili. 

Podpovprečno pomnjenje besed in 

povprečni rezultat vidnega 

spomina. 

Pisanje Podpovprečen tempo pisanja ob 

neupoštevanju napak črkovanja in 

slovnice. 

Zelo počasno prepisovanje 

besedila. 

Močna področja Matematika, francoščina in šport. 

Šibka področja Pisanje v obeh jezikih, branje in bralno razumevanje v slovenščini ter 

glasba.  

Kompenzacijske 

strategije 
- bralec 

- priprava miselnega načrta pri pisanju besedil 

Prilagoditve in 

pomoč 
- dodatna razlaga 

- podpora specialne pedagoginje zunaj razreda 

- razvijanje in izboljševanje strategij branja, pisanja in računanja v 

manjših skupinah 
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Učenec C (13 let) 

Preglednica 30: Profil močnih in šibkih področij učenca C 

 ANGLEŠČINA SLOVENŠČINA 

Bralna 

pismenost 

Povprečno branje besed in 

podpovprečna pravilnost 

zapisovanja besed po nareku. 

Podpovprečno branje besed in 

podpovprečna pravilnost 

zapisovanja besed po nareku. 

Procesiranje 

informacij 

Podpovprečno poimenovanje slik 

in povprečna hitrost branja ter 

razumevanje prebranega. 

Podpovprečno poimenovanje slik 

in podpovprečen priklic besed 

oziroma besedna tekočnost. 

Fonološko 

zavedanje 

Povprečno razvito fonološko 

zavedanje. 

Zelo slabo razvito fonološko 

zavedanje. 

Delovni spomin Povprečen rezultat operiranja s 

števili. 

Povprečno ali boljše pomnjenje 

besed in povprečni rezultat 

vidnega spomina. 

Pisanje Povprečen tempo pisanja ob 

neupoštevanju napak črkovanja in 

slovnice. 

Zelo počasno prepisovanje 

besedila. 

Močna področja Matematika in kemija. 

Šibka področja Pisanje, težave pri pisanju in branju v slovenščini, francoščina. 

Kompenzacijske 

strategije 
- črkovanje ali zlogovanje besed 

- ponovno branje povedi in popravljanje napak 

- pri matematičnih besedilnih nalogah uporablja strategije 

podčrtovanja in izpisovanja 

- iskanje dodatnih informacij na spletu 

Prilagoditve in 

pomoč 
- dodatna razlaga po potrebi 

- podpora specialne pedagoginje v manjših skupinah, kjer 

izboljšujejo strategije bralnega razumevanja 
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Učenec D (14 let) 

Preglednica 31: Profil močnih in šibkih področij učenca D 

 ANGLEŠČINA SLOVENŠČINA 

Bralna 

pismenost 

Podpovprečno branje besed in 

podpovprečna pravilnost 

zapisovanja besed po nareku. 

Podpovprečno branje besed in 

podpovprečna pravilnost 

zapisovanja besed po nareku. 

Procesiranje 

informacij 

Povprečno poimenovanje slik in 

povprečna hitrost branja ter 

razumevanje prebranega. 

Podpovprečno poimenovanje slik 

in povprečen ali boljši priklic 

besed oziroma besedna tekočnost. 

Fonološko 

zavedanje 

Povprečno razvito fonološko 

zavedanje. 

Zelo slabo razvito fonološko 

zavedanje. 

Delovni spomin Podpovprečen rezultat operiranja s 

števili. 

Podpovprečno pomnjenje besed in 

podpovprečni rezultat vidnega 

spomina. 

Pisanje Povprečen tempo pisanja ob 

neupoštevanju napak črkovanja in 

slovnice. 

Zelo počasno prepisovanje 

besedila. 

Močna področja Računalništvo in grafično oblikovanje, obdelava fotografij in videov.  

Šibka področja Težave s pozornostjo in koncentracijo, bralno razumevanje, slovnica. 

Kompenzacijske 

strategije 
- večkratno branje besedila 

- pisanje daljših besedil na računalnik 

- dodatna razlaga učitelja 

Prilagoditve in 

pomoč 
- dodatna razlaga 

- prejemanje gradiva vnaprej, da lažje sledi pouku 

- pisanje preizkusov znanja zunaj razreda 
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Učenec E (14 let) 

Preglednica 32: Profil močnih in šibkih področij učenca E 

 ANGLEŠČINA SLOVENŠČINA 

Bralna 

pismenost 

Podpovprečno branje besed in 

podpovprečna pravilnost 

zapisovanja besed po nareku. 

Podpovprečno branje besed in 

podpovprečna pravilnost 

zapisovanja besed po nareku. 

Procesiranje 

informacij 

Podpovprečno poimenovanje slik 

in podpovprečna hitrost branja ter 

razumevanje prebranega. 

Podpovprečno poimenovanje slik 

in podpovprečen priklic besed 

oziroma besedna tekočnost. 

Fonološko 

zavedanje 

Povprečno razvito fonološko 

zavedanje. 

Zelo slabo razvito fonološko 

zavedanje. 

Delovni spomin Nadpovprečen rezultat operiranja s 

števili. 

Podpovprečno pomnjenje besed in 

podpovprečni rezultat vidnega 

spomina. 

Pisanje Podpovprečen tempo pisanja ob 

neupoštevanju napak črkovanja in 

slovnice. 

Zelo počasno prepisovanje 

besedila. 

Močna področja Šport, matematika in geografija. 

Šibka področja Pisanje in branje v angleščini, težave s koncentracijo. 

Kompenzacijske 

strategije 
- najprej tiho branje, nato glasno 

- delitev daljšega besedila na manjše dele 

- pri matematičnih besedilnih nalogah si podatke podčrta in izpiše 

Prilagoditve in 

pomoč 
- potrebuje več pomoči pri branju in pisanju 

- dodatna razlaga 

- pisanje preizkusov znanja zunaj razreda 

 

Iz preglednic 28, 29, 30, 31 in 32 lahko razberemo ujemanje ali neujemanje rezultatov in zaznav 

učencev glede na izzive disleksije v slovenščini in angleščini.  

Na področju bralne pismenosti so rezultati vseh učencev v slovenščini podpovprečni na 

področju branja besed in pravilnosti zapisovanja besed po nareku. Pri angleščini so 

podpovprečni rezultati pravilnosti zapisovanja besed po nareku pri vseh učencih, in pri učenki 

A, učencu B, učencu D in učencu E so podpovprečni rezultati branja besed v angleščini. Učenec 

C je dosegel povprečne rezultate pri branju besed v angleščini, kar lahko povežemo s tem, da 

se angleščino uči že od zgodnjega otroštva in je bil že v zgodnjem otroštvu vključen v 

mednarodni vrtec. 

Na področju procesiranja informacij sta učenka A in učenec E  dosegla podpovprečne rezultate 

tako v slovenščini kot angleščini. Učenec B in učenec D sta podpovprečne rezultate dosegla pri 

poimenovanju slik v angleščini in slovenščini, medtem ko je njuna hitrost branja in razumevanje 

prebranega v angleščini povprečna. V slovenščini je priklic besed in besedna tekočnost učencev 

B in D povprečna. Učenec C dosega podpovprečne rezultate na področju poimenovanja slik 

tako v angleščini kot slovenščini, obenem je tudi podpovprečen priklic besed oziroma besedna 

tekočnost v slovenščini. Povprečne rezultate dosega učenec C na področju hitrosti branja in 

razumevanju prebranega. Sklepamo lahko, da je povprečna hitrost branja in razumevanje 

prebranega pri učencih B, C in D boljša, ker so bili deležni poučevanja angleščine bolj zgodaj 

kot učenka A in učenec E.  
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Vsi učenci imajo povprečno razvito fonološko zavedanje v angleščini in zelo slabo razvito 

fonološko zavedanje v slovenščini.  

Na področju delovnega spomina v angleščini imajo povprečen rezultat operiranja s števili 

učenka A, učenec C in učenec E, medtem ko imata učenec B in učenec D rezultat podpovprečen. 

V slovenščini imajo učenka A, učenec B, učenec D in učenec E podpovprečno pomnjenje besed, 

medtem ko je rezultat učenca C povprečen. Povprečne rezultate vidnega spomina v slovenščini 

so dosegli učenka A, učenec B in učenec C, medtem ko sta imela učenec D in učenec E 

podpovprečne rezultate. 

Tempo pisanja v angleščini ob neupoštevanju napak črkovanja in slovnice je pri učenki A, 

učencu C in učencu D povprečen, pri učencu B in učencu E pa je podpovprečen. Tempo 

prepisovanja besedila v slovenščini je zelo počasen pri vseh učencih.  

Ob pregledu močnih področij učencev lahko opazimo, da ima vsak učenec interese in visoke 

zmožnosti na različnih področjih, so pa zaznave njihovih šibkih področij usmerjene v področje 

branja in pisanja v vseh jezikih. 

Učenci zaznavajo, da so vsi razvili načine pomoči premagovanja ovir pri branju (črkovanje ali 

zlogovanje besed, pomoč bralca, večkratno branje besedila in tiho branje), starejši učenci 

(učenec C, učenec D in učenec E) pa si na različne načine pomagajo tudi pri pisanju (pisanje 

daljših besedil na računalnik, ponovno branje in samopopravljanje napak) in matematiki 

(podčrtovanje in izpisovanje pomembnih informacij). 

Vsi učenci prejemajo podporo in pomoč specialne in rehabilitacijske pedagoginje, ki jim 

pomaga pri razvijanju strategij branja, pisanja in računanja v manjših skupinah ali v razredu. 

Po potrebi tudi vsi prejmejo dodatno razlago učitelja v razredu. 
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3.5 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

V okviru empiričnega dela magistrskega dela smo si zastavili šest raziskovalnih vprašanj. 

Raziskovalna vprašanja in z njimi povezane ugotovitve predstavljamo v nadaljevanju.  

1. Kako disleksija vpliva na kontekst učenja v angleščini kot učnem jeziku pri učencih 

z disleksijo, katerih materni jezik je slovenščina? 

Pri učencih iz naše raziskave, kjer smo podatke zbirali z zaznavami učencev, učiteljev in 

specialne in rehabilitacijske pedagoginje, disleksija vpliva predvsem na procesa branja in 

pisanja v angleščini, zaradi česar je njihov tempo sledenja pouku počasnejši. Učenci potrebujejo 

več časa za branje in bralno razumevanje ter pisanje in samoorganizacijo zapisa in pisanja. Na 

področju branja je še vedno v ospredju problem tekočnosti in pravilnost branja ter bralnega 

razumevanja. Pri pouku potrebujejo več časa ter različne kompenzacijske strategije za 

doseganje boljših rezultatov. A. Fawcett (1989, v Reid, 2009) ugotavlja, da dekodiranje ni 

avtomatiziran proces pri učencih z disleksijo, kar pomeni, da učenci za branje oziroma 

dekodiranje besed uporabljajo tiste zmogljivosti, ki bi jih morali uporabiti za razumevanje 

prebranega besedila. Zaradi tega je njihovo bralno razumevanje pomanjkljivo in neustrezno. Na 

področju pisanja imajo težave z organiziranjem misli, s pravilnim zapisom besed, v zapisu se 

pojavljajo pogoste slovnične napake. Vse to pa zahteva od njih več časa ter strategije 

samopopravljanja in več utrjevanja slovničnih pravil. Fonološki primanjkljaji učencem 

otežujejo učenje branja in so dober napovednik kasnejših dosežkov na področju branja 

(Snowling, 2001). Kljub povprečnim rezultatom fonološkega zavedanja v angleščini učenci 

tega znanja še ne znajo prenašati na branje in pisanje. Ključno vlogo pri pridobivanju bralnih 

spretnosti ima delovni spomin, saj združi analiziranje črk in zlogov v besedo preden učenec 

prebere besedo oziroma pravilno črkuje besedo pred njenim zapisom (Baddeley, 2007, v 

Daloiso, 2017). Če je sposobnost delovnega spomina učencev v angleščini dobra, potem lahko 

pričakujemo, da je njihovo spopadanje z izzivi disleksije v angleščini lažje in bolj uspešno. Na 

sposobnost analiziranja besed, priklica vizualnih informacij iz delovnega spomina, na tempo 

učenja ter sledenja pouku vpliva hitrost procesiranja (Daloiso, 2017). Boljši rezultati učencev 

pri preizkusih hitrosti procesiranja nakazujejo, da se bolje spopadajo s priklicem informacij v 

angleščini. 

2. Kako učenci z disleksijo, katerih materni jezik je slovenščina, kompenzirajo težave 

povezane z disleksijo, v angleščini kot učnem jeziku in slovenščini kot jeziku okolja? 

Razvitost kompenzacijskih strategij pri učencih z disleksijo je različna, saj je odvisna od njihove 

zgodovine govorjenja angleščine in zgodnje obravnave disleksije. Opazimo lahko, da učenci 

lažje sodelujejo in razvijajo kompenzacijske strategije v angleškem jeziku, saj se v tem jeziku 

počutijo bolj sproščeno in samozavestno. Na področju branja so vsi učenci že razvili 

kompenzacijske strategije, to je, kako besedo pravilno prebrati, kar je v sozvočju z ugotovitvami 

raziskav, na primer M. Snowling (2000, v Reid, 2009), ki ugotavlja, da učenci z disleksijo prej 

razvijejo uspešne kompenzacijske strategije za branje kakor za zapisovanje, saj je branje 

recepcijska (sprejemalna), medtem ko je pisanje tvorbna zmožnost. Na področju pisanja in 

matematike smo ugotovili, da težave znajo kompenzirati le starejši učenci, medtem ko je pri 

mlajših učencih treba te strategije še razviti. Za uspešno zapisovanje morajo učenci razviti 

zmožnosti fonološkega zavedanja kot tudi skladenjsko zmožnost. Poznati in utrditi je treba tudi 

povezave med glasovi in črkami, zato imajo učenci z disleksijo prav zaradi tega več težav pri 

zapisovanju, pri branju pa si zelo hitro začnejo pomagati s pomočjo konteksta (Reid, 2009). Pri 

vseh učencih ni opaznega vpliva večjih težav zaradi angleškega jezika. Bolj stremijo k temu, 
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da slovenski jezik uporabljajo le v socialnih situacijah in pri komunikaciji v domačem okolju. 

Pri tem lahko na podlagi testa SNAP Preizkusa 4 – Časovno omejeno zapisovanje po nareku 

(preglednica 3) in na podlagi njihovih zaznav in odgovorov o rabi jezika opazimo, da je njihova 

slovenščina razvita bolj kot socialni jezik, nimajo pa razvitega knjižnega jezika ter zavedanja 

slovničnih pravil pri pisanju. 

3. Kako se disleksija pri učencih z disleksijo, katerih materni jezik je slovenščina, 

izraža v šolskem (angleško govorečem) in domačem (slovensko govorečem) okolju? 

Skela idr. (2009) so ugotovili, da se pri usvajanju besedišča, slovnice in izgovorjave učenci pri 

učenju tujega jezika naslanjajo na svoj prvi jezik in obratno, saj tudi tuj jezik vpliva na prvi 

jezik. Pri učenju tujega jezika iščemo podobnosti med jezikoma in prenašamo znanje med 

njima, čeprav nas to lahko vodi v napake. Vendar se moramo zavedati, da ima vsak jezik svoje 

posebnosti in na učenje vpliva veliko dejavnikov, saj že npr. angleščina in slovenščina 

potrebujeta drugačen pristop pri opismenjevanju (prav tam). Učenci, ki so bili vključeni v našo 

raziskavo, so bili izpostavljeni drugačnim dejavnikom kot učenci, ki obiskujejo redne slovenske 

osnovne šole. Njihov proces opismenjevanja je potekal primarno v angleščini in manj v 

slovenščini, prav tako so angleškemu jeziku izpostavljeni veliko več.   

Ugotovili smo, da se značilnosti disleksije v angleščini kažejo predvsem na področjih bralne 

pismenosti, hitrosti procesiranja, delovnega spomina in pisanja. Na področju bralne pismenosti 

učenci izkazujejo težave pri branju, kot so počasno branje, črkovanje besed, zlogovanje, 

predvidevanje besede glede na pričetek besede, zamenjevanje črk in podobno. Na področju 

črkovanja in pisanja lahko opazimo nizko motivacijo za pisanje, težave z rabo slovnice in 

pravilnega črkovanja. Tudi ugotovitve raziskav (Crombie, 2000; Helland, 2008; Kormos in 

Kontra, 2008; Nijakowska, 2010; Knudsen, 2012) kažejo, da se učenci z disleksijo soočajo s 

težavami, ki so povezane z branjem (težave pri črkovanju novih besed, težave z bralnim 

razumevanjem, nezmožnost členjenja besed na foneme in druge), ter s težavami pri pisanju 

(težave pri pisanju in prepisovanju, pri pisanju nareka, pri ustvarjalnem pisanju, težave z rabo 

slovničnih pravil in druge). Če primerjamo področja hitrosti procesiranja, fonološkega jezika 

in delovnega spomina med jezikoma, lahko vidimo, da so v angleščini ta področja bolje razvita, 

kar je razvidno iz rezultatov testa SNAP in testa Dyslexia Portfolio. Učenci so dosegli boljše 

rezultate v fonološkem zavedanju v angleškem jeziku, kar lahko pripisujemo šolskemu okolju 

in rabi angleščine v izobraževalne namene. Obenem pa so tudi bolj uspešni pri hitrosti 

procesiranja informacij in na področju delovnega spomina v angleškem jeziku, saj učenci v tem 

jeziku razmišljajo in tudi hitreje in bolj zanesljivo prikličejo izraze kot v slovenščini. Bistvena 

razlika med tem, kako usvajamo prvi in tuj jezik, je način, kako ga usvajamo (Stern, 1983, v 

Čok idr., 1999). Miselne operacije, ki omogočajo usvajanje jezika, so podobnega izvora v 

prvem in tujem jeziku, medtem ko se spoznavanje jezikov v njihovih posebnostih in 

čustvovanje ter doživljanje izkušenj v posameznem jeziku razlikujejo med seboj. Učenci z 

disleksijo v naši raziskavi se v angleščini izobražujejo in sporazumevajo s svojimi prijatelji. V 

domačem okolju uporabljajo predvsem narečno slovenščino ali sleng, kar se tudi pozna na 

področju pisanja v slovenskem jeziku. Pisna slovenščina učencev je zelo šibka, predvsem 

pravilnost črkovanja kot tudi raba slovnice, kar kažejo rezultati testa SNAP. V domačem okolju 

večinoma govorijo in prejemajo pomoč v slovenščini, vendar ko česa ne znajo povedati v 

slovenskem jeziku, uporabijo angleško besedo. Starejši učenci pa tudi povedo, da si učno 

pomoč, ki jo prejmejo v slovenskem jeziku v domačem okolju, prevajajo v angleščino. Učenje 

in govorjenje angleščine učencev z disleksijo je notranje motivirano in postavljeno v naraven 

kontekst. Notranje pogojena motivacija za govorjenje in učenje jezika prinaša najboljše 

rezultate spretnosti in usposobljenosti, saj se dogaja v okviru novih izkušenj, socializacije, 

odkrivanja novih znanj in prenašanja novega znanja – poučevanja (Daloiso, 2017).   
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4. V katerem jeziku, angleščini ali slovenščini glede na jezik okolja, učenci z disleksijo 

iščejo pomoč za premagovanje težav, povezanih z disleksijo? 

Učenci raje pomoč iščejo v angleškem jeziku predvsem zaradi prevoda izrazov, ki jih 

uporabljajo pri pouku. V šolskem okolju prav tako večino pomoči prejemajo v angleščini, 

medtem ko je v domačem okolju pomoč v slovenskem jeziku. Podajanje pomoči v angleškem 

jeziku potrdi tudi specialna pedagoginja, saj je angleščina učni jezik učencev, obenem pa tudi 

socialni jezik, saj je to jezik komunikacije v šoli. Ker pa nekateri učenci potrebujejo pomoč v 

prvem (slovenskem) jeziku zaradi prenosa znanja in strategij med jezikoma, se le-ta lahko nudi 

tudi pri pouku slovenskega jezika. 

5. Kakšne vrste podpore in oblike pomoči prejemajo učenci z disleksijo v razredu? 

Učenci poročajo o najpogostejši podpori in pomoči učitelja, in sicer da jim nudi dodatno razlago 

med samim poukom ali med odmori. Dodatna razlaga učiteljev je različna – od tega, da učence 

vodijo čez primere postopoma ali pa jih z vprašanji vodijo do pravilnega sklepanja in jasne 

razlage. J. Nijakowska idr. (2016) izpostavljajo izvajanje prilagoditev, kjer učitelji vodijo 

učence in jim nudijo dodatno razlago. Med smernicami za prilagoditve pri pouku so izpostavili, 

da se morajo večji deli snovi razdeliti na manjše sklope z veliko priložnostmi za ponavljanje in 

utrjevanje znanja učenca. Obenem je pomembno, da učitelj gradi snov na že obstoječem znanju 

učenca in mu pri tem pomaga le-to organizirati in povezati z novim znanjem (prav tam). 

V poglavju Pomoč in podpora učencem z disleksijo smo videli, da učitelji učencem v razredu 

in pri preizkusih znanja omogočajo tudi različne prilagoditve. Najbolj pogosto uporabljajo 

napovedano ustno in pisno preverjanje znanja, podaljšan čas pisanja preizkusov in pisanje 

preizkusov zunaj razreda. Med poukom učencem nudijo dodatno razlago, pomagajo pri zapisu 

snovi, urejanju gradiva, učijo jih strategij pisanja miselnih vzorcev, zapiskov, prav tako jim 

gradivo razdelijo na več delov in pri poučevanju uporabljajo vizualno oporo. Pouk prav tako 

poteka interaktivno, veliko je dela z računalnikom, tako da učitelji večino gradiv učencem 

posredujejo vnaprej preko spletne učilnice. Vse te prilagoditve zagovarjajo in priporočajo tudi 

L. Magajna idr. (2008). J. Nijakowska idr. (2016) so zapisali tudi sklop prilagoditev, ki se 

nanašajo na razredno komunikacijo in interakcijo, in sicer da naj bi učitelji učence premišljeno 

razdelili v skupine, jim omogočili dovolj časa za vajo in učenje novih pojmov, prav tako naj bi 

učencem podajali kratka in jasna navodila. Še posebej pa naj bi učitelji bili jasni pri dajanju 

povratnih informacij. Predvsem pa moramo biti pozorni na razredno okolje, temperaturo v 

razredu, glasnost in vizualne dražljaje. Preveč vizualnih dražljajev je lahko motečih za učence, 

zato morajo učitelji skrbno premisliti, kako bodo opremili učilnico, da ne bo preveč motečih 

dražljajev (Nijakowska idr., 2016). 

6. Kakšne vrste podpore oziroma oblike pomoči nudi specialni in rehabilitacijski 

pedagog učencem z disleksijo v osnovni šoli z angleškim učnim jezikom? 

V osnovni šoli z angleški učnim jezikom specialni in rehabilitacijski pedagog nudi različne 

vrste podpore oziroma pomoči učencem z disleksijo. Prva oblika podpore je podpora v razredu, 

kjer specialni in rehabilitacijski pedagog učenca spremlja med samim poukom, preverja 

njegovo razumevanje snovi, mu nudi pomoč pri branju, sprotno razlaga snov, z njim rešuje 

naloge, kjer spodbuja razvijanje strategij, potrebnih za dokončanje naloge, in spremlja učenčev 

napredek.  

Druga vrsta podpore je v manjših skupinah, ki so večinoma namenjene branju in izboljšanju 

bralnih strategij ter strategij bralnega razumevanja. Pri teh urah učenci skupaj izboljšujejo 
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tekočnost in pravilnost branja, obenem pa tudi razvijajo strategije bralnega razumevanja in 

odgovarjanja na vprašanja. Reid (2009) navaja spretnosti, ki jih mora učenec vključevati pri 

pisanju sestavka: organizacija, prepoznavanje bistvenih podatkov, razvijanje zgodbe, slovnica 

in skladnja ter spomin. Učenci z disleksijo imajo pri teh spretnostih težave, saj težko načrtujejo 

zapis, tvorijo ustrezno zaporedje, primanjkuje jim besedišča (prav tam), zato je potrebno, da na 

teh področjih dobijo ustrezno podporo in pomoč. 

Tretja vrsta pomoči in podpore pa je individualna in je namenjena premagovanju specifičnih 

primanjkljajev učenca. Zaradi slovensko govorečih specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj 

se lahko individualna pomoč izvaja tudi na področju slovenskega jezika. Obenem vsi učenci 

prejemajo prilagoditve pri ocenjevanjih znanja, ki so naslednje: dodaten čas, pisanje zunaj 

razreda v za to namenjenem prostoru, odmori med daljšimi pisnimi preizkusi, prilagoditve 

samega preizkusa – velikost črk, več prostora, uporaba barvnega papirja. 
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4. ZAKLJUČEK 

Namen magistrskega dela je bil proučiti izobraževanje učencev z disleksijo, katerih materni 

jezik je slovenščina, njihovo izobraževanje pa poteka v angleščini. Z multiplo študijo primera 

smo dobili vpogled, kako disleksija vpliva na kontekst učenja v angleščini kot učnem jeziku pri 

učencih z disleksijo ter kako učenci kompenzirajo težave, povezane z disleksijo v angleščini 

kot učnem jeziku in slovenščini kot jeziku okolja. Z analizo odgovorov anketnega vprašalnika 

za starše smo ugotavljali, kateri so najpogostejši znaki, ki jih starši opažajo pri v raziskavo 

vključenih učencih. Analiza rezultatov je pokazala, da opažajo težave pri vseh temeljnih 

veščinah, ki so potrebne za pridobivanje in usvajanje ter izkazovanje znanja, prav tako pa tudi 

nizko motivacijo tako za branje kot pisanje. V zelo majhnem obsegu pa poznajo 

kompenzacijske strategije svojega otroka, vendar mu vedno nudijo podporo in pomoč, če ju 

potrebuje. Rezultati anketnega vprašalnika za učitelje so prikazali, da so učitelji mnenja, da so 

težave učencev z disleksijo najbolj izrazite na področju branja, pisanja ter na področju 

pozornosti in koncentracije. Učitelji nudijo učencem pri pouku različne oblike pomoči in 

podpore ter prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Tako kot učencem tudi učiteljem 

pri tem nudi podporo specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Učenci sami pa menijo, da 

imajo največ težav na področjih pisanja in branja, uspešni pa so na različnih področjih – 

matematika, šport, naravoslovne vsebine, jeziki idr. Pokazalo se je, da so nekatere 

kompenzacijske strategije učenci z disleksijo že usvojili, za boljše učno funkcioniranje pa bodo 

morali razviti še dodatne. Vsi učenci z disleksijo se po pomoč in podporo obračajo na učitelje 

ter na specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo. 

Z vključenostjo različnih profilov (starši, učitelji, učenci z disleksijo in specialna in 

rehabilitacijska pedagoginja), smo zbrali raznolike informacije in njihove zaznave močnih in 

šibkih področij, primanjkljajev in ovir. Vsi se strinjajo, da je največji primanjkljaj vseh učencev 

na branje in pisanje. Mnenja pa se razlikujejo na področjih pozornosti in koncentracije ter 

motorike in orientacije, kjer starši o svojih otrocih zaznavajo različne stvari kot učitelji, ki imajo 

izkušnje z raznolikimi učenci z disleksijo.  

Multipla študija primera nam je tako dala številne informacije o delovanju učencev z disleksijo, 

ki se izobražujejo v jeziku, ki ni njihov materni jezik in jezik okolja. Z vključitvijo staršev, 

učiteljev ter specialne in rehabilitacijske pedagoginje smo dobili širši vpogled v učno delovanje 

učencev ter vpogled v nekatere njihove kognitivne sposobnosti in zmožnosti, ki vplivajo na 

njihovo učenje v angleščini.  

Kljub številnim informacijam, ki smo jih pridobili v naši raziskavi, pridobljenih rezultatov ne 

moremo posplošiti, saj so odraz individualnih posebnosti posameznega učenca, njegovih šibkih 

in močnih področij. Zagotovo pa rezultati kažejo, da na uspešnost vključenih učencev v 

izobraževanju, ki poteka v angleščini, vpliva disleksija, značaj učencev, njihova samopodoba, 

samozavest in spopadanje z disleksijo, vpliv pa ima tudi okolje, ki jim nudi pomoč in podporo. 

V raziskavi smo morali upoštevati različne dejavnike, kot so vpliv jezika, kako dolgo že učenec 

obiskuje šolo v angleškem jeziku oziroma kako dolgo že govori angleško ter spodbude, ki jih 

prejema iz okolja. Kljub razlikam med učenci glede števila let obiskovanja šole v angleškem 

jeziku, so rezultati raziskave pokazali, da je vpliv disleksije večji v slovenskem kot angleškem 

jeziku, kar lahko pripišemo sistematičnemu procesu opismenjevanja v angleščini ter vsem 

programom pomoči, ki so jih učenci deležni ob vključitvi v šolo z angleškim jezikom. Proces 

opismenjevanja je zelo pomemben del premagovanja in zmanjševanja ovir, s katerimi se 

srečujejo učenci z disleksijo. Prav tako so učenci tekom šolanja razvili kompenzacijske 

strategije, deležni pa so tudi usmerjene pomoči in podpore (dobra poučevalna praksa, izvajanje 
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prilagoditev ter pomoč za premagovanje primanjkljajev, ki so posledica disleksije), ki jo nudijo 

učitelji ter specialni in rehabilitacijski pedagogi na šoli.  

Našo raziskavo bi v prihodnje lahko razširili z večjim raziskovalnim vzorcem, v katerega bi 

lahko vključili učence z disleksijo, ki živijo v večjezičnem okolju in se izobražujejo v 

angleščini. Spopadanje z izobraževalnimi izzivi, večjezičnim okoljem in s specifičnimi učnimi 

težavami je za učenca lahko velik izziv in kot pedagoški delavci moramo raziskati načine in 

poti, kako mu lahko omogočimo razvoj njegovih potencialov.   
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PRILOGE 

Priloga 1: Intervju z učenci 

 

1. Kako dolgo že obiskuješ BISL? 

 

Učenka A: Prišla sem v tretjem razredu. 

Učenec B: Prišel sem v prvem razredu. 

Učenec C: BISL obiskujem sedaj 2. leto. 

Učenec D: Na tej šoli sem že 7 let. 

Učenec E: Na tej šoli sem 2 leti. 

 

2. Kako dolgo že govoriš angleščino in kako dobra je tvoja angleščina v primerjavi s 

slovenščino? 

 

Učenka A: Ne vem, mislim da v tretjem razredu, ko sem prišla sem v šolo. Boljša je 

angleščina. 

Učenec B: V prvem razredu sem se začel učit angleščino. Ful boljša je angleščina. Sploh v 

branju. 

Učenec C: Angleščino govorim že od kar sem se rodil, ker smo živeli v tuji državi. Lažja mi 

je angleščina, ker sem v njej bolj samozavesten. Kot otrok sem 4 leta obiskoval angleški 

vrtec, potem pa sem 6 let obiskoval slovensko šolo. Pri angleščini mi je najlažje poslušanje, 

najtežje mi je branje. Najraje berem teme povezane z geografijo in zgodovino. 

Učenec D: Angleško govorim že od nekje 3. leta, ker sem živel v tuji državi. Moja angleščina 

je veliko boljša kot slovenščina. 

Učenec E: Po mojem že dolgo, že kot otrok sem gledal angleške risanke. Učit pa sem se začel 

v 3. razredu v osnovni šoli. Mislim, da slovenščino boljše govorim, drugače pa zdaj velikokrat 

povem marsikaj v angleščini, ker pozabim v slovenščini. Drugače pa ja je slovenščina boljša. 

 

3. Na katerih področjih in pri katerih predmetih imaš največ težav?  

 

Učenka A: Slovenščina in francoščina. Branje pa pisanje pri obeh je najtežje, pa izgovarjanje 

pri francoščini. 

Učenec B: Slovenščina in glasba. Meni je pri slovenščini ful težko branje, pri glasbi pa nič ne 

razumem. 

Učenec C: Najtežji predmet mi je francoščina, predvsem izgovorjava, ker je či sto drugače 

kot pri angleščini. 

Učenec D: Pri fiziki, ker je ne razumem in si ne morem zapomnit. Pa tudi zgodovina, ker je 

preveč stvari, ki si jih morem zapomnit. Pa francoščine ne maram, ker je zakomplicirana. 

Učenec E: Glasba, ker res nič ne vem. Ker me ne zanima. 

 

4. S katerimi težavami se soočaš zaradi disleksije in kako to vpliva na tvoje učenje in 

sodelovanje pri pouku? 

Učenka A: Branje, pisanje mi gre slabo. 

Učenec B: Branje, pisanje, pa ko nekaj preberem, da ne izgovorim pravilno pa ne razumem. 

In potem morem več popravljat. Pa vedno morem popravljat vejice in velike začetnice, tak da 

morem na koncu tedna veliko stvari popravit. 
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Učenec C: Da imam pri pisanju veliko napak, kjer zamenjujem predvsem črke, npr. a in o. Ne 

vidim svojih napak pri daljših besedah. Prav tako težje berem težke besede. Mislim, da na 

učenje ne vpliva. 

Učenec D: Da ko berem, ne vem sploh kaj berem oziroma takoj pozabim. In potem morem 

pri pouku večkrat prebrat, odvisno pa je tudi pri katerih učiteljih je to, ker eni mi potem 

povedo kaj se dogaja. 

Učenec E: Ko vem, kako se beseda napiše, ampak jo velikokrat zamenjam s katero drugo, 

npr. g pa d. Ampak zdaj vedno bolj prepoznam, ko naredim napako. Pa tudi težave mam z 

koncentracijo, če me kaj ne zanima, hitro zgubim koncentracijo. 

 

5. Na katerih področjih si bolj uspešen/uspešna kot tvoji sošolci (pri katerih nalogah, 

dejavnostih…)? 

Učenka A: Matematika, šport. 

Učenec B: Matematika, francoščina, šport. 

Učenec C: Matematika, kemija. 

Učenec D: Računalništvo, uporaba programom za grafično oblikovanje, delanje videov in 

photoshop. 

Učenec E: Šport, matematika, geografija. 

 

6. Kako si pomagaš, če ne znaš prebrati besede oziroma če je besedilo prezahtevno? 

Učenka A: Po črko pa po črko. Če mi je težko, mi nekdo drug prebere, jaz pa poslušam. 

Učenec B: Začnem s črko po črko. Če pa res ne morem, pa mami pokličem, da mi prebere. Če 

je besedilo težko, malo vztrajam, če je res zahtevno povem mami, da to jaz ne morem prebrat 

in da čist ničesar ne razumem in potem včasih skupaj preberema. 

Učenec C: Ponavadi grem po črkah, ali po zlogih če je daljša beseda. 

Učenec D: Večkrat preberem. 

Učenec E: Kakšne daljše besede mi je težko hitro prebrat, pa si jo po tiho najprej preberem, 

pa potem povem naglas. Če pa je tekst pretežek pa si ga razdelim na dele pa večkrat po tiho 

preberem po delih. 

 

7. Kako si pomagaš pri pisanju spisov? 

 

Učenka A: Samo začnem pisat. 

Učenec B: Najprej si v mislih predstavljam kaj bom napisal, pol pa pišem. Vedno poskušam 

dat čimveč ekstra informacij z besedami, ki jih znam. Čudno mi je, ko mi rečejo, da morem 

pregledat besedilo, samo jaz ne vem da je beseda napisana narobe. 

Učenec C: Ko napišem stavek, ga preberem, popravim napake. Pišem stavek po stavek. Ne 

delam si načrta razen v mislih, kjer razmišljam kako bo zgodba potekala. Ne rabim si tega 

zapisat. 

Učenec D: Težko mi je, da se spomnim kaj moram napisat. Ponavadi napišem minimalno kar 

je potrebno. Pišem tudi na računalnik. 

Učenec E: Načeloma mi ni problema. Ko nam da učitelj naslov, si v mislih zmislim nekaj, ker 

mam dobro domišljijo, potem pa pišem pa sproti razmišljam. 

 

8. Kako si pomagaš pri reševanju matematičnih problemov? 

Učenka A: Nekdo mi razloži. 

Učenec B: Učitelj mi ful pomaga pri matematiki, ker če kaj ne razumem, vedno pride do 

mene pa razloži. 
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Učenec C: Besedilne naloge so vedno težje za mene, zato si morem informacije zapisat in 

podčrtam si informacije, ki ji potem zapišem na list. Pri računanju lahko vse naredim v mislih. 

Tudi pri daljših izrazih sem zelo dober, da vem kje morem začet in kaj morem najprej 

izračunat in me ostali del računa ne moti. 

Učenec D: Ponavadi mi nekdo more razložit. 

Učenec E: Računanje mi ne predstavlja problemov. Pri besedilnih nalogah na testih se zgodi, 

da se zataknem, pa ponavadi spustim nalogo pa se vrnem nazaj. Pa si potem podčrtam 

podatke, pa izpišem ali pa se lotim na drugačen način. 

 

9. S katerimi težavami pri branju v angleščini se najpogosteje srečuješ v šoli?  

Učenka A: Počasi berem, pa včasih se ne spomnim, kaj sem prebrala. 

Učenec B: Včasih kaj ne razumem, pa dolge besede težje preberem. 

Učenec C: Branje daljših besed. 

Učenec D: Razumet kaj sem prebral. 

Učenec E: Da narobe preberem besedo. 

 

10. S katerimi težavami pri pisanju v angleškem jeziku se najpogosteje srečuješ v šoli?  

Učenka A: Da ne znam napisat besede. 

Učenec B: Delam napake pri črkovanju pa jih ne prepoznam. Ne vem recimo ali morem 

napisat ee ali ea. 

Učenec C: Težave mi predstavljajo daljše besede, ki se zapišejo drugače kot se izgovorijo, 

vendar sem si jih večinoma že zapomnil. 

Učenec D: Vedet kako napisat. Pa pri spisih kako začet pisat. 

Učenec E: Z novimi besedami, ki jih neznam zapisat. Ali pa se kdaj zgodi, da pozabim kako 

se kaj napiše npr. enkrat sem kar pozabil kako se napiše when. 

 

11. S katerimi težavami pri matematiki se najpogosteje srečuješ v šoli? 

Učenka A: Besedile naloge. 

Učenec B: Že dolg časa mi ni bilo nič težko. V četrtem razredu mi je težko bilo ker učitelja 

nisem razumel, ko je kaj razlagal. Zdaj pa so mi najtežje besedilne naloge. 

Učenec C: Besedilne naloge. 

Učenec D: Fokus. 

Učenec E: Ko začnemo z novo snovjo, če je ne razumem. 

 

12. Pri katerem jeziku imaš večje težave pri branju in pisanju?  

Učenka A: Slovenščina. 

Učenec B: Slovenščina. 

Učenec C: Slovenščini. 

Učenec D: Slovenščini. 

Učenec E: Angleščina. 

 

13. S katerimi težavami se soočaš pri branju v slovenskem jeziku? 

Učenka A: Z vsem, težko mi je. 

Učenec B: Vedno rabim dosti časa da kaj preberem, pa ne spomnim se kaj se je zgodilo ko 

sem prebral. 

Učenec C: Večinoma ko beremo besedila, mam težave ker berem v narečnih ali slengoviskih 

besedah, ker jih ne znam pravilno izgovorit. Pa tudi v slovenščini ne maram branja. Tudi 
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obnov knjig ne pišem rad, ker si težje zapomnim določene informacije. Zapomnim si osebe, 

samo ne vem točno kak je vse potekalo. 

Učenec D: Da slabše razumem nekatere besede pa da jih narobe preberem. 

Učenec E: Nimam večjih težav. 

 

14. S katerimi težavami se soočaš pri pisanju v slovenskem jeziku? 

Učenka A: Velika začetnica, vejice, pike, pa da lepo pišem. 

Učenec B: Vejice, pa da pišem s pravo pisavo. 

Učenec C: Isto kot pri angleščini. Napake pri črkovanju. 

Učenec D: Slovnica npr. postavljanje vejic, pik, velika začetnica. 

Učenec E: Da pišem v slengu. 

 

15. Ali se počutiš bolj sproščeno, ko se pogovarjaš v slovenskem ali angleškem jeziku? 

Zakaj meniš, da je tako? 

Učenka A: Angleščina. Zaradi šole. 

Učenec B: Angleščina. Mi je lažje, pa če mi dajo na izbiro doma, si vedno zberem angleščino. 

Pa v šoli tudi ne govorimo nič slovensko. 

Učenec C: Mi je enakovredno. Včasih če katero besedo pozabim v slovenščini jo povem v 

angleškem jeziku. 

Učenec D: Odvisno kdaj in s kom. Večinoma se pogovarjam in razmišljam v angleščini. 

Učenec E: V obeh se počutim sproščeno. S prijatelji se pogovarjam v obeh jezikih. Samo 

prvo leto mi je blo težko v angleščini, ker nisem vedel toliko angleščine, zdaj pa mi ni več 

težko. 

 

16. Ali lažje bereš v slovenskem ali angleškem jeziku? Zakaj meniš, da je tako? 

Učenka A: V angleščini. 

Učenec B: V angleščini. 

Učenec C: V angleščini, ker raje berem v angleščini. 

Učenec D: V angleščini, ker mi slovenske knjige niso všeč. 

Učenec E: V slovenščini, ker dlje časa berem slovenske knjige. 

 

17. Ali lažje pišeš v slovenskem ali angleškem jeziku? Zakaj meniš, da je tako? 

Učenka A: Pisanje v slovenščini je lažje, ker ne rabiš znat »sounds«, tak da mi je težje pisat 

angleško. 

Učenec B: V slovenščini, ker je bolj pravilno, to kaj rečeš to napišeš. 

Učenec C: V angleščini, ker več pišem v angleščini. 

Učenec D: V angleščini, ker mi je lažje. 

Učenec E: V slovenščini, ker je angleščina zakomplicirana. 

 

18. Ali ti pri nalogah doma kdo pomaga? V katerem jeziku? 

Učenka A: Imam učiteljico pa mi pomaga v slovenskem jeziku. 

Učenec B: Mami v slovenščini ali pa pokličem katerega sošolca, pa se pogovarjama v 

angleščini. 

Učenec C: Sam jih delam. Ko sem bil mlajši mi je pomagala mama. Pomagala mi je v 

slovenščini. Zdaj pa ko je vse v angleščini, mi ne more toliko pomagat, ker mi težje razloži. 

Učenec D: Zdaj vse sam naredim. Prej mi je pomagala mama v slovenščini. 
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Učenec E: Zdaj delam sam, včasih sem imel pomoč pri matematiki. Pomagajo mi v 

slovenščini. 

 

19. Ali bolje razumeš stvari, če so ti podane v slovenščini ali angleščini? 

Učenka A: Oboje, za ene stvari mi je boljše angleščina, za druge slovenščina. 

Učenec B: V angleščini, ker sploh ne vem kako se nekatere stvari rečejo po slovensko. 

Učenec C: Ne opazim razlike. Včasih si kaj bolje razlagam če mi je podano v angleščini. 

Tudi ko sem obiskoval slovensko šolo, sem včasih poiskal dodatne informacije na internetu, 

ki so bile v angleščini, da sem si lažje razlagal snov. 

Učenec D: Vseeno mi je. Boljše mi je v angleščini, zaradi drugačnih pojmov pa izrazov. 

Učenec E: Raje se učim sam, ker če mi kdo kaj v slovenščini razlaga, potem ne vem kak se to 

prevede v angleščino. 

 

20. Kakšno pomoč in podporo potrebuješ pri branju? Kdo ti pri tem pomaga? 

Učenka A: Da izboljšam branje na glas. Ko imamo dodatne ure branja v šoli, pa doma vadim 

z učiteljico. 

Učenec B: Da razumem kaj berem. Učitelji pa mama. 

Učenec C: Ne potrebujem več. V slovenski šoli sem imel ure dodatne strokovne pomoči, 

vendar sem se počutil, da mi ni veliko pomagalo. Smo brali knjige, sem pisal kakšne spise, 

vadil predmete, kjer sem imel težave. 

Učenec D: Ne rabim pomoči. V nižjih razredih mi je pomagala mama. 

Učenec E: Ne potrebujem. 

 

21. Kaj ti pri pouku predstavlja največ težav? 

Učenka A: Črkovanje pa branje. 

Učenec B: Črkovanje, pisanje. 

Učenec C: Pri testih, da je vedno vse pisno, ker včasih kaj lažje povem ko napišem. 

Učenec D: Odvisno kateri učitelj je. Težave imam z koncentracijo. 

Učenec E: Koncentracija. 

 

22. Kako ti pri tvojih težavah pomagajo učitelji? Ti ponudi dodatno razlago, če jo 

potrebuješ? 

Učenka A: Ja, ti pomaga pa razloži. 

Učenec B: Ja vedno.. Učitelj se s tabo vsede pa grema korak za korakom, pa da vidi kaj ne 

razumeš in ti to razloži, pa potem še grema eno vprašanje čez. 

Učenec C: Učitelj vedno pomaga, ti razloži, pokaže drugačen način. 

Učenec D: Nekateri mi razložijo ali pa me sprašujejo različna vprašanja, da si probam sam 

razložit. 

Učenec E: Odvisno kateri učitelji. Pri matematiki, angleščini, fiziki, kemiji vedno dobim 

dodatno razlago, če rabim. 

 

23. Ali veš, katere pripomočke in prilagoditve lahko uporabljaš pri pouku? 

Učenka A: Očala za branje, barvni papir za test. 

Učenec B: Da mam barvne papirje, da grem posebej pisat test, mam več časa. 

Učenec C: Ja vem. Imam možnost podaljšanega časa pisanja testa, ampak tega ne 

potrebujem. 
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Učenec D: Ne vem, vem samo za teste, da lahko mam svojo sobo, pa pišem na računalnik. 

Ena učiteljica mi je včasih tudi sprintala kakšne zapiske. 

Učenec E: Ja, imam podaljšan čas pri testih. 

 

24. Kako najlažje slediš pouku? Kje moraš sedeti, ali potrebuješ kakšne prilagoditve? 

Učenka A: Da ni luči, da se mi ne blešči. 

Učenec B: Jaz rabim da mam nekaj v rokah, za »fiddle«. Pa da je sošolec zraven mene, da ga 

lahko vprašam če kaj ne razumem. Pa da mi svetloba ne sije v oči ali na zvezek. 

Učenec C: Najlažje mi je, če sedim odzadaj, da mam pregled, dobro vidim vse. Pa tudi imam 

večji mir. 

Učenec D: Morem bit skoncentriran, lažje mi je pred kosilom. Vidim tudi boljše, če sedim 

odzadaj. Pa raje imam, če je brez luči. 

Učenec E: Vseeno, če mi je predmet všeč bom poslušal. 

 

25. Kako ti pri tvojih težavah pomaga specialni pedagog? Ali imata kakšne dodatne ure, 

kjer delata na določenih temah? 

Učenka A: Je v razredu ali mamo posebej ure, ko delamo na branju, pa črkovanju, pa 

slovnici. Mama ure v angleščini in slovenščini. 

Učenec B: Pri vsem, ker me razume, razloži, če kaj ne razumem, če rabim pomoč. Vsak teden 

delamo branje pa različne stvari z branjem, da iščemo besede, pa odgovore. Pa vsak teden 

mamo črkovanje. 

Učenec C: Pomaga v razredu, v manjših skupinah kjer beremo, iščemo različne stvari v 

besedilih. 

Učenec D: V razredu mi kaj prebere, da lažje razumem. Z njo tudi pišem teste. 

Učenec E: Pri testih sem z njo, kjer mi včasih tudi prebere kakšno nalogo. Včasih je tudi pri 

uri, kjer vpraša kaj delam, če razumem. 

 

26. V katerem jeziku raje poiščeš pomoč pri učiteljih? Zakaj ti je tako lažje? 

Učenka A: Odvisno s kom govorim, večinoma angleščina. 

Učenec B: V angleščini. 

Učenec C: V angleščini, ker lažje razumem. 

Učenec D: V angleščini, da si potem ne rabim prevajat. 

Učenec E: Pri pouku raje v angleščini, na hodniku pa v slovenščini. 
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Priloga 2: Intervju s specialno in rehabilitacijsko pedagoginjo 

 

1. S koliko učenci z disleksijo delate in kako dolgo? 

Trenutno delam s štirimi učenci z disleksijo, najdlje delam z učencem 4 leta, najmanj 1 leto. 

2. Kakšna je raven angleščine pri teh učencih?  

Zelo različna glede na dolžino šolanja v angleškem jeziku, zgodnost odkritja in diagnosticiranja 

težav ter glede na starost otrok. Z leti dodatne strokovne pomoči otroci osvojijo strategije 

kompenziranja težav in zelo izboljšajo raven  pisne angleščine. Po pravilu so od treh komponent 

(govor, pisanje, branje) najmočnejši pri govoru, sledi branje, najbolj zahtevno in počasneje 

osvojeno pa je pisanje. 

3. Kakšen je postopek prepoznavanja in obravnave učencev z disleksijo? 

Imamo 4-stopenjski model. Vsako leto prve tri tedne posvetimo opazovanju otrok v in izven 

razreda. Začnemo opazovati vse razrede, saj imamo vsako leto nekaj novih učencev. Bolj 

podrobno pa se posvetimo učencem, za katere učitelji poročajo, da izražajo težave. Po opisu 

težav učiteljev in specialnega pedagoga v dokumentu o skrbi se specialni pedagog, učitelj ter 

starši dogovorijo za strategije pomoči, ki jih izvaja učitelj v/izven razreda. Po nekaj tednih sledi 

evalvacija. Ob ugotovitvi, da otrok ne napreduje, staršem svetujemo nadaljnjo identifikacijo. 

Določene teste lahko opravimo sami, večino staršev pa napotimo k strokovnjakom (svetovalni 

center, samostojni centri za disleksijo …). 

Večina starejših učencev je ta korak naredila drugje in se v naš program vključijo z mnenjem 

strokovnjaka ali z odločbo. Vsa mnenja strokovnjakov preučimo in se glede na naše ugotovitve 

odločimo, ali bomo otroku nudili količino pomoči, kot je zapisana, ali pa bo potrebno kaj 

več/drugačnih učnih ur pomoči.  

4. V katerem jeziku učencem nudite pomoč?  

Učna pomoč se nudi v angleškem jeziku. Zaradi okoliščin že nekaj let nudimo pomoč tudi pri 

urah slovenskega jezika.  

Zakaj je tako? 

Angleščina je prvi jezik izobraževanja naših učencev. Socialni in akademski jezik je angleški. 

Je najbolj smiselno, da je pomoč tudi v angleščini.  

Zaradi dveh specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj, Slovenk, pa je bila možna tudi dodatna 

pomoč v slovenščini. Sploh ker je pomoč v prvem jeziku tako pomembna za prenos znanj in 

strategij med jezikoma. 

5. Kakšna so močna področja teh učencev? Na katerih področjih so uspešni? 

Močna področja so odvisna od posameznika. Dostikrat pa tudi od pridruženih učnih težav. 

Učenci, s katerimi delam, so močni na področjih: računalništvo in inovativnost, geografija,  

šport, motorika, humor, sproščeno nastopanje, povezovanje skupine, zaznavanje počutja 

drugih, matematika, eksplozivni športi, pomoč mlajšim učencem, risanje. 
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6. Na katerih področjih in pri katerih predmetih imajo učenci največ težav?  

Največ težav imajo pri iskanju informacij za reševanje težav, odgovarjanje na vprašanja. Zelo 

težko vidijo in poiščejo podrobnosti. To zelo vpliva na njihov uspeh, saj šolski sistem temelji 

na branju ter iskanju informacij iz besedila. Največ težav imajo pri jezikih, zgodovini, kemiji. 

7. S katerimi težavami pri branju se učenci najpogosteje srečujejo? 

Težave pri branju: zamenjujejo črke ter glasove, izmišljujejo si besede, tako da dokončajo 

besedo po prebranih 2–3 črkah. 

Težave pri bralnem razumevanju so veliko dolgotrajnejše. Tu težko poiščejo podrobnosti, 

določene besede ali informacije, da odgovorijo na vprašanje ali zagovarjajo svojo trditev. 

8. Kakšno pomoč in podporo potrebujejo pri branju? Kdo jim pri tem pomaga in na kakšen 

način? 

Pomoč v malih skupinah kjer je poudarek na strategijah povezovanja glasov, analiziranja 

besedila, zagovarjanja trditev, iskanja ključnih besed, skeniranja besedila, vaj povezovanja oko 

– roka. Male skupine pri nas vodijo specialni in rehabilitacijski pedagogi, učitelji in pomočniki 

učiteljev. 

9. Ali lažje berejo v slovenskem ali angleškem jeziku? Zakaj menite, da je tako? 

Lažje berejo v angleškem jeziku, saj se lahko zanesejo na vizualno komponento zapisanih 

besed. V angleškem jeziku je veliko besed, ki se zapisujejo brez določenega fonološkega 

pravila. Učencem z disleksijo je dostikrat lažje, saj si besede zapomnijo po obliki. 

10. S katerimi težavami pri pisanju se učenci najpogosteje srečujejo? 

Najpogosteje zamenjujejo vrstni red črk ter zamenjujejo vizualno podobne črke. Veliko težav 

jim povzroča fonološko zavedanje, saj je v angleškem jeziku to zelo drugačno.  

11. Ali lažje pišejo v slovenskem ali angleškem jeziku? Zakaj menite, da je tako? 

Lažje pišejo v angleškem jeziku, saj je stavčna struktura lahko bolj enostavna. Pisanje zelo 

pozno osvojijo, saj se ne morejo več zanašati na obliko in kako besede izgledajo. Zato pa v 

slovenščini , ko osvojijo branje, osvojijo tudi pisanje. Čeprav kasneje. V angleščini pa osvojijo 

branje veliko prej kot pisanje. 

12. S katerimi težavami pri matematiki se učenci najpogosteje srečujejo ? 

Najpogosteje, po mojih izkušnjah spregledajo matematične znake (+, -, :, x, decimalna vejica) 

in številke (2–3, 6–7, 8–9). Težavni so seveda besedni problemi. 

13. Kako jim pri  težavah pomagajo učitelji? Katere prilagoditve in podporo jim nudijo v 

razredu? 

Učitelji jim povečujejo besedila, pišejo v večjih fondih, tiskajo na barvni papir, poudarijo 

matematične znake, besedne naloge preberejo na glas, učijo jih strategij zapisovanja korakov 

in ključnih besed. 

14. Kakšne oblike podpore in pomoči vi nudite učencem z disleksijo? 

V in izven razreda pri različnih predmetih, glede na težave in potrebe otrok.  

 

 



93 

 

15. Katere strategije najpogosteje razvijate z učenci? 

Barvno razlikovanje besed (podčrtovanje, obkrožanje, barvanje) za iskanje informacij in 

odgovarjanje na vprašanja, branje vprašanj pred branjem teksta za boljšo pozornost in delovni 

spomin ter povezovanje glasov v besede. 
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Priloga 3: Anketa za starše 

 

Pozdravljeni! 

Sem Lea Šprah, študentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, in pripravljam svoje magistrsko 

delo z naslovom Disleksija pri učencih, ki se izobražujejo v angleškem jeziku. Zanima me, kako 

se vaš otrok sooča z disleksijo v šoli in doma, zato sem za vas pripravila nekaj vprašanj. Prosim, 

da jih pazljivo preberete, upoštevate navodila in odgovarjate iskreno. Zbrani podatki bodo 

obravnavani zaupno in bodo služili le za pripravo mojega magistrskega dela. 

Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

Spol otroka (obkroži): M   Ž                                                  Starost otroka: 

________________________ 

Koliko let že vaš otrok govori angleščino? ________________ 

1. Kakšni so bili prvi znaki težav, ki so nakazovali na disleksijo, in kdo jih je prvi 

opazil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. V katerem jeziku so bile te težave opažene? 

o V slovenščini. 

o V angleščini. 

o Drugo: _____________________________________________________ 

 

3. Na stopenjski lestvici od 1 do 5 (kjer 1 pomeni sploh ne drži; 2 - ne drži; 3 – niti ne 

drži - niti drži; 4 - drži, 5 - popolnoma drži) ocenite, katere znake disleksije opažate 

pri vašem otroku na različnih področjih.  

Obenem v zadnji stolpec pod opombe lahko zapišete dodaten komentar, primer ali vaša 

opažanja. 

 

 1 2 3 4 5 OPOMBE 

Področje pisanja 

Nepravilna drža pisala.       

Okorna, slabo berljiva pisava.       

Ne prepozna določenih črk oziroma 

potrebuje več časa, da prepozna črke. 
      

V besedah zamenjuje, dodaja ali odvzema 

črke. 
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Ločil ne postavlja pravilno.       

Povedi in lastnih besed ne pričenja z veliko 

začetnico. 
      

Pri zapisu naredi veliko slovničnih napak. 

 
      

Zamenjuje vrstni red besed v stavku.       

Motivacija za pisanje je nizka. 

 
      

Področje branja 

Bere prehitro.       

Bere počasi.       

Zamenjuje, dodaja ali odvzema črke v 

besedah. 
      

Velikokrat ugiba besede glede na prvi del.       

Glas pri branju je monoton.       

Preskakuje vrstice ali se vrača v isto vrstico.       

Slabo razume, kar je prebral.       

Ima nizko motivacijo za branje.       

Področje računanja 

Zamenjuje vrstni red števk v številkah.       

Težje razume oziroma zamenjuje računske 

znake. 
      

Slabo razume odnose med števili.       

Ima slabšo številsko predstavo.       

Slabo razume besedilne naloge.       

Področje pozornosti in koncentracije 

Ima kratkotrajno pozornost in 

koncentracijo. 
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Hitro ga zmotijo slušni, vidni ali senzorni 

dražljaji v okolici. 
      

Med nalogo je motorično nemiren (ne more 

sedeti pri miru). 
      

Področje motorike in orientacije 

Pri športnih aktivnostih je manj spreten.       

Drža pisala ni pravilna.       

Pozno se je naučil raznih spretnosti 

(zavezovanje vezalk, delo s škarjami …). 
      

Ima težave s prostorsko orientacijo.       

Ima težave pri branju zemljevidov, 

preglednic, urnikov … 
      

 

4. Na stopenjski lestvici od 1 do 5 (pri čemer  1 pomeni popolnoma ne uspešen, 2 – 

neuspešen, 3 – niti neuspešen – niti uspešen, 4 – uspešen, 5 – zelo uspešen) ocenite, 

ali je vaš otrok uspešen na naslednjih področjih.  

V zadnjem stolpcu lahko zapišete vaše opombe ali opažanja, glede določenega področja. 

 1 2 3 4 5 OPOMBE 

Glasba       

Ples       

Šport       

Likovno področje       

Zanimanje za tuje jezike       

Zanimanje za naravoslovne vsebine       

Zanimanje za družboslovne vsebine       

Tehnika, mehanika       

Kuhanje 

 
      

Drugo: 
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5. Kako bi ocenili vaše sodelovanje s strokovnimi delavci šole v postopku zgodnjega 

odkrivanja otrokovih primanjkljajev? 

 

o Na sodelovanje nimam pripomb. 

o Nismo dobili dovolj informacij. 

o Strokovni delavci so zavlačevali s postopki. 

Prosim, pojasnite svoj odgovor. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Koliko so po vašem mnenju učitelji/profesorji na šoli seznanjeni z disleksijo? 

 

o Odlično seznanjeni. 

o Dobro seznanjeni. 

o Slabo seznanjeni. 

o Zelo slabo seznanjeni. 

 

7. Kakšne prilagoditve vašemu otroku omogoča šola (možnih več odgovorov)? 

 

o Podaljšan čas pisanja. 

o Uporaba računalnika. 

o Napovedana ustna preverjanja znanja. 

o Branje besedilnih nalog. 

o Testi na ustrezno obarvanih listih, z določeno pisavo in velikostjo črk. 

o Preverjanje znanja izven razreda. 

o Dodatna strokovna pomoč. 

o Drugo:_______________________________________________________________ 

 

8. Kakšne strategije uporablja vaš otrok v angleškem jeziku, da se lažje sooča s svojimi 

težavami? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. Kakšne strategije uporablja vaš otrok v slovenskem jeziku, da se lažje sooča s 

svojimi težavami? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Ali učitelji upoštevajo prilagoditve, ki otroku pripadajo? 

o Da. 

o Ne. 

o Delno. 

 

Če ste odgovorili z Ne ali Delno, lahko, prosim, pojasnite vaš odgovor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Če menite, da otrok v šoli ne dobiva dovolj pomoči, kakšno pomoč bi si želeli? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Kako se vaš otrok spopada z disleksijo doma (negativni občutki, vpliv na samozavest, 

nemoč…)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

13. Koliko časa dnevno se posvetite otroku pri opravljanju šolskih obveznosti? 

- Do 30 minut. 

- 1–2 uri. 

- 3 ure ali več. 

- Pomoč ni potrebna. 

Na kakšen način in v katerem jeziku otroku pomagate pri opravljanju šolskih obveznosti? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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14. Kaj bi lahko po vašem mnenju na šoli izboljšali v odnosu učitelj – otrok? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Kaj bi lahko po vašem mnenju izboljšali na šoli glede dela svetovalne službe? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Zahvaljujem se vam za vašo pomoč! 
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Priloga 4: Anketa za učitelje 

 

1. Na stopenjski lestvici od 1 do 5 (kjer 1 pomeni sploh ne drži; 2 - ne drži; 3 - niti ne 

drži - niti drži; 4 - drži, 5 - popolnoma drži) prosim označite, katere težave pri učencih, 

ki imajo disleksijo, opažate? 

V prostor pod opombe lahko zapišete tudi svoja opažanja, komentarje. 

 1 2 3 4 5 OPOMBE 

Področje pisanja 

Nepravilna drža pisala.       

Okorna, slabo berljiva pisava.       

Ne prepozna določenih črk oziroma 

potrebuje več časa, da prepozna črke. 
      

V besedah zamenjuje, dodaja ali odvzema 

črke. 
      

Ločil ne postavlja pravilno.       

Povedi in lastnih besed ne pričenja z veliko 

začetnico. 
      

Pri zapisu naredi veliko slovničnih napak. 

 
      

Zamenjuje vrstni red besed v stavku.       

Motivacija za pisanje je nizka. 

 
      

Področje branja 

Bere prehitro.       

Bere počasi.       

Zamenjuje, dodaja ali odvzema črke v 

besedah. 
      

Velikokrat ugiba besede glede na prvi del.       

Glas pri branju je monoton.       

Preskakuje vrstice ali se vrača v isto vrstico.       
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Slabo razume, kar je prebral.       

Ima nizko motivacijo za branje.       

Področje računanja 

Zamenjuje vrstni red števk v številkah.       

Težje razume oziroma zamenjuje računske 

znake. 
      

Slabo razume odnose med števili.       

Ima slabšo številsko predstavo.       

Slabo razume besedilne naloge.       

Področje pozornosti in koncentracije 

Ima kratkotrajno pozornost in 

koncentracijo. 
      

Hitro ga zmotijo slušni, vidni ali senzorni 

dražljaji v okolici. 
      

Med nalogo je motorično nemiren (ne more 

sedeti pri miru). 
      

Področje motorike in orientacije 

Pri športnih aktivnostih je manj spreten.       

Drža pisala ni pravilna.       

Ima težave s prostorsko orientacijo.       

Ima težave pri branju zemljevidov, 

preglednic, urnikov ... 
      

 

2. Kako dobro poznate in ste seznanjeni s specifikami disleksije? 

o Odlično seznanjeni. 

o Dobro seznanjeni. 

o Slabo seznanjeni. 

o Zelo slabo seznanjeni. 
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3. Na stopenjski lestvici od 1 do 5 (kjer 1 pomeni nikoli, 2 – občasno, 3 – pogosto, 4 – 

skoraj vedno in 5 – vedno) prosim označite, kako pogosto učencem z disleksijo 

omogočate rabo naslednjih prilagoditev pri pouku. 

V prostor pod opombe lahko zapišete tudi svoja opažanja, komentarje. 

 1 2 3 4 5 OPOMBE 

Raba računalnika za pisanje daljših pisnih 

sestavkov. 
      

Posredovanje gradiv za lažje sledenje pri 

pouku. 
      

Uporaba vizualnih opor.       

Zmanjšan obseg nalog, ki vključujejo 

branje in/ali pisanje. 
      

Omogočanje odmora.       

Razdelitev gradiva na več delov – manjših 

celot. 
      

Pomoč pri urejanju in zapisu snovi (miselni 

vzorci, ključne besede, fotokopije zapiskov 

snovi …). 

      

Podaljšan čas pisanja testov.       

Napovedano ustno preverjanje znanja.       

Branje besedilnih nalog ali daljših tekstov.       

Testi na ustrezno obarvanih listih, z 

določeno pisavo in velikostjo črk. 
      

Preverjanje znanja izven razreda.       

Dodatna razlaga pri pouku.       

Drugo:       

       

 

 


