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POVZETEK 

 
V teoretičnem delu diplomskega dela je pojasnjena razlika med samopodobo, ki je 

opredeljena kot množica odnosov, ki jih posameznik vzpostavlja do samega sebe na 

zavesten ali nezaveden način, in samospoštovanjem, vrednostnim odnosom do samega 

sebe. Pojasnjeno je, kako na njun razvoj vplivajo različni dejavniki – družina, vrtec, šola, 

starost in spol. 

V nadaljevanju so opredeljene značilnosti gluhih, ki zvokov in glasov iz svojega okolja ne 

slišijo, in naglušnih, ki jih sprejemajo le delno. Posebna pozornost je namenjena njihovemu 

izobraževanju, ki lahko poteka v večinskih ali zavodskih šolah.  

Teoretični del se zaključuje s spoznanji o samopodobi in samospoštovanju gluhih in 

naglušnih mladostnikov, ki jih je mogoče razbrati iz že obstoječe literature. 

Empirični del je namenjen analiziranju in interpretiranju rezultatov raziskave izvedene 

med gluhimi in naglušnimi mladostniki, ki se izobražujejo v večinskih osnovnih in srednjih 

šolah in tistimi, ki obiskujejo zavod za gluhe in naglušne. Ugotoviti sem želela, kakšno je 

samospoštovanje gluhih in naglušnih osnovnošolcev in srednješolcev na splošno, pa tudi 

to, ali obstajajo razlike glede na ustanovo, v kateri se izobražujejo, in kakšen vpliv imata 

na samospoštovanje starost in spol. 

Rezultati so pokazali, da samospoštovanje anketiranih na splošno zajema srednje 

vrednosti med visokim in nizkim samospoštovanjem, razlike med spoloma nismo uspeli 

dokazati, prav tako ni bilo bistvenih razlik med srednješolci večinskih in zavodskih šol ter 

med učenci in dijaki, vključenimi v zavode, smo pa opaznejše (vendar še vedno ne 

prevladujoče) razlike zaznali med samospoštovanjem osnovnošolcev v večinskih in tistih v 

zavodskih šolah, pa tudi med osnovnošolci in srednješolci, ki obiskujejo večinske šole. 

Končni del diplomskega dela sestavljajo analizirane hipoteze in s tem tudi predlogi, ki so 

podani za možno izboljšanje raziskave v prihodnje. 

 

KLJUČNE BESEDE: samopodoba, samospoštovanje, gluhota, integracija, inkluzija 
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ABSTRACT 

 
In the theoretical part of the thesis is clarified the difference between self-concept and 

self-esteem. Self-concept is defined as a set of relations which the individual establishes 

on the conscious or unconscious way with oneself. On the other hand, self-esteem 

represents valuable relationship to oneself. It is clarified how their development is 

influenced by various factors - family, kindergarten, school, age and gender. 

The following part defines the characteristics of the deaf, who do not hear the sounds 

and voices from the environment, and hard of hearing people, who are receiving sounds 

only partially. Special attention is paid to their education, which may take place in regular 

schools or in special institutions. 

The theoretical part is concluded with knowledge of self-concept and self-esteem of deaf 

and hard of hearing adolescents, which can be deduced from the existing literature. 

The empirical part focuses on analyzing and interpreting the results of research carried 

out between deaf and hard of hearing young people who are educated in regular 

elementary and secondary schools and those who attend the institute for the deaf and 

hard of hearing children. I wanted to determine what is the self-concept of deaf and hard 

of hearing students at the primary and secondary school in general, but also whether 

there are differences depending on the institution they attend and what impact on self-

concept have age and gender. 

The results indicate that interviewees’ self-concept generally includes the mean values 

between high and low self-concept. We were unable to prove the gender differences. 

Furthermore there were no significant differences between secondary students in regular 

school and in the institutional school as well as between pupils and secondary students 

involved in the institutional school. However, there were notable - but still non-dominant- 

differences between self-concept of pupils in regular primary school and pupils in the 

institutional primary school, as well as between pupils and secondary students who 

attend regular schools. 

The final part of the thesis consists of analyzing this hypothesis and also suggestions 

given for the possible improvement of future research. 



    

_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

KEY WORDS: self-concept, self-esteem, deafness, integration, inclusion 

 

 

 

 

 



    

_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

KAZALO 

 

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

2. SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE ...................................................................................... 3 

2.1 Opredelitev samopodobe in samospoštovanja .................................................................... 3 

2.2 Šest prvin samopodobe in samospoštovanja .......................................................................8 

2.3 Dejavniki, ki vplivajo na samospoštovanje in samopodobo ................................................9 

2.3.1 Družina ............................................................................................................................... 10 

2.3.2 Vrtec .................................................................................................................................... 11 

2.3.3 Šola ..................................................................................................................................... 12 

2.3.4 Starost ................................................................................................................................ 13 

2.3.5 Spol .................................................................................................................................... 14 

2.4 Samopodoba in samospoštovanje mladostnikov .............................................................. 15 

3. GLUHI IN NAGLUŠNI...................................................................................................................... 16 

3.1 Opredelitev gluhote in naglušnosti ..................................................................................... 16 

3.2 Vzroki motenj sluha .............................................................................................................. 18 

3.2.1 Predporodni dejavniki ....................................................................................................... 18 

3.2.2 Obporodni dejavniki .......................................................................................................... 18 

3.2.3 Poporodni dejavniki .......................................................................................................... 19 

3.3 Vrste motenj sluha ................................................................................................................ 20 

3.3.1 Konduktivna (prevodna) slušna motnja .......................................................................... 20 

3.3.2 Senzonevralna (zaznavna) motnja sluha ......................................................................... 20 

3.3.3 Kombinirana naglušnost in gluhota ................................................................................. 21 

3.4 Komunikacija gluhih in naglušnih ........................................................................................ 22 

4. IZOBRAŽEVANJE GLUHIH IN NAGLUŠNIH ................................................................................... 24 

4.1 Zgodovinski pregled vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih v svetu ...................... 24 

4.2 Vzgojno-izobraževalni zavodi za gluhe in naglušne v Sloveniji ......................................... 27 

4.2.1 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana ............................................................................... 28 

4.2.2 Center za sluh in govor Maribor ....................................................................................... 29 

4.2.3 Center za korekcijo sluha in govora Portorož ................................................................. 31 

4.2.4 Podobnosti in razlike med slovenskimi zavodi za gluhe in naglušne ............................. 32 

4.3 Vključevanje gluhih in naglušnih v redne oblike vzgojno-izobraževalnega dela ............. 33 

4.3.1 Opredelitev integracije in inkluzije ................................................................................... 33 



    

_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

4.3.2 Zgodovina vključevanja gluhih in naglušnih v večinske šole v Sloveniji ........................ 36 

4.3.3 Uspešnost integracije gluhih in naglušnih ........................................................................ 37 

4.3.4 Prednosti in težave pri vključevanju gluhih in naglušnih v večinske šole ...................... 39 

5. SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE GLUHIH IN NAGLUŠNIH MLADOSTNIKOV ............... 41 

6. EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................................. 46 

6.1 Cilji raziskovanja ................................................................................................................... 46 

6.2 Hipoteze ................................................................................................................................ 46 

6.3 Raziskovalna metoda ........................................................................................................... 47 

6.3.1 Vzorec ................................................................................................................................ 47 

6.3.2 Pripomočki ........................................................................................................................ 50 

6.3.3 Postopek zbiranja podatkov ............................................................................................ 54 

6.3.4 Obdelava podatkov .......................................................................................................... 55 

7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV .......................................................................... 56 

7.1 Splošna analiza rezultatov ................................................................................................... 56 

7.2 Analiza razlik med skupinami .............................................................................................. 58 

7.2.1 Razlike med spoloma ....................................................................................................... 58 

7.2.2 Razlike med osnovnošolci v večinskih in zavodskih šolah ............................................. 59 

7.2.3 Razlike med srednješolci v večinskih in zavodskih šolah ................................................ 66 

7.2.4 Razlike med osnovnošolci in srednješolci v večinskih šolah .......................................... 69 

7.2.5 Razlike med osnovnošolci in srednješolci v zavodskih šolah .......................................... 73 

8. SKLEP ............................................................................................................................................ 74 

9. LITERATURA ................................................................................................................................. 76 

 

 

 

  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Barbara Humar Slapnik; diplomsko delo 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

1 

 

1. UVOD 

 

V današnjem svetu, kjer nam problem povzroča že en odvečni kilogram ali mozolj na nosu, 

kjer se naše samospoštovanje krha zaradi nepremišljene kritike znanca ali slabe ocene ... 

premalokrat pomislimo na tiste, ki jim primanjkljaji res lahko povzročajo težave. 

Slišeči si težko predstavljamo, kako bi se izobraževali, navezovali stike, se spopadali s 

težavami, če bi bili zvočno izolirani, če ne bi slišali vseh pomembnih, pa tudi manj 

pomembnih informacij, ki nam pomagajo, da v tem svetu kar najbolje delujemo, se 

prilagajamo, ustrezno odzovemo ... 

Gluhi in naglušni zaznavajo svet drugače in ker so v manjšini, se morajo pogosto prilagajati 

slišečim. Posledice gluhote se odražajo na razvoju njihovega govora, komunikacija je 

otežena, kar posledično vpliva na socialni in osebnostni razvoj posameznika.  

Pri prebiranju literature sem ugotovila, da je to področje malo raziskano. Čeprav je govora 

tako o samospoštovanju kot o gluhoti veliko, pa se zdi, kot da med področji ni nobene 

povezave. Sama menim, da bi bilo celo veliko bolj smiselno, da bi samospoštovanju ne le 

gluhih, temveč tudi drugih oseb s posebnimi potrebami namenili več pozornosti kot pa 

samospoštovanju večinske populacije, a v praksi temu ni tako. 

Gluhi in naglušni imajo v današnjem času poleg izobraževanja v njim prilagojenih zavodih, 

tudi možnost šolanja v večinskih šolah. Mnenja o tem, kaj je za njih boljše, so deljena, 

čeprav se vse bolj teži k temu, da bi vsi učenci obiskovali iste šole, ki bi se bile z 

uresničitvijo ideje inkluzije zmožne čimbolj prilagoditi individualnim potrebam vključenih 

posameznikov.  

Poraja se mi vprašanje, kako je s samospoštovanjem mladostnikov z motnjo sluha. Ali 

imajo višje samospoštovanje tisti, ki so med sebi enakimi glede zmožnosti poslušanja, 

načinu komunikacije in ki jih pestijo enake težave kot njihove sošolce? Ali pa se bolj 

spoštujejo tisti, ki se izobražujejo v večinskih šolah, imajo enake možnosti, a hkrati tudi 

obveznosti kot slišeči in ki bolj ali manj občutijo, da se od svojih sošolcev razlikujejo? Z 

raziskovanjem bom skušala ugotoviti, ali šolanje v različnih institucijah prispeva k 

samospoštovanju posameznika z motnjo sluha. 
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Sama sem imela v preteklosti večkrat možnost spoznati otroke in odrasle z različnimi 

posebnimi potrebami, med drugim tudi nekaj gluhih in naglušnih posameznikov. Prav vsa 

tovrstna poznanstva in z njimi povezani dogodki so mi ostali v lepem spominu, ker smo jih 

po začetni negotovosti in zadregi, kako bomo prebrodili razlike (v primeru gluhih 

predvsem komunikacijske ovire), vsakič sprejeli medse kot sebi enake, seveda s 

prilagoditvami, ki so bile potrebne.  

Prav pripravljenost sprejeti »drugačnost« in »posebne potrebe« je zelo pomembna pri 

delu v razredu, saj je prvi korak h graditvi pristnih medosebnih odnosov, odstranjevanju 

ovir za uspešno učenje, zagotavljanju uspešnosti vseh učencev ... česar se sama kot 

bodoča učiteljica skušam kar najbolj zavedati. S pridobivanjem znanja pa se znebimo 

strahu in negotovosti, ki našo pripravljenost za sodelovanje pogosto zmanjšujeta. Sama 

bom s pisanjem tega dela podrobneje spoznala skupino gluhih in naglušnih mladostnikov, 

ne pa tudi drugih oseb s posebnimi potrebami, ki se šolajo v osnovnih in srednjih šolah.  

Na svoji poklicni poti bom imela v mislih, kar je zapisal Steinback (1989, po Daniels in 

Stafford, 2003): »Zelo nelogično je trditi, da imajo samo nekateri otroci (t. j. tisti, ki so 

označeni kot »prizadeti«) čisto posebne potrebe, ki jih je potrebno zadovoljevati. V resnici 

imajo prav vsi posebne potrebe in v šoli se preprosto ne bi smelo zgoditi, da potrebe 

otrok ne bi bile zadovoljene.« 

Če bomo učitelji razumevajoči in dovzetni za zadovoljevanje najrazličnejših posebnih 

potreb, bomo naredili še korak dlje v zagotavljanju pogojev za oblikovanje visokega 

samospoštovanja naših učencev. 
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2. SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE 

 

2.1 Opredelitev samopodobe in samospoštovanja 

Samopodoba in samospoštovanje sta med seboj trdno povezana, vendar ju moramo 

razlikovati. Samospoštovanje je del samopodobe, kar kažejo izsledki številnih raziskav. 

Začetnik razlikovanja med samopodobo in samospoštovanjem je bil William James, ki je 

menil, da je nekaj to, kar vemo in mislimo o sebi in kako si predstavljamo samega sebe, 

drugo pa je to, kako čutimo in vrednotimo sebe. Samospoštovanje je po njegovem 

funkcija naših uspehov in naših pričakovanj, pa tudi funkcija naše uspešnosti v primerjavi z 

uspešnostjo drugih. Ugotavljal je, da imamo močan motiv, da bi naše vrednotenje samega 

sebe bilo vsaj tako visoko, po možnosti pa višje, kot je naše vrednotenje drugih oseb. 

(Musek, 2010) 

Če razčlenimo besedo samopodoba, lahko hitro laično ugotovimo, da se beseda nanaša 

na podobo o sebi, na lastno predstavo posameznika o tem, kdo je in kakšen je. Pojem 

samopodoba zajema naše predstave, misli, zaznave, pojmovanja in prepričanja o sebi.  

V opredelitvah tega pojma s strani različnih avtorjev je ta pomembna sestavina osebnosti 

različno obrazložena. Na tem mestu navajam le nekatere od njih: 

D. Kobal (2000) v svojem delu navaja, da je v psihologiji samopodoba opredeljena kot 

organizirana celota lastnosti, potez, občutij, podob, stališč, sposobnosti in drugih 

psihičnih vsebin, ki jih posameznik pripisuje sebi. Z drugimi besedami je to posameznikovo 

doživljanje samega sebe. 

Tudi M. Tomori (1994) pojem samopodobe razlaga kot predstavo posameznika o samem 

sebi, a k opredelitvi doda še pojasnilo, da je ta predstava delno zavestna, delno pa je 

navzoča v njegovem nezavednem doživljanju sebe. Pomembna je za oblikovanje odnosov 

z drugimi ljudmi, za čustvovanje in doživljanje. Uravnava tudi posameznikov odnos do 

sveta in ga usmerja pri tem, ko išče svoje mesto v njem. Prav tako samopodoba 

posamezniku pomeni izhodišče za vse pomembne odločitve in življenjske motive.  
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Če na kratko povzamemo in strnemo ugotovitve in opredelitve različnih avtorjev v skupno 

definicijo, je ta še najbližje pojasnitvi pojma v knjigi Samopodoba med motivacijo in 

tekmovalnostjo (Kobal, Kolenc, Lebarič in Žalec, 2004): 

Samopodoba pomeni množico odnosov, ki jih posameznik vzpostavlja do samega sebe na 

zavesten ali nezaveden način. Gre za organizirano celoto lastnosti, potez, občutij, podob, 

stališč in sposobnosti, za katere je značilno, da: 

− jih vsak posameznik pripisuje samemu sebi, 

− preko njih posameznik usmerja svoje ravnanje, 

− so v tesni povezavi z vrednostnim sistemom okolja, v katerem 

posameznik živi, 

− so v tesni povezavi z vrednostnim sistemom posameznika 

samega, 

− so pod vplivom delovanja obrambnih mehanizmov, ki prepuščajo 

le tiste vsebine, ki so sprejemljive za posameznikov jaz.  

Če samopodoba zajema predvsem vrednostno nevtralne samoopise, potem se 

samospoštovanje nanaša na vrednostne samoopise, v katere so vpeti izrazito čustveni 

odnosi do samega sebe. Samospoštovanje je torej vrednostni odnos do samega sebe in 

zajema predvsem čustva, ki jih posameznik goji do sebe. (Kobal Grum, 2003) 

Samospoštovanje pomeni neke vrste vrednotenje samopodobe, pripisovanje takšne ali 

drugačne vrednosti vsem informacijam, ki sestavljajo koncept samega sebe. 

Samospoštovanje torej temelji predvsem na objektivnih informacijah glede samega sebe 

in na subjektivnem vrednotenju vseh komponent samopodobe. (Pope, 1992, po Strniša, 

2003) 

Rosenberg (1965, po Kobal, 2000) opredeljuje samospoštovanje kot pozitivno ali 

negativno stališče posameznika do sebe.  

Musek (2010) samospoštovanje opredeli kot vrednotenje samega sebe, torej prisojanje 

nekega predznaka samemu sebi na lestvici pozitivno – negativno. 

Coopersmith (1967, po Lamovec, 1994) opredeljuje samospoštovanje kot posameznikovo 

običajno oceno samega sebe: izraža stališča odobravanja in neodobravanja ter kaže na 
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stopnjo, v kateri posameznik verjame, da je sposoben, pomemben, uspešen in vreden 

spoštovanja.  

Vrednotenje samega sebe, lastnega dela ter dosežkov oziroma ocenjevanje na podlagi 

znanja, ki ga o sebi pridobimo na različnih – nam pomembnih – področjih lastnega 

udejstvovanja, usmerja naše vedenje; vodi nas v razmišljanju, v čustvovanju in v ravnanju 

na podlagi našega vedenja o tem, kakšni smo, koliko in česa smo sposobni ter kako smo 

pri tem (lahko) uspešni. (Juriševič, 1999) 

Samospoštovanje posameznika je odvisno od tega, kako vrednoti posamezne vidike 

lastne samopodobe, razvoj samospoštovanja pa je v veliki meri odvisen tudi od razmerja, 

ki pri določenem posamezniku obstaja med realno in idealno samopodobo, pri čemer je 

realna samopodoba objektivna podoba o samem sebi, idealna samopodoba pa 

predstavlja tisto podobo, ki jo nekdo želi doseči in je neke vrste zastavljen cilj oziroma 

vrsta pričakovanj, ki jih nekdo goji do samega sebe. (Strniša, 2003) 

Samopodobo in samospoštovanje v literaturi pogosto opredeljujejo v nasprotujočih si 

parih, pri poimenovanju katerih pa so avtorji neenotni in pogosto tudi nedosledni. V 

literaturi tako zasledimo naslednja poimenovanja samospoštovanja, ki vključujejo enega 

od vrednostnih polov: »visoko«, »nizko«, »pozitivno«, »negativno«, »ugodno«, 

»neugodno«, »dobro«, »slabo«, »zdravo« (nasprotja nisem zasledila, vendar bi se po tem 

vzorcu nadaljevalo kot bolno, nezdravo, pri katerem pa se pojavijo številni pomisleki) ... 

S temi pridevniki avtorji pogosto poimenujejo tudi samopodobo, s čimer meja med 

pojmoma postane nejasna, saj je samospoštovanje vrednostni vidik samopodobe in ko 

slednjo ovrednotimo že lahko govorimo o samospoštovanju. Sama se bom zato izognila 

povezovanju pojma samopodoba z nasprotujočimi vrednostnimi izrazi in jo v danih 

primerih preimenovala v samospoštovanje. 

Prav tako sem se odločila, da bom zaradi boljše preglednosti v diplomskem delu 

uporabljala le izraza visoko in nizko samospoštovanje, pri čemer bom pod 

poimenovanjem visoko zajela vse opredelitve s »pozitivnim predznakom«, torej pozitivno, 

ugodno, dobro, zdravo ... v besedno zvezo nizko samospoštovanje pa bom združila 

opredelitve, v katerih avtorji opisujejo negativno, neugodno, slabo ... samospoštovanje. 
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Visoko samospoštovanje pomeni, da se posameznik sprejema takšnega, kot je, da se ceni, 

da je zadovoljen s seboj, da se čuti vrednega spoštovanja itd. In obratno: oseba z 

negativnim stališčem do sebe ali nizkim samospoštovanjem se ne ceni, svojih lastnosti ne 

odobrava, njeno mnenje o sebi je negativno itd. (Rosenberg, 1985, po Kobal, 2000) 

Posameznik z visoko stopnjo samospoštovanja se ceni pozitivno na podlagi realnih vrlin, 

sposobnosti in lastnosti, ki se jih zaveda. Če je posameznik na splošno zadovoljen sam s 

seboj, to ne pomeni, da si ne želi, da bi bil na določenih področjih vendarle drugačen ali 

boljši. Oseba z visokim samospoštovanjem goji do sebe tudi večje zaupanje in mnogokrat 

s trudom uspe izboljšati določene vidike lastne osebnosti. Obenem se ne obsoja in si 

odpušča, kadar v neki stvari ni povsem uspešna. (Strniša, 2003) 

B. B. Youngs (2000) navaja različne znake, iz katerih je razvidno, ali ima posameznik 

visoko ali nizko samospoštovanje. Visoko samospoštovanje se po njenem mnenju kaže v 

pripravljenosti za sodelovanje pri različnih dejavnostih, govorjenju o sebi, svojih interesih, 

uspehih, v sposobnosti sprejeti nasvet, ne da bi v njem čutili kritiko, v splošem 

zadovoljstvu samih s sabo, v želji po doseganju boljših rezultatov, pri čemer tekmujejo 

sami s seboj. 

Na drugi strani se nizko samospoštovanje kaže v neprimernem vedenju, nenehnem 

samopodcenjevanju, občudovanju drugih, za katere posameznik meni, da so veliko boljši 

od njega, v šibkem prizadevanju za učiteljevo pozornost, pretiranem kritiziranju drugih in 

v močni odvisnosti od mnenja drugih, zaradi česar so pogosto zaskrbljeni. (prav tam) 

Osebe z nizko ravnjo samospoštovanja mnogokrat le navzven kažejo visoko stopnjo 

zaupanja vase, da bi tako vsaj v očeh drugih dvignile lastno vrednost. Pogosti so tudi 

primeri, ko se oseba z nizko ravnjo samospoštovanja zapre v svoj svet, prepričana, da bi 

bila tako ali tako slej ko prej zavrnjena s strani drugih. (Strniša, 2003) 

Coopersmith (po Lamovec, 1994) je v raziskavi, v katero je vključil 1700 dečkov med 10. in 

12. letom starosti na osnovi dobljenih rezultatov preizkušance razdelil v tri skupine z 

visokim, nizkim in srednjim samospoštovanjem. Značilnosti učencev z visokim 

samospoštovanjem sta bili aktivnost in uspešnost na socialnem in akademskem področju. 

V diskusijah so radi izražali svoja mnenja, niso bili preveč občutljivi na kritiko, zaupali so 
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lastnemu zaznavanju in mišljenju, pričakovali so, da jih bodo drugi sprejeli. Sebe so 

doživljali kot pomembne, vredne spoštovanja in zmožne vplivati na druge. Bili so 

optimistični in so pričakovali uspeh. (prav tam) 

Učenci z nizkim samospoštovanjem so se čutili izolirane, neljubljene, nezmožne izražati se 

ali se braniti, čutili so se prešibke, da bi premagovali ovire. Bili so pasivni, v diskusijah niso 

sodelovali, bili so občutljivi na kritiko in so se »utapljali« v lastnih problemih. Imeli so tudi 

precej psihosomatskih motenj. Bili so pesimistični, niso zaupali v svoje zmožnosti in so se 

čutili zelo odvisne od zunanjih vplivov. Značilnosti učencev s srednjim samospoštovanjem 

T. Lamovec v svojem delu ne povzame. (prav tam) 

Schneider in Turkat (1975, po Lamovec, 1994) sta odkrila pomembne razlike v uporabi 

obrambnih mehanizmov pri osebah z nizkim in visokim samospoštovanjem. Visoko 

samospoštovanje je povezano z uporabo obrambnih mehanizmov izogibanja in blokiranja 

(npr. reakcijska formacija), nizko samospoštovanje pa sovpada s pogostejšo uporabo 

ekspresivnih obramb (npr. projekcija in regres). 

Medtem ko veliko podatkov kaže na pozitivne strani visokega samospoštovanja, ki je 

povezano z večjim življenjskim zadovoljstvom, nižjo stopnjo anksioznosti in depresivnosti, 

večjo storilnostjo ..., pa se Musek (2010) sprašuje, kaj je tedaj, ko se visoko 

samospoštovanje povezuje z oholostjo, nečimrnostjo, nesramnostjo in narcizmom. 

Ugotavlja, da se v takih primerih zdi verjetno, da je pretirano samospoštovanje znak 

pomanjkanja samokritičnosti, predajanja iluzijam in samoprevaram, kar pa povzroči 

spodbujanje predsodkov, nasilnost in odklanjanje odgovornosti in krivde za napake. 

Opozori, da spodbujanje visokega samospoštovanja, ne glede na posameznikovo 

obnašanje, ni dobro, ker lahko pripelje do neodgovornega obnašanja, ki se ne meni za 

negativne posledice. Samospoštovanje je po njegovem smiselno spodbujati tako, da 

posameznika usmerjamo k temu, da realno presoja svoje sposobnosti, znanje, uspešnost 

pri delu ... Če posameznik ve, v čem je res uspešen in kaj vse zna in hkrati pozna svoja 

šibka področja, obstaja manjša verjetnost, da bo samega sebe podcenjeval ali precenjeval.  

Kaj pa je tisto, kar v največji meri vpliva na stopnjo samospoštovanja? Gotovo na 

samospoštovanje najbolj vplivajo tista področja, ki osebam največ pomenijo. Uspeh na 

pomembnih področjih je vsekakor bolj pomemben za posameznikovo samospoštovanje, 
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kot pa uspeh na področjih, ki jim posameznik ne pripisuje velike teže. Ravno tako je z 

neuspehom. Neuspeh na področjih, zelo pomembnih za posameznika, je gotovo veliko 

večji razlog za negativno vrednotenje samega sebe, kot neuspeh na področjih, ki jim 

posameznik ne pripisuje velikega pomena.  

 

2.2  Šest prvin samopodobe in samospoštovanja 

Po B. B. Youngs (2000) obstaja šest osnovnih področij, ki višajo ali nižajo 

samospoštovanje. Starši, vzgojitelji, učitelji ... lahko vplivamo na to, da otroci in 

mladostniki na teh področjih pridobijo pozitivne izkušnje, kar pripomore k oblikovanju 

pozitivnih čustev do sebe in tako k zagotavljanju visokega samospoštovanja.  

− Občutek fizične varnosti: Otrok, ki občuti fizično varnost, se ne boji, da bi ga drugi 

prizadeli ali mu povzročili bolečino. Ker čuti, da je varen, se uči odprtosti in 

zaupanja v Ijudi. Svobodno lahko razvija svojo radovedno naravo, ki je tako 

pomembna pri učenju. Drža njegovega telesa izraža samozaupanje. Ton njegovega 

glasu je odločen, ko govori, gleda sogovorniku v oči. (prav tam) 

− Občutek čustvene varnosti: Otrok razvije visoko stopnjo čustvene varnosti, če čuti, 

da ga ne bo nihče poniževal, zaničeval, prizadeval s sarkazmom in ostrimi 

besedami. Ker je čustveno varen, se nauči skrbeti za druge, zato je sočuten do 

sebe in do drugih. Občuti varnost pri izražanju idej in mnenj. Upošteva druge in jih 

spoštuje. Je družaben in prijazen. Ker so mu drugi izkazovali spoštovanje, pošilja 

tudi sebi pozitivna in spodbudna sporočila. (prav tam) 

− Občutek identitete: Otrok, ki se dobro pozna, razvije realno podobo o sebi. 

Njegovo samopoznavanje mu omogoča, da je zadovoljen s svojo zunanjostjo. 

Verjame, da je spoštovan in cenjen, da je nekaj posebnega in vreden pohvale. Ker 

občuti varnost, lahko brez strahu drugim podarja komplimente in jih hvali. (prav 

tam) 

−  Občutek pripadnosti: Otrok, ki čuti, da ga je njegova okolica sprejela in da je z njo 

povezan, ve, da je sprejet, spoštovan in cenjen. Išče in vzdržuje prijateljstva, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Barbara Humar Slapnik; diplomsko delo 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

9 

 

sposoben je deliti z drugimi in sodelovati z njimi. Ker čuti, da je sprejet in da je 

drugim všeč, tudi sam spoštuje druge in jih sprejema. Ko brani svojo samostojnost, 

spoznava medsebojno odvisnost in povezanost z drugimi. (prav tam) 

− Občutek kompetentnosti: Če otrok čuti, da je uspešen na nekem področju, se je 

pripravljen učiti tudi druge predmete. Ker čuti, da je sposoben, svoje delo nadaljuje 

in ne odneha, ko naleti na težave. Zaveda se področij, kjer je prav posebno 

uspešen, hkrati pa tudi sprejema področja, kjer ima težave, vendar ostaja močan in 

ne prevzema vloge žrtve. Za svoja dejanja sprejema odgovornost in jih odkrito 

priznava. Prizadeva si, da bi bil uspešen, ker ga uspeh spodbuja k razreševanju 

novih ovir. Realistični in dosegljivi cilji ga krepijo. (prav tam) 

− Občutek poslanstva: Otrok z močnim občutkom poslanstva čuti, da ima njegovo 

življenje smisel in smer. Postavlja si cilje in si prizadeva za njihovo uresničitev. Ko se 

sooči z ovirami, poskuša poiskati ustvarjalne rešitve. Ima svoje notranje znanje in 

notranji mir. Je intuitiven, se rad smeji in je vesel. Iz svojih »igrač naredi orodje, iz 

svojih radosti delo«. (prav tam) 

 

2.3  Dejavniki, ki vplivajo na samospoštovanje in samopodobo 

Ker sta samospoštovanje in samopodoba povezana, dejavniki, ki vplivajo na samopodobo, 

posledično vplivajo tudi na samospoštovanje. Zato v tem poglavju navajam dejavnike, ki 

se odražajo na obeh področjih. 

Nesporno je, da se naša samopodoba oblikuje v interakcijah z drugimi ljudmi. Že William 

James je menil, da imamo vrojeno nagnenje, da pojmujemo sebe na način, ki ga 

zaznamujejo drugi, in verjel, da imamo toliko socialnih jazov, kolikor je posameznikov, ki 

nas poznajo in si v svojem duhu ustvarjajo podobo o nas. (Musek, 2010) 

Tudi Musek (1993) se strinja, da nam velik in pomemben del samopodobe zgradijo drugi. 

Trdi, da od drugih dobimo nekatere bistvene informacije, ki postanejo temeljni del 

podobe, ki si jo ustvarimo o samem sebi. Drugi nam povedo, kakšni smo in kakšni naj 

bomo. Povedo nam, v čem smo dobri in v čem slabi. V našo samopodobo se vtisnejo 
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izjave staršev, vrstnikov, učiteljev, sorodnikov ... Izjave drugih o nas so kot zrcalo, v 

katerem vidimo samega sebe. 

Kljub navedenim ugotovitvam pa bi bilo zmotno misliti, da je naša samopodoba zgolj 

pasiven izraz tujih predstav in mnenj. Vemo namreč, da izjave, ki nam jih posredujejo 

drugi, vedno dojemamo in zaznavamo tako, kot to določajo merila in značilnosti našega 

lastnega zaznavanja, torej na svoj način, zato se te razlikujejo od posredovanih. Sami 

nosimo v sebi skupek informacij, ki so čisto naše, intimne in drugim nedostopne. Vsega 

nam ne posreduje okolica, sami zaznavamo sebe in to tako vidno kot čutno, kar nam daje 

informacije o nas samih, našem doživljanju telesa in duševnosti. Enako velja tudi za naše 

čustvovanje, uspešnost, občutenje družinske in socialne sprejetosti. Vse te zaznave in 

občutenja so v tesni povezavi z vrednostnim sistemom posameznika, ki si ga oblikuje na 

osnovi vrednostnega sistema njegovega ožjega in širšega okolja. 

Oblikovanje samopodobe si je tako treba zamišljati kot »sintezo samozaznavnih 

informacij (samokoncepcij) in socialno zrcaljenih sporočil« (Musek, 1993). 

Raziskave kažejo, da je za razvoj posameznikove samopodobe ključnega pomena obdobje 

otroštva, obenem pa opozarjajo tudi na pomembnost vloge vzgojno-izobraževalnih 

inštitucij v procesu njenega primarnega oblikovanja. Dejstvo je namreč, da je samopodoba 

pomemben kazalnik otrokovega duševnega zdravja, poleg tega pa napoveduje tudi 

kvaliteto njegovega prilagajanja kasneje v življenju. (Juriševič, 1999) 

Nekaj najpomembnejših zunanjih dejavnikov je navedih v nadaljevanju. 

2.3.1 Družina 

Čeprav se samospoštovanje oblikuje vse življenje, se osnove razumevanja sebe začnejo 

razvijati že zelo zgodaj.  

Družina je eden prvih in najosnovnejših dejavnikov razvoja samospoštovanja. Otrok že od 

rane mladosti preko svojih prvih odnosov z očetom in materjo spoznava svoje lastnosti in 

oblikuje nekakšen koncept o samem sebi. Poleg tega ima v odnosu s starši in drugimi 

družinskimi člani prvič priložnost, da samega sebe spozna za vrednega ljubezni, 
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spoštovanja, zaupanja, sreče, občudovanja in nekoga z realnimi možnostmi in 

sposobnostmi. (Strniša, 2003) 

Če otrok doživlja, da je za svoje domače nekaj vreden, je vreden tudi sam pred seboj. Če 

ga cenijo, upoštevajo in naklonjeno sprejemajo njegovi najbližji domači, se ceni in 

sprejema tudi sam. Sporočila o svoji vrednosti dobiva posredno: to, ali ga opazijo, mu 

dopuščajo izražanje čustev, se odzivajo nanj in se ukvarjajo z njim, mu daje podatke o 

njem samem in ga potrjuje v njegovi lastni vrednostni oceni. Če pa ga domači ocenjujejo 

prek napak, zmot in neustreznih poskusov samopotrjevanja, postane tudi sam neizmerno 

kritičen do vseh svojih prizadevanj. S seboj nikoli ni zadovoljen in je ves čas negotov vase. 

Če so domači pripravljeni opaziti njegova prizadevanja, cenijo njegov napredek in se ga 

veselijo, če mu znajo odkrito in sproščeno pokazati, da ga imajo radi, je tudi njegova 

predstava o sebi pozitivna. (Tomori, 1994) 

O velikem pomenu staršev za otrokovo samospoštovanje piše tudi Humphreys (2002), ki 

poudarja, da je za otroke najpomembnejši občutek, da jih imajo starši radi, da jih 

sprejemajo take, kot so, in da so ponosni nanje. Ugotavlja, da imajo starši otrok z zelo 

slabim mnenjem o sebi pogosto tudi sami težave s samospoštovanjem. 

2.3.2 Vrtec 

Če je bila v preteklosti družina daleč najpomembnejša ali celo edina skupnost v življenju 

predšolskega otroka, se danes njen pomen zmanjšuje. Večina otrok v Sloveniji je vključena 

v vrtce, zato že v tem obdobju pomembno vlogo v njihovem življenju igrajo tako vrstniki 

kot tudi vzgojiteljice in vzgojitelji. Njihov vpliv je za oblikovanje otrokovega 

samospoštovanja včasih celo pomembnejši od vpliva staršev, saj se moramo zavedati, da 

mnogi otroci v vrtcu ostajajo do poznih popoldanskih ur in tako s starši preživijo le nekaj 

ur, ki jih še ločijo od časa za spanje. Kljub temu pa vrtca kot dejavnika, ki vpliva na 

samospoštovanje, v literaturi nisem zasledila, zato sem ga izpostavila sama. 

Pomembno je, da se otrok v skupini počuti sprejetega in cenjenega, hkrati pa mora imeti 

postavljene jasne meje o tem, kaj je prav in kaj ne, kaj sme in česa ne sem, saj mu to daje 

občutek varnosti. Obvarovati ga moramo pred prepričanjem, da ničesar ne naredi prav, da 

je slabši od vrstnikov, saj bi s tem negativno vplivali na njegovo samospoštovanje. Kot 
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poudarjajo mnogi avtorji, je tudi za vzgojitelje, tako kot starše, pomembno, da se tudi pri 

upravičenem grajanju osredotočijo na kritiziranje spornega dejanja, neprimernega 

vedenja, grdega govorjenja ... torej na tisto, kar je otrok naredil narobe, ne pa na grajanje 

otroka kot osebe. 

2.3.3 Šola 

Šola na otrokovo samospoštovanje vpliva na več različnih načinov: preko vrstnikov, 

učiteljev in učne uspešnosti.  

Učitelj je eden izmed dejavnikov oblikovanja samospoštovanja šolskega otroka, saj otroka 

usmerja, mu zagotavlja bolj ali manj ustrezne pogoje za učenje ter mu pomaga do 

spoznanja o lastnih zmožnostih – kaj vse lahko zmore in koliko je vreden. (Burns, 1982, po 

Juriševič, 1999) 

Locke in Ciechalski (1995, prav tam) menita, da učiteljeva samopodoba pomembno vpliva 

na samopodobo in samospoštovanje otrok, ki jih poučuje. Otroci, ki jih poučujejo učitelji z 

visokim samospoštovanjem, bodo tudi sami sebe zaznavali kot bolj uspešne in 

»pozitivne«. 

Na drugi strani Burns (1982, prav tam) meni, da otrok v šolo vstopi že z relativno stabilno 

oblikovano samopodobo in samospoštovanjem, zato izkušnje, ki jih pridobi v šoli, le v 

omejenem oziroma bolj specifičnem obsegu prispevajo k oblikovanju samopodobe in 

samospoštovanja. Poudarja, da ni nujno, da pozitivne šolske izkušnje prispevajo k višjemu 

samospoštovanju, bolj verjetno je obratno – ponavljajoče se doživljanje neuspehov ima 

lahko negativne posledice. 

Tudi vrstniki so predvsem v mladostništvu za posameznika zelo pomembni. Na podlagi 

njihovega mnenja namreč mladostnik vrednoti samega sebe. Če je sprejet v družbo, je 

njegovo samospoštovanje višje, kot če ga vrstniki izločijo. 

D. Kobal (2000) je z raziskavo, v kateri je bilo vključenih 494 slovenskih mladostnikov, 

dokazala, da je samospoštovanje pomembno povezano z učno uspešnostjo. Dober učni 

uspeh posamezniku dokazuje, da je sposoben, uspešen, da se lahko nauči, če želi, da se 

trud obrestuje, da sam lahko vpliva na svoje življenje ...   
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H. Smrtnik Vitulić in S. Prosen (2011) sta z raziskavo na študentski populaciji ugotavljali, ali 

je samospoštovanje pomemben napovednik študijskih ocen. Rezultati so povezavo med 

samospoštovanjem (le nizkim) in povprečno študijsko oceno pokazali pri skupini 

študentov 2. letnika, iz česar sta avtorici sklepali, da so ti študentje v dveh letih študija 

spoznali svojo učno uspešnost, jo medsebojno primerjali in tako oblikovali določeno raven 

samospoštovanja, kar je vplivalo na njihove ocene. Pri študentih 1. letnika 

samospoštovanje ni imelo pomembne napovedne vrednosti. 

2.3.4 Starost 

Na samospoštovanje vpliva tudi starost. D. Kobal Palčič (1997, po Kobal, 2000) je v 

raziskavi ugotovila, da izraža skupina mladostnikov v povprečni starosti 13 let (7. razred 

osnovne šole) statistično pomembno nižje samospoštovanje od skupine 16-letnikov (2. 

letnik gimnazije). Ti rezultati se skladajo s predpostavkami o nihanju samospoštovanja v 

različnih obdobjih mladostništva.  

Rosenberg (1986, prav tam) ugotavlja, da je v obdobju poznega otroštva (od 8 do 11 let) 

otrokovo samospoštovanje razmeroma stabilno, vendar nerealno visoko. Med 12. in 13. 

letom se zniža in postane bistveno manj stabilno. Po 14. letu se sicer postopno viša in po-

staja vse bolj stabilno, vendar ne doseže nivoja, ki je bil značilen za otroštvo. Avtor 

povezuje nihanja v stabilnosti samospoštovanja v mladostništvu z različnimi dejavniki 

(Rosenberg, 1986, prav tam):  

− s povečano skrbjo za podobo, ki si jo drugi ustvarjajo o mladostniku,  

− z neskladnostjo mnenj o mladostniku (pri različnih osebah in skupinah, t.j starši, 

vrstniki, učitelji itd.),  

− s pospešenim prizadevanjem za oblikovanje samopodobe, ki bi bila všečna tudi 

drugim, 

− z neskladnostjo med socialnimi vlogami mladostnika in pričakovanji drugih. 
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2.3.5 Spol 

Glede vpliva spola na samospoštovanje so mnenja raziskovalcev različna. Medtem ko 

nekateri ugotavljajo, da razlike so prisotne, drugi verjamejo, da je vpliv spola prepoznan le 

zaradi stereotipov. 

R. M. Crain (1996, po Juriševič, 1999) je večje razlike med spoloma opazila na telesnem 

področju. Še posebej na prehodu iz otroštva v mladostništvo je samospoštovanje dečkov 

tako na področju telesnega videza kot tudi glede telesnih zmožnosti višje kot pri deklicah. 

S. Harter (1990, prav tam) razlike v telesnem samospoštovanju pojasnjuje s hitrejšim 

dozorevanjem deklic. Hitro razvijajoče se deklice so s svojim telesnim videzom (predvsem 

s telesno težo in obliko) pogosto nezadovoljne, saj menijo, da v tem pogledu ne 

zadovoljujejo družbeno pogojenih stereotipov glede ženske privlačnosti, po drugi strani 

pa v tem obdobju čustveno še niso sposobne vzpostaviti neodvisnosti v odnosu do 

izpolnjevanja socialnih pričakovanj. 

Dečki naj bi imeli višje samospoštovanje na področju matematike, deklice pa na 

jezikovnem področju, k čemur naj bi po ugotovitvah Entwisla in Bakerja (1983, prav tam) 

prispevala pričakovanja mater. 

Čeprav so nekatere raziskave v tujini pokazale, da samospoštovanje dečkov ni enako kot 

samospoštovanje njihovih vrstnic, se razlike med spoloma v Sloveniji v dveh raziskavah, ki 

jih je izvedla D. Kobal (2000) niso pojavile. Avtorica iz tega sklepa o prepletenosti 

samospoštovanja s spolnimi stereotipi in predsodki. 

Tudi Wyly (1979, po Juriševič, 1999) ugotavlja, da v nobenem starostnem obdobju ne 

moremo govoriti o pomembnih razlikah med spoloma na ravni splošnega 

samospoštovanja, pri čemer pa dopušča možnost, da se le-te lahko izrazijo na bolj 

specifičnih področjih, torej v posameznih vidikih samospoštovanja. 
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2.4  Samopodoba in samospoštovanje mladostnikov 

V obdobju mladostništva je samopodoba pomemben dejavnik, ki vpliva na vsa področja 

posameznikovega delovanja. Če se mladostnik počuti sposobnega, zaupa vase, realno 

prepozna svoja močna in šibka področja, si bo postavil dobre temelje za vse življenje. 

Izbere šolo, kjer se izobražuje za poklic, ki ga veseli, sledi svojim ciljem, ob ovirah ne 

obupa ... Tisti, ki imajo nizko samopodobo, so bolj podvrženi negativnim vplivom družbe 

(kajenje, uživanje alkohola, drog), pogosteje obupajo, si zastavljajo prenizke cilje, ker 

verjamejo, da višjih ne bi zmogli doseči. 

V puberteti se v ospredje pogosto postavi vprašanje o tem, kakšen sem. Odgovor je pri 

šolarju še izrazito vezan na vsebino vzorcev, ki so mu jih posredovali drugi. Če so ga 

ocenjevali negativno, bo razvil občutke manjvrednosti, ki oblikujejo njegovo predstavo o 

sebi. Na začetku pubertete veže predstavo o sebi predvsem na telo, kasneje pa tudi na 

duševne in socialne lastnosti. (Ščuka, 2007) 

Mladostnik potrebuje več pozornosti in pozitivnih sporočil, saj ga najbolj skrbi ocena 

drugih, zlasti ko koleba med pojmi: lep – grd, prikupen – zoprn, dober – slab in kasneje 

bister – neumen. (prav tam) 

Šolar oziroma mladostnik z visokim samospoštovanjem je notranje trden in umirjen, nima 

potrebe po dokazovanju pred drugimi in po tekmovanju z njimi. Raje sodeluje z njimi, jim 

daje na voljo svoj čas, znanje in optimizem, kar se mu vrača kot zadovoljstvo, mir in sreča. 

Nizko samospoštovanje je glavni izvor vedenjskih težav, saj projecira negativno 

doživljanje sebe v okolje; šolar je nasilen, nestrpen, sovražen do drugih, če pa postane 

sovražen do sebe, je lahko depresiven in samomorilen. (prav tam) 
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3. GLUHI IN NAGLUŠNI 

 

3.1  Opredelitev gluhote in naglušnosti 

Gluhi oziroma naglušni imajo okvare, ki zajemajo uho, njegove strukture in z njimi 

povezane funkcije, kar posledično pomeni, da je gluhota bolj telesno skrita in v smislu 

komunikacije bolj izključujoča kot večina drugih posebnih potreb, na primer slepota. 

Če gluhi ne zna odčitavati govora z ust, ne bo razumel, kaj mu govorimo. Če ni razvil 

govora, ga tudi mi ne bomo razumeli. Gluhota ljudi »sili« v samoto, v svoj svet tišine. Ker je 

komunikacija z gluhimi mnogo težja kot s slepimi, je gluhota tudi za učenje, ki je neke 

vrste komunikacija, mnogo večji problem. Če je res, da približno 80 odstotkov informacij 

dobimo po slušni poti, razumemo težave, ki jih imajo gluhi pri učenju. (Opara, 2005) 

Košir (1999) opredeli gluhoto kot nevidno motnjo, ki je ljudje ne opazijo, dokler ne pridejo 

v kontakt s človekom.  

Najpreprosteje opredeljeno je otrok gluh, če ne sliši zvokov in glasov iz svojega okolja, 

naglušen pa jih sprejema le delno. To pomeni, da gluh lahko zazna zelo močne zvoke in to 

le nekatere, ne pa vseh. Ti močni zvoki pa v življenju redko nastopajo. Posebno ne v 

govoru. Naglušen pa zazna tudi zvoke okolja, tudi govora, vendar ne vseh in jih zazna 

kvalitativno drugače kot slišeč človek. (prav tam) 

Delež gluhih in naglušnih s starostjo narašča. Težave s sluhom ima 3 do 5 % šoloobveznih 

otrok, v starostni skupini od 45 do 65 let jih je okoli 29 %, nad 65 leti pa 43 %. S težko 

okvaro sluha se rodi en otrok na 1000 živorojenih. (Kesič Dimic, 2010) 

Ločimo različne oblike gluhote in naglušnosti, glede na to, kolikšna je izguba sluha pri 

posamezniku (Opara, 2005): 

− Lažja izguba sluha (26-40 dB) 

Posamezniki imajo težjo ali težko izgubo sluha na enem ušesu, na drugo uho pa slišijo, 

oziroma je izguba lažja. V to skupino spadajo tudi tisti, ki imajo lažjo izgubo sluha na obeh 
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ušesih. Prizadeto je sporazumevanje in poslušanje govora, ovire pa se kažejo tudi v 

orientaciji. (prav tam) 

− Zmerna izguba sluha (41-55 dB) 

Naglušni s to stopnjo imajo lahko obojestransko zmerno izgubo sluha, popolno izgubo 

sluha na enem ušesu, lažjo izgubo sluha ali so brez izgube na enem ušesu in imajo težko 

izgubo sluha na drugem ušesu. Poleg prizadetega sporazumevanja in poslušanja, se na tej 

stopnji pojavijo tudi težave pri orientaciji in telesni neodvisnosti, lahko je moteno vedenje 

in pridobivanje znanja. (prav tam) 

− Težja izguba sluha (56-70 dB) 

Posamezniki imajo težjo obojestransko izgubo sluha oziroma težjo izgubo sluha na enem 

ušesu in težko izgubo sluha na drugem ušesu. Poleg naštetih ovir in težav, ki jih imajo tudi 

posamezniki z lažjo in zmerno izgubo, se pri tistih s težjo pojavijo še težave pri prilagajanju 

na okoliščine in pri vključevanju v družbo. (prav tam) 

− Težka izguba sluha (71-90 dB) 

Pri tej stopnji naglušnosti imajo osebe popolno izgubo sluha na enem ušesu in težko 

izgubo na drugem oziroma težko obojestransko izgubo. Težave so enake kot pri težji 

naglušnosti, le da se pogosto pojavljajo hkrati. (prav tam) 

− Najtežja izguba sluha (91 dB in več) 

Posamezniki z najtežjo izgubo sluha niso sposobni slišati in razumeti govora, tudi če je 

ojačan. Govora ne morejo v celoti sprejemati niti s slušnim aparatom. Ovirano je 

sporazumevanje, razumevanje in poslušanje govora. Pogosto se pojavljajo težave pri 

vedenju, pri orientaciji v času in prostoru. Težje prilagajajo svoje vedenje okoliščinam in 

imajo težave pri pridobivanju znanja. Ovirani so v orientaciji, telesni neodvisnosti in pri 

vključevanju v družbo. (prav tam) 

− Popolna izguba sluha 

Značilnosti popolne izgube sluha so skoraj identične značilnostim najtežje izgube sluha, le 

da ti posamezniki med seboj ne ločijo niti dveh jakosti zvoka, niti dveh frekvenc. (prav 

tam) 
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3.2  Vzroki motenj sluha 

Poznavanje in razumevanje patoloških procesov, ki povzročajo okvaro sluha, pripomore k 

preprečevanju tovrstnih motenj. Na etiološke dejavnike vpliva tudi stanje in razvoj 

medicinske oskrbe. Slednje je pogoj za čimprejšnjo prepoznavo motnje, kar je nujno za 

uspešno zdravljenje in rehabilitacijo. Glede na obdobje, v katerem se pojavijo, vzroke 

motenj sluha v otroštvu razvrščamo na predporodne, obporodne in poporodne.  

3.2.1 Predporodni dejavniki 

Okoli 50 % prirojenih okvar sluha je genetsko pogojenih. Dedna slušna motnja je lahko 

edino bolezensko znamenje ali pa se pojavlja v povezavi z anomalijami drugih organov ali 

organskih sistemov in tvori sindrome. (Hernja, Werdonig, Brumec, Groegl, Ropert, Varžič, 

2010) 

Tretjino prirojenih okvar notranjega ušesa predstavljajo okvare sluha in slušnega aparata, 

ki se pojavljajo v obliki sindromov (znanih jih je okoli 300), dve tretjini teh okvar pa zajema 

izolirana, nesindromska dedna slušna prizadetost. (Košir, 1999) 

Dobro poznavanje sindromov prispeva k zgodnji prepoznavi slušne motenosti, razvoj 

genetike in genetsko svetovanje pa napovedujeta možnost predklinične in predporodne 

diagnoze v ogroženih družinah, s tem pa boljši nadzor in pravočasno svetovanje. 

V skupini embriopatij, predporodnih pridobljenih okvar sluha in ravnotežnega čutila, so 

vzrok okužbe matere s paraziti (toksoplazmoza), bakterijami (sifilis) ali virusi (rdečke, 

mumps, gripa, herpes), oziroma hormonalne in metabolne disfunkcije med nosečnostjo. 

Prav tako lahko povzročijo okvaro čutnic notranjega ušesa ototoksična zdravila, ki jih mati 

prejme v času nosečnosti. (prav tam) 

3.2.2 Obporodni dejavniki 

Obporodni dejavniki so kljub razvoju medicinske oskrbe ali ravno zaradi tega relativno 

pogost vzrok hude okvare sluha. Z napredkom intenzivnega zdravljenja novorojencev se 

je močno povečalo število preživelih, posebej nedonošenčkov, ki so prej v preveliki meri 

umirali. Vzroki nedonošenosti so sicer predporodni, a pokažejo se v obporodnem 

obdobju. Sama po sebi nedonošenost ne povzroča prizadetosti, nanjo vezani dejavniki pa 
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lahko okvarijo sluh in ravnotežno čutilo (eklampsija, prehiter porod, imunološka 

nerazvitost itd.). 

Pri novorojencih, zdravljenih v enotah intenzivne nege, se etiološki dejavniki hude okvare 

sluha in ravnotežnega čutila prepletajo (dihalna stiska, nekompatibilnost krvnih faktorjev, 

zdravljenje z otoloksiki). Pri teh otrocih je okvara sluha pa tudi čutila za ravnotežje do 20-

krat pogostejša kot pri preostali populaciji. (Košir, 1999) 

Tudi obporodni zapleti, kot so poškodba pri porodu, možganska krvavitev, pomanjkanje 

kisika, nekompatibilnost krvnih faktorjev, infekcija ... so lahko vzrok okvare sluha pri 

dojenčku. (Hernja idr., 2010) 

3.2.3 Poporodni dejavniki 

V poporodnem obdobju je vnetje srednjega ušesa ena najpogostejših bolezni otrok. Pri 

nastanku akutnega in pri razvoju kroničnega vnetja ušes ima moteno delovanje ušesne 

cevi osrednjo vlogo, pomembno vlogo pa ima tudi pomanjkljiv imunski sistem. Incidenca 

je najvišja med 6. in 24. mesecem. Pogosta vnetja srednjega ušesa v zgodnjem otroštvu 

lahko vplivajo na razvoj otrokove slušne percepcije. (Košir, 1999) 

Poglavitni vzrok hude okvare sluha v otroštvu je še vedno bakterijski meningitis, vendar 

pa njegova pogostnost ne narašča več. 

Vzrok okvar je lahko sočasna uporaba ototoksičnih zdravil (predvsem aminoglikozidnih 

antibiotikov, ki se pogosto uporabljajo pri zdravljenju otrok v enotah intenzivne terapije) z 

nekaterimi drugimi zdravili (furosemid, indometacin, nekateri cefalosporini), kar poveča 

njihov ototoksični učinek. Uporabo vsakega dodatnega zdravila pri otroku, ki je že 

zdravljen z aminoglikozidi, je treba posebej pretehtati. (prav tam) 

Akustična travma je lahko prisotna že v otroštvu, saj so otroci v najzgodnejši mladosti 

čedalje pogosteje izpostavljeni hrupnim igračam. Posebno škodljivo je igranje s 

pirotehničnimi izdelki zaradi delovanja kratkotrajnega zvočnega sunka zelo visokih ravni. 

Čedalje manj pogost vzrok so virusne okužbe (predvsem ošpice in mumps) zaradi dobre 

precepljenosti otrok, le poredko pa je vzrok tudi poškodba glave. 
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Vzrok izgube sluha ostaja neznan v 21-34 odstotkih primerov, kar kaže na potrebo po 

boljših protokolih za etiološko ovrednotenje okvar sluha. (prav tam) 

 

3.3  Vrste motenj sluha 

Vrste motenj in izgube sluha so pri posamezniku odvisne od tega, kje se okvara pojavi. 

3.3.1 Konduktivna (prevodna) slušna motnja 

Moteno je prevajanje zvoka. Notranje uho je zdravo, izgubo sluha pa povzroča ovira, ki 

otežuje zvoku, da bi dosegel notranje uho. Ko zvok doseže notranje uho, je čist in 

nepopačen. 

Najpogostejši vzroki prevodnih motenj so deformacije zunanjega in srednjega ušesa, 

počen bobnič, zamašen sluhovod, vnetje srednjega ušesa, pa tudi prirojene okvare 

(nerazvit uhelj in sluhovod, nepravilno razvite koščice srednjega ušesa). 

Za konduktivne motnje sluha je značilno (Levec, 1994): 

− odpravi se lahko z zdravniško intervencijo; 

− problem je lahko začasen, odvisno od vrste in vzroka blokade; 

− če traja naglušnost krajši čas, ne vpliva na razvoj in učenje govora; 

− če naglušnost traja dlje časa in se medicinsko ne da odpraviti, je potrebna 

obravnava, na kateri se po potrebi priporoči slušni aparat, da otrok ne zamudi 

optimalnega časa za učenje govora; 

− večina učencev s to motnjo obiskuje redne šole; 

− potrebne so redne kontrole sluha; 

− pri učencih, ki so v razredu moteči in imajo slabo pozornost, lahko posumimo, da 

stopnja konduktivne izgube sluha niha. 

3.3.2 Senzonevralna (zaznavna) motnja sluha  

Okvara se nahaja v čutnicah, slušnem živcu ali v centralnih slušnih poteh, kar povzroča 

slabšo glasnost in popačenje zvoka. 
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Motnja lahko nastane v času pred ali med porodom zaradi mednosečniških infekcij, 

dednosti, pomanjkanja kisika, premajhne porodne teže ali prirojene napake, kasneje pa 

zaradi intenzivnega in pretiranega hrupa, poškodbe glave in ušesa, virusnega meningitisa 

ali zaradi prejemanja nekaterih zdravil. 

Značilnosti senzonevralne naglušnosti in gluhote so (Levec, 1994): 

− izguba sluha je nepopravljiva in se z zdravili ali operacijo ne da ozdraviti; 

− avditorni mehanizem lahko habilitiramo z uporabo slušnega aparata in 

ustreznimi vajami; 

− potrebna je čim zgodnejša obravnava, saj je največji problem pridobivanje in 

razvoj jezika; 

− stopnja motnje je odvisna od vzroka okvare, časa, ko je okvara nastopila, 

možnosti zgodnje obravnave, družinskega okolja ... 

Vidmar (1974) ugotavlja, da naglušni s senzonevralno motnjo razume govor, če je okolje 

mirno, če sogovornik govori razločno in če tudi sam naglušni posveti poslušanju dovolj 

pozornosti. Če pa pride v okolju do nemira oziroma če govori več oseb hkrati, je 

poslušanje zanj zelo težavno.   

Za osebe s tovrstno motnjo je prehod od šibko-glasnega k normalno glasnemu nenaden, 

kar se med pogovorom lahko razvije že v eni sami besedi ali večkrat v enem stavku. Ti 

naglušni imajo zelo zožan pas najugodnejšega poslušanja, kar se kaže  v nenormalno 

hitrem porastu glasnosti slišanega. V najtežjih primerih naglušni v tem trenutku še ne 

more slišati sogovornika, že v naslednjem pa ga ne more več, ker ne prenese glasnosti. 

Vzrok naj bi se nahajal v Cortijevem organu v polžu, simptomi pa povzročajo, da se 

naglušni s to motnjo ne morejo privaditi na uporabo slušnih aparatov. (prav tam) 

3.3.3 Kombinirana naglušnost in gluhota 

Vključuje vse že naštete težave pri prevajanju glasnosti in popačenju zvoka. Obravnava 

izgube je odvisna od tega, katera komponenta je bolj izražena – konduktivna ali 

senzonevralna. (Levec, 1994) 
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Omenimo še, da obstajajo pripomočki, ki do določene mere izboljšajo slišnost. Naglušni si 

pri poslušanju pomagajo s slušnimi aparati, medtem ko nekateri gluhi uporabljajo polžev 

vsadek. 

 

3.4  Komunikacija gluhih in naglušnih 

Najpogostejše metode komunikacije so (Levec, 1994): 

− Oralna komunikacija – za komunikacijo uporabljajo ostanke sluha, ponavadi s 

slušnimi pomagali, branjem z ust in govorom. 

− Odgledovanje – branje z ust, opazovanje ust, obraza in mimike govorečega, da 

bi čim popolnejše prejel informacijo. 

− »Cued speech« – dogovorjeni položaji dlani in prstov ob ustih, ki ponazarjajo 

določene glasove. So dopolnilo odgledovanju. 

− Črkovanje s prsti – črkovanje določenih besed z ročno abecedo. 

− Znakovni jezik – uporabljajo se kretnje in črkovanje s prsti kot osnova 

komunikacije. 

− Totalna komunikacija – filozofija, ki popolnoma enakopravno vključuje vse 

modele komunikacije: slušno, glasovno-jezikovno in manualno-kinetično, z 

namenom, da se zagotovi učinkovita komunikacija gluhih med seboj in s 

slišečimi. Izobraževanje je direktno odvisno od poznavanja jezika, ki pa ga gluhi 

težko osvojijo. 

− Simultana komunikacija – hkrati se uporabljata oralna in znakovna 

komunikacija. 

Zmožnost komuniciranja se pri različnih posameznikih z motnjo sluha bistveno razlikuje. 

Govorno-jezikovni razvoj otrok z okvaro sluha je odvisen od stopnje izgube sluha in 

pravočasne dodelitve ustreznega tehničnega pripomočka, nanj pa močno vplivajo tudi 

individualne značilnosti in (ne)spodbudno okolje. Razvoj govora je hitrejši pri otrocih, ki 

začnejo poslušati zgodaj, na splošno pa velja, da otroci z okvaro sluha dlje časa ostanejo 
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na stopnji vokalizacije, dlje časa se izražajo z eno besedo in težje preidejo na dvobesedno 

in večbesedno izražanje, pa tudi kasneje pogosteje oblikujejo krajše in nepopolne stavke. 

Njihova izgovorjava se razlikuje od izgovorjave slišečih otrok. Pojavljajo se zamenjave in 

izpuščanje glasov, skrajševanje besed ... (Hernja idr., 2010) 

A. Levec (1994) med drugim tudi poudarja, da največja razlika med gluhimi in slišečimi ni v 

načinu govora in barvi glasu, temveč predvsem v gradnji jezika. Slišeč otrok se govora 

nauči spontano, s poslušanjem govora ljudi, ki ga obkrožajo. Gluh otrok pa se govora 

nauči »umetno« – besedo za besedo, nato se besede in pojme nauči uporabljati v stavkih. 

Besedni zaklad gluhega je veliko skromnejši kot pri slišečem vrstniku.  

Gluhi, ki jim tehnični pripomočki ne omogočajo zadovoljivega slušnega sprejemanja 

informacij, pogosteje kot oralno komunikacijo uporabljajo znakovni jezik. Ta se od 

govorjenega bistveno razlikuje, čemur pritrjuje tudi Pinker, ki ugotavlja da »ameriški 

znakovni jezik, ki ga uporablja gluhonema skupnost v Združenih državah Amerike, ni 

podoben angleščini ali britanskemu znakovnemu jeziku, temveč temelji na ujemalnem in 

spolskem sistemu, ki spominja na navaški ali bantujski jezik« (Pinker, 2010). 

Kadar gluhe otroke vzgajajo starši, ki uporabljajo znakovni jezik, se otroci tega naučijo na 

enak način, kot se slišeči otroci naučijo govorjenega jezika. Toda večina teh otrok nima 

gluhih staršev, zato med odraščanjem pogosto nimajo dostopa do uporabnikov 

znakovnega jezika, večkrat pa so celo prisiljeni k osvajanju branja z ustnic in učenju 

govora. Ko gluhi otroci odrastejo, navadno poiščejo skupnost gluhonemih in začnejo 

osvajati znakovni jezik. Toda takrat je navadno že prepozno. Z znakovnim jezikom se 

spopadajo kot s težko intelektualno sestavljanko, podobno kot slišeči odrasli na tečajih 

tujega jezika. Na koncu so ga vešči mnogo manj kot gluhi, ki so ga osvojili kot otroci, 

podobno kot odrasle priseljence vse življenje spremljajo naglas in nenavadne slovnične 

napake. Njihove težave so dober dokaz, da mora človek jezik osvojiti v kritičnem obdobju 

v otroštvu. (prav tam) 

Da je znakovni jezik res jezik in ne le pantomima, dokazuje dejstvo, da znakovni jezik, ki je 

odvisen od vizualno-prostorskega obvladovanja kretenj ni oblikovan v desni možganski 

polobli, ki je sicer specializirana za vizualno-prostorske zmožnosti, ampak jezik, najsi gre 

skozi usta in ušesa ali roke in oči, nadzoruje leva stran možganov. (prav tam) 
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4. IZOBRAŽEVANJE GLUHIH IN NAGLUŠNIH 

 

Gluhota in naglušnost sta pogosto veliki oviri pri vzgoji in izobraževanju. Učenci z okvaro 

sluha med svojim izobraževanjem večinoma potrebujejo dodatno pomoč in posebne 

metode, saj imajo pogosto težave pri razumevanju in uporabi jezika ter z njim povezanih 

funkcij, vključno z učenjem, posredno pa tudi z vključevanjem v socialno okolje. Pogosto 

imajo težave pri bralnem razumevanju, šibkejši besednjak, težave z razumevanjem 

abstraktnega izrazoslovja. Zaradi tega potrebujejo pomoč pri reševanju pisnih nalog. 

Težje razumejo in uporabljajo slovnične zakonitosti, razumejo več, kot se lahko izrazijo. 

Njihov šolski uspeh je pogosto nižji od pričakovanega, pogosteje pa se pojavljajo težave v 

gibalnem razvoju. Zaradi neustreznih socialnih izkušenj lahko delujejo manj zreli in 

samostojni od vrstnikov. (Kesič Dimic, 2010) 

 

4.1 Zgodovinski pregled vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih v 

svetu 

Odnosi in stališča do gluhih in naglušnih oseb so se skozi zgodovino spreminjala: v 

nekaterih družbah najdemo zaščitniški odnos do njih, v drugih so jih preganjali, zaničevali 

ali jim celo posegali po življenju. Podatkov o gluhih in naglušnih v zgodovini, sploh daljni, 

je malo, še manj pa je poročil o njihovi vzgoji in izobraževanju.  

Jakopič (1998) ugotavlja, da nad tem ne smemo biti začudeni, saj je naša kultura veliko 

več časa in prostora posvetila zdravim ljudem in njihovemu delovanju, zanemarjala pa je 

ljudi, ki so bili zaradi svoje prizadetosti in pogostokrat tudi nemoči potisnjeni na rob 

družbe. 

Zgodovino vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih lahko razdelimo na tri obdobja 

(prav tam): 

− 1. obdobje (približno do konca 15. stoletja): Osebe z motnjo sluha se ne 

izobražujejo. 
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− 2. obdobje (približno do konca 18. stoletja): Posamezniki iz »boljših« družin so 

deležni vzgoje in izobraževanja. 

− 3. obdobje (od konca 18. stoletja): Bolj ali manj sistematična vzgoja v zavodih za 

gluhe in naglušne. 

Danes bi tej razdelitvi lahko dodali še 4. obdobje, ki bi predstavljalo vključenosti nekaterih 

gluhih in naglušnih v zavodsko izobraževanje, drugih pa v večinsko šolo (prepletanje 

segregacije in integracije). 

O gluhih beremo že v svetem pismu, kjer lahko razberemo, da je bil njihov položaj v 

starem veku zelo slab. Tudi kasneje se ljudem s podobnimi motnjami ni dobro godilo. Grki 

so gluhim odrekali vsako možnost za učenje in jim očitali blaznost, pa tudi Rimljani niso 

priznavali gluhim pravega razuma in sposobnosti za izobraževanje. Grški zdravnik 

Hipokrat in Aristotel sta učila, da »gluhonemi niso za pouk, ker nimajo sluha in govora, 

torej tistih čutil, ki so nujno potrebna za poučevanje«. (Jakopič, 1998, str. 12) 

Prvi primer poučevanja gluhih je zabeležen, ko je neki heksamški škof v Angliji med berači 

opazil gluhega, ga poklical k sebi, versko vzgojil in ga naučil nekaj govora, čemur so se vsi 

čudili. (Jakopič, 1998) 

S pravim poukom gluhih je prvi začel španski benediktinec Pedro de Ponce, ki je leta 1570 

začel poučevati govorjenja in pisanja tri gluhe otroke, kasneje pa tudi gluhega sina 

kraljevega namestnika. De Ponceja štejemo med začetnike poučevalne metode gluhih, saj 

je izvajal metode, ki so v uporabi še danes. (prav tam) 

Metodo dela z gluhimi je opisal Bonet (prav tam). Njegova knjiga govori o bistvu črk in o 

tem, kako gluhe učiti govorjenja. Obsega tudi razdelek o izgovorjavi glasov, ročni abecedi 

ter navaja slovnico španskega in grškega jezika. To je bil prvi tovrstni pripomoček za 

učitelje, ki so poučevali po govorni metodi. Bonetovo pravilo je bilo, naj učitelj s pridom 

uporablja vid kot sredstvo pri pouku gluhih. 

V 16., 17. in 18. stoletju se je s poučevanjem gluhih v Evropi ukvarjalo kar nekaj 

posameznikov, med katerimi so bili zdravniki, duhovniki, filozofi ... torej tisti, ki so bili tudi 

sami bolj izobraženi. Posluževali so se različnih metod: branja z ustnic, kretanja, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Barbara Humar Slapnik; diplomsko delo 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

26 

 

poimenovanja videnih predmetov, opismenjevanja ..., s čemer so dali gluhim dobro 

podlago za graditev govorne metode. Najpogosteje zasledimo, da so prvi učitelji 

individualno vzgajali in poučevali svojega gluhega sorodnika (sestro, sina, hčerko, 

nečaka). (prav tam) 

V naslednjem obdobju (18. in 19. stoletje) se pojavijo obrisi novega pedagoškega prijema 

skupinske obravnave izobraževanja gluhih. Charles Michael I'Epee (1712-1789) je po 

daljšem proučevanju možnosti izobraževanja gluhih, ki jih je poučeval v Parizu, prišel do 

sistema kretanja, pri katerem je na podlagi naravne kretnje sestavil popolnoma drugačno 

umetno kretnjo. Menil je, da moramo pričeti pouk gluhih v njihovem materinem jeziku, ki 

je za slehernega gluhega kretalni govor. Za vsak pojem in vsako slovnično obliko je določil 

posebno znamenje, tako, da je potreboval za eno besedo tri, štiri ali celo več umetno 

sestavljenih znamenj, s pomočjo katerih je nato gluhe uvedel v pismeni jezik, v katerem so 

se kasneje izobraževali in sporazumevali. Od učencev ni zahteval, da bi govorili, ampak le, 

da bi brali, pisali ter razumeli. Leta 1770 je I'Epee z lastnimi sredstvi in prizadevanji 

ustanovil prvi zavod za gluhe v Parizu, ki je leta 1791 postal državna ustanova. (prav tam) 

V Nemčiji se je z izobraževanjem gluhih ukvarjal Heinicke, ki je bil nasprotno od I'Epeeja 

strogi pristaš govorno-artikulacijske metode. Zelo natančen je bil pri izgovorjavi glasov, 

zlasti samoglasnikov, njegova metoda pa je temeljila na tem, da morajo gluhi govoriti, saj 

je govor podlaga nadaljnemu izobraževanju. (prav tam) 

Dunajski zavod za gluhe je bil ustanovljen leta 1779, v njem je bilo za izobraževanje 

osnovno pisanje, medtem ko so se govora učili le bolj nadarjeni učenci in tisti, ki so 

oglušeli kasneje. (prav tam) 

Danska šola gluhih je imela pred drugimi tovrstnimi evropskimi šolami to prednost, da je 

kralj Friderik IV leta 1805 izdal uredbo, naj se vsi gluhi, ki so dopolnili 7 let, šolajo v 

gluhonemnici na državne stroške. (prav tam) 

V začetku 19. stoletja so se začele ustanavljati gluhonemnice tudi v Italiji, Španiji, Rusiji in 

drugod. Vladarji in razna dobrodelna društva so se zavzemali za to, da bi vzgajali in 

izobraževali večino gluhih, ki so za pouk sposobni. (prav tam) 
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Miroslav Daniel je že leta 1825 v svoji knjigi zagovarjal načelo, da se gluhi učenci lahko 

uspešno šolajo s polnočutnimi učenci. Menil je, da je gluhonemnic mnogo premalo, da bi 

zajele vse za pouk zmožne gluhe otroke. (prav tam) 

Na tem mestu omenimo še Miroslava Morica Hilla, ki je s svojim delom vplival na 

spremembe v poučevanju gluhih. Odločno je nasprotoval učenju govora gluhih po slovnici 

in s pomočjo kretenj. Trdil je, da se govor prične in razvija dalje pri znanem in o tem, kar 

učenec potrebuje. Glasovni govor je po njegovem mnenju že po naravi najboljše in 

najučinkovitejše sredstvo človeškega sporazumevanja, zato mora biti sredstvo, s katerim 

poučujemo vse, kar gluhemu kot članu družbe koristi. Hillova načela so kmalu sprejeli 

povsod in so veljala kot edina prava. (prav tam) 

Pomembno priznanje glasovni, govorni metodi je v drugi polovici 19. stoletja dal tudi 

milanski kongres učiteljev gluhih, ki je načelno odbil kretnjo in dal navodila v smeri izrazito 

govornega pouka gluhih v svetu. (prav tam) 

 

4.2  Vzgojno-izobraževalni zavodi za gluhe in naglušne v Sloveniji 

Zgodovina zavodskega izobraževanja gluhih v Sloveniji sega v leto 1840, ko je bil 

ustanovljen prvi zavod za gluhoneme v Gorici. (Stepišnik, 1999) 

Leta 1866 so v Šmihelu pri Novem mestu uboge šolske sestre de Notre Dame v okviru 

svoje interne osnovne šole odprle oddelek za posebno obravnavanje gluhonemih deklic, 

ki ga je leta 1900 nasledil zavod za gluhe dečke in deklice s Kranjskega v Ljubljani. 

(Sagadin, 1970, po Lesar, 2007) 

Zavodi v Sloveniji so poučevali gluhe po oralni metodi. Do začetka 2. svetovne vojne so 

bile ustanovljene le štiri šole za gluhoneme, ki pa niso mogle zadovoljiti niti 

najosnovnejših potreb v izobraževanju gluhih, saj je bilo vanje vključeno le 25 % 

šoloobveznih gluhih. (Stepišnik, 1999) 

Zavodi so imeli v prejšnjem obdobju, ko sta vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami potekala ločeno od otrok brez posebnih potreb, ključno vlogo. Danes se je 
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njihova vloga nekoliko zmanjšala zaradi vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne 

šole, vendar so za mnoge gluhe še vedno edina in najboljša možnost za njihovo 

izobraževanje, ker jim lahko zagotovijo posebne pogoje, oblike in načine dela. V njih so 

zaposleni strokovno usposobljeni kadri, učencem pa lahko ponudijo njim prilagojene 

pripomočke in zagotovijo optimalne okoliščine za njihovo učenje. 

O omenjenem piše T. Vršnik (2003, str. 143): »Ne moremo zanikati, da dajejo segregirane 

institucije nekaterim posameznikom celo edino možnost in priložnost, da razvijejo svoje 

sposobnosti tako in toliko, kot je zunaj njih ne bi mogli. Zato je problem po našem mnenju 

takrat, ko obstajajo le segregirane institucije, ki obvladujejo polje vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami. Ko segregirane institucije niso več edina možnost, temveč 

ena izmed mnogih, je treba strokovno in argumentirano presoditi o njihovih prednostih in 

slabostih pri iskanju optimalnih možnosti za razvoj vsakega otroka s posebnimi 

potrebami.« 

V Sloveniji delujejo trije zavodi oziroma centri, ki se posvečajo izobraževanju gluhih in 

naglušnih. 

4.2.1 Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana 

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je osrednja slovenska državna ustanova za 

obravnavo gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter otrok, mladostnikov in odraslih 

oseb z govorno-jezikovno motnjo. Njegova ustanoviteljica je Vlada Republike Slovenije. 

(Predstavitev ZGNL, 2009) 

V zavodu vzgajajo in izobražujejo otroke od enega leta (nekatere tudi že prej) dalje. 

Njihova osnovna naloga je spodbujanje optimalnega razvoja otrokovih sposobnosti na 

vseh področjih njegove osebnosti s posebnim poudarkom na razvoju sluha, govora, jezika 

(slovenskega jezika in slovenskega znakovnega jezika) in na komunikaciji. (prav tam) 

Osnovno vodilo dela je celostna obravnava, timski pristop k vzgoji, izobraževanju in 

rehabilitaciji in sodelovanje s starši. V Zavodu za gluhe in naglušne poučujejo gluhi in 

slišeči učitelji. (Kaj delamo?, 2009) 

Gluhe in naglušne otroke ter otroke z govornimi in jezikovnimi motnjami v Zavodu 

usposabljajo v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli, v domu Frana Grma in v zdravstveni enoti – 
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avdiologopediji, svoje delo pa izvajajo tudi na širšem osrednjem delu Slovenije kot 

dodatno strokovno pomoč in podporo otrokom, staršem in strokovnjakom v večinskih 

ustanovah. (Kratka zgodovina in dejavnosti zavoda, 2009) 

Zavod ima že več kot stoletno tradicijo. Leta 1900 je bil v Ljubljani na Zaloški cesti odprt 

zavod za gluhe z uradnim imenom Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme, ki je bil v 

začetku zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje gluhih otrok, leta 1905 pa je postal 

državni zavod. (prav tam) 

1937 je bila pri zavodu ustanovljena posebna šola za učence v gospodarstvu, kjer so se 

gluhi učili obrti, leta 1941 pa Logopedični oddelek, predhodnik avdiologopedije na 

zdravstveni enoti, z namenom, »da prevzame pouk za odpravo govornih hib«. (prav tam) 

Po drugi svetovni vojni sta bili za zavod pomembni dve pridobitvi: ustanovitev poklicne 

šole za gluhe leta 1946 in ustanovitev Učnih delavnic za gluho mladino leta 1948, kjer so se 

usposabljali in zaposlovali gluhi učenci. Leta 1966 je bil zavod preseljen na Vojkovo ulico, 

leta 1988 pa prenovljen. Leta 1999 so kot prva ustanova za mladostnike in osebe s 

posebnimi potrebami v Sloveniji v njem pričeli izobraževati odrasle gluhe in naglušne. 

(prav tam) 

Danes strokovni delavci ZGNL sodelujejo tudi pri integraciji. Njihova pomoč poteka v obliki 

izvajanja dodatne strokovne pomoči surdopedagoga oz. logopeda, število ur pomoči je za 

vsakega posameznika opredeljeno v odločbi o usmeritvi, pripravljajo in izvajajo pa tudi 

delavnice in predavanja o gluhoti in naglušnosti za strokovne delavce na večinski šoli ter 

za sošolce v razredu. Vodijo seminarje za strokovne delavce, povezane z izobraževanjem 

in osebnostnim razvojem gluhih in naglušnih, govorno-jezikovnimi motnjami, jecljanjem, 

slovenskim znakovnim jezikom. Zavod skrbi tudi za uspešnejšo socialno vključitev 

integriranih v domače okolje ter osvešča strokovno in zainteresirano javnost o gluhoti in 

njenih posledicah. (Zgodovina integracije, 2009) 

4.2.2 Center za sluh in govor Maribor 

Center za korekcijo sluha in govora Maribor je bil ustanovljen leta 1962 kot posebna 

služba za rehabilitacijo gluhih in naglušnih ter govorno motenih otrok in odraslih pri 

Zdravstvenem domu Maribor. (Zgodovina, 2011) 
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V letih od 1962 do 1968 je Center razvil avdiološki oddelek, logopedski oddelek, psihološki 

oddelek, oddelek za socialno delo, šolo in predšolski oddelek za slušno prizadete ter 

rejniško službo, v istem obdobju pa tudi oddelek za učenje tujih jezikov po avdiovizuelni 

globalno strukturalni metodi in principih Verbotonalne metode za predšolske in šolske 

otroke ter oddelek za korekcijo izreke v slovenskem in tujih jezikih. (prav tam) 

V prvem desetletju je Center pridobil status pravne osebe in s tem tudi finančno 

samostojnost. Leta 1970 je postala osnovna šola samostojna organizacijska enota Centra 

za korekcijo sluha in govora. (prav tam) 

1981 se je Center za korekcijo sluha in govora ločil od Zdravstvenega doma Maribor in 

postal samostojna delovna organizacija z novim imenom Center za usposabljanje slušno in 

govorno motenih Maribor, pri čemer je osnovna dejavnost skozi vsa leta delovanja ostala 

enaka. (prav tam) 

Pomemben mejnik v delovanju je bilo leto 1988, ko je Center za potrebe delovanja kot 

celote pridobil prenovljene prostore bivše otroške bolnišnice, h katerim so bili dograjeni 

prostori za logopedske ambulante, upravo in šolska telovadnica. Leta 1992 je 

ustanoviteljstvo, ki je bilo pred tem v domeni mariborske občine, v celoti prevzela država. 

(prav tam) 

Center za usposabljanje slušno in govorno motenih se je 1997 preimenoval v Center za 

sluh in govor Maribor. Sprememba sklepa o ustanovitvi je prinesla tudi spremembo 

organizacijske sheme. Tako danes v Centru izvajajo dejavnost v okviru dveh 

organizacijskih enot: zdravstvene enote avdiologopedskih ambulant  in osnovne šole in 

vrtca Ob parku. (prav tam) 

Center je kljub številnim spremembam ohranil svojo osnovno dejavnost, to je vzgojo, 

izobraževanje in rehabilitacijo gluhih in naglušnih otrok ter otrok z motnjami v govorni in 

jezikovni komunikaciji ter avdiologopedsko obravnavo otrok in odraslih z motnjami v 

govorni in jezikovni komunikaciji.  (prav tam) 
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4.2.3 Center za korekcijo sluha in govora Portorož 

Ustanovitev centra za korekcijo sluha in govora Portorož sega v leto 1945, ko je bila v 

Portorožu ustanovljena "Gluhonemnica", namenjena usposabljanju gluhih otrok s 

Primorske v slovenskem jeziku. Z njeno ustanovitvijo se je nadaljevala tradicija prvega 

slovenskega Zavoda za gluhe v Gorici (ustanovljena leta 1840). (Zgodovina, 2010) 

Dolga leta je dejavnost Centra potekala v neprimernih in nenamenskih prostorih starega 

hotela. V letu 1988 pa so se preselili v nove, sodobno opremljene prostore v Portorožu. 

(prav tam) 

V Centru izvajajo programe na predšolski ravni in osnovnošolsko izobraževanje, pod 

svojim okriljem pa imajo tudi dijaške in študentske domove in druge nastanitve. (Naloge 

in dejavnosti javne službe, 2010) 

V prostoru Slovenije predstavlja Center za korekcijo sluha in govora Portorož del mreže za 

vzgojo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok ter otrok z večvrstnimi motnjami za 

področje celotne Primorske in del mreže za delo z otroki in odraslimi, ki imajo težave v 

govorno jezikovni komunikaciji  za področje obalno kraške regije. (Kdo smo, 2010) 

Center je usmerjen v spodbujanje učencev k pridobivanju znanja, zlasti k samostojnemu 

učenju s kritičnim razsojanjem novih spoznanj ter k prisvajanju vrednot kot so 

spoštovanje, doslednost, odgovornost, sodelovanje. Poslanstvo šole je tudi prizadevanje 

za razvoj tistih lastnosti posameznikov (učiteljev in učencev), ki so potrebne za delo v 

sodobni družbi kot so ustvarjalnost, samostojnost, odgovornost ter sodelovanje z 

drugimi. Vse našteto razvijajo v luči medsebojnega spoštovanja z zavestno naravnanostjo 

k vseživljenjskemu učenju. (prav tam) 

V Centru izvajajo celotno specialno pedagoško diagnostiko ter psihološko diagnostiko, 

dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, 

določenih v odločbi o usmeritvi na drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, preučujejo in 

razvijajo znakovni  jezik in kulturo gluhih, izvajajo tečaje znakovnega jezika, izobražujejo in 

svetujejo staršem in strokovnim delavcem drugih ustanov, izvajajo eksperimentalno in 

rehabilitacijsko delo s področja didaktike in metodike dela z gluhimi in naglušnimi otroki, 
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mladostniki in odraslimi ter osebami z govorno-jezikovnimi motnjami, organizirajo 

počitniške izobraževalne programe za starše in učence, svetujejo, informirajo in 

izobražujejo učitelje, starše, strokovne delavce, svetujejo gluhim in naglušnim osebam, ki 

imajo slišeče otroke, izvajajo hospitacijsko dejavnost za študente in specializante 

pedagoških, medicinskih in drugih družboslovnih smeri. (Naloge in dejavnosti javne 

službe, 2010) 

4.2.4 Podobnosti in razlike med slovenskimi zavodi za gluhe in naglušne 

V vseh treh slovenskih zavodih se izvajaja prilagojeni program predšolske vzgoje za gluhe 

in naglušne otroke ter otroke z govorno-jezikovnimi motnjami in prilagojeni izobraževalni 

program devetletne osnovne šole za gluhe in naglušne učence ter osebe z govorno-

jezikovnimi motnjami (v nadaljevanju GJM), pri čemer ločimo med programom z 

enakovrednim izobrazbenim standardom in programom z nižjim izobrazbenim 

standardom. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana pa edini v Sloveniji izvaja tudi 

prilagojene programe nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in 

poklicno-tehniškega izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in 

naglušne dijake in dijake z GJM. (Batič, Majer, Strle, 2009) 

Vsi slovenski zavodi, ki se ukvarjajo z omenjeno populacijo, sodelujejo pri programih s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, ki se izvajajo v rednih vrtcih in 

šolah po Sloveniji, pri čemer njihovi strokovnjaki sodelujejo kot zunanji strokovni 

sodelavci. (prav tam) 

Največja razlika med zavodi je gotovo v tem, da se v Zavodu za gluhe in naglušne 

Ljubljana in  v Centru za korekcijo sluha in govora Portorož učenci učijo znakovnega 

jezika, uporabljanja kretenj, na čemer temelji tudi učiteljevo podajanje snovi in pri čemer 

se poslužujejo pomoči tolmačev znakovnega jezika. V Centru za sluh in govor Maribor pa 

ta način zavračajo in stremijo k uporabi oralne komunikacije, pri čemer pa je njihova 

naloga vse prej kot lahka, kar dokazuje tudi pisanje njihove psihologinje: »Ker Center na 

področju usposabljanja gluhih in naglušnih otrok v Republiki Sloveniji ubira svoja pota – 

usposabljanje za govorno komunikacijo ob močnem pritisku odraslih gluhih po 

usposabljanju in izobraževanju gluhih otrok s pomočjo kretnje, smo prisiljeni stalno 
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dokazovati ustreznost naše poti in iskati izvirne pristope za delo z gluho populacijo 

otrok.« (Majer, 1997, str. 98). 

 

4.3 Vključevanje gluhih in naglušnih v redne oblike vzgojno-

izobraževalnega dela 

Če so se v preteklosti učenci s posebnimi potrebami izobraževali večinoma v zavodih, v 

katerih so si prizadevali, da bi jim nudili vso potrebno pomoč in se jim v največji možni 

meri prilagodili, gredo danes prizadevanja v drugo smer. Vodilo šolske politike večine 

evropskih držav je vključevanje vseh otrok v večinske šole, pri čemer se najpogosteje 

naslanjajo na koncept integracije, zasledimo pa tudi težnje po uresničevanju ideje 

inkluzije.  

Sprejetje nove zakonodaje omogoča skupinam otrok s posebnimi potrebami šolanje 

skupaj z vrstniki in tako spreminja trend izobraževanja. Opazno se povečuje tudi število 

učencev z motnjo sluha v javnih šolah. (Schmidt in Čagran, 2006) 

4.3.1 Opredelitev integracije in inkluzije 

V strokovni literaturi sta najpogostejša termina, s katerimi se označuje vključevanje otrok 

s posebnimi potrebami v redne šolske ustanove, integracija in inkluzija. Čeprav sta bila v 

preteklosti nemalokrat neustrezno uporabljena kot sinonima, so med njima pomembne 

razlike v idejni zasnovi, ciljih, kakovosti dela, praktičnem izvajanju ... vključevanja otrok s 

posebnimi potrebami v večinske šole. 

Integracija pogosto pomeni le namestitev otroka s posebnimi potrebami v redno 

ustanovo, kjer se mora otrok prilagoditi togemu sistemu, da se lahko vključi v redni sistem 

vzgoje in izobraževanja in dosega predpisane standarde znanj branja, pisanja, računanja. 

Otrok se prilagodi načinu sprejemanja informacij, socialnemu okolju, oviram pri gibanju v 

okolju itd.  Corbett poudarja, da je integriran lahko le otrok, ki se prilagodi zahtevam 

šolskega okolja in ki je pripravljen in sposoben delati tako, kot se pričakuje od vrstnikov, 

kar opredeljuje metafora: Vstopi, če se lahko prilagodiš. (Kavkler, 2008)   
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Tradicionalno integracijski sistem opredeljujejo naslednje značilnosti (Kobal Grum, Kobal, 

2009):  

− usmerjenost na učenca, 

− ocenjevanje učenca s strani specialistov (zlasti specialnih pedagogov), 

− poudarek na diagnosticiranju težav in napovedovanju uspešnosti oziroma 

neuspešnosti, 

− individualiziran načrt za učenca in  

− umestitev učenca v določen program in izvajanje načrta.  

Inkluzija je v nasprotju z integracijo popolnejši in drugačen proces vključevanja, ki 

omogoča oblikovanje inkluzivne kulture, v kateri se podpirajo različne potrebe in 

sprejemajo posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, jezikovna pripadnost, različni 

družbeni statusi, stopnje izobrazbe in tudi posamezne pomanjkljivosti, težave, motnje, 

bolezni. Inkluzija je izpeljana iz idej o multikulturnosti in interkulturnosti, tolerantnosti, 

sobivanju, strpnosti itd. Metafora za inkluzijo je: Vstopi, ker spoštujem razlike in ker si 

lahko tak, kot si. (Corbett, 1999; po Kavkler, 2008)  

Booth in Ainscow (2000, po Lesar, 2009a) opredelita kot vzgojno-izobraževalne 

inkluzivne institucije tiste šole, v katerih so pomembni učenje, uspeh, odnos in dobro 

počutje vseh učečih, so zmožne vzbuditi občutek skupnosti in pripadnosti ter vseh 

učencev ne obravnavajo na enak način, marveč vključujejo upoštevanje različnih 

življenjskih izkušenj in potreb učencev.  

Za inkluzivni model je torej značilno naslednje (Kobal Grum, Kobal, 2009):  

− usmerjenost na razred, 

− preverjanje metod poučevanja in učenja,  

− sodelovanje pri reševanju problemov,  

− strategije za učitelje in 

− prilagodljivo in podporno razredno okolje. 

I. Lesar (2009) med drugim poudarja, da je za inkluzivno šolanje značilna jasna 

osredotočenost na vse učence, s čimer ideja inkluzije presega koncept integracije, saj pri 

tem ne gre za razmislek, kako omogočiti dostopne modele in pogoje vsakdanjega 
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življenja, marveč predpostavlja aktivno vključenost in izbiro kot nasprotje pasivnega 

sprejemanja dostopnih modelov. 

Razlike med integracijo in inkluzijo lahko najpregledneje in na kratko povzamemo z 

uporabo tabele, ki jo je sestavila M. Kavkler (2008). 

Tabela 1: Razlike v opredelitvi integracije in inkluzije (vir: Kavkler, 2008) 

INTEGRACIJA INKLUZIJA 

le za nekatere otroke s posebnimi 

potrebami (v nadaljevanju OPP) 

šola za vse otroke, tudi OPP 

tekmovanje, selekcija cenjena je različnost pri vseh učencih 

doseganje standardov sprejetost, sodelovanje, uspešnost 

poudarjajo se motnje, ovire, 

primanjkljaji ... 

poudarek je na optimalnem razvoju vsakega učenca – 

učinkovito poučevanje 

otrok se mora prilagoditi šoli, zato 

potrebuje specialno pomoč 

šola se bolj prilagaja otroku (odstrani ovire za uspešno 

vzgojo in izobraževanje, prilagodi kurikul ...) 

otroku pomaga specialist pomaga predvsem učitelj, ki je deležen podpore in 

pomoči specialista, ko jo potrebuje on in OPP, da je 

kompetenten, odgovoren in da zadovoljuje posebne 

potrebe otrok 

specialne oblike pomoči se praviloma 

izvajajo zunaj razreda 

OPP, ki potrebuje pomoč in podporo, je praviloma 

deležen vseh oblik pomoči v razredu 

vedno več ur pomoči za vedno več 

otrok, ki naj bi jo najpogosteje 

prejemali zunaj razreda za kar ves čas 

šolanja 

pomoč učencu se organizira: čim bolj zgodaj, čim bolj 

fleksibilno, čim manj opazno, čim bližje učencu in za čim 

krajši čas 

individualna pomoč otroku sodelovanje učitelja in specialista omogoča učitelju, da je 

vedno bolj kompetenten za odstranjevanje ovir pri vseh 

otrocih 

specialist obravnava predvsem 

učenca, malo pa svetuje učitelju 

specialist pomaga, podpira in krepi otroka in učitelja 

prevelika usmerjenost na učitelja šola je usmerjena na otroka 

evalvacija uspešnosti otroka evalvacija uspešnosti otrokovega napredka in strokovne 

pomoči 

težave in odpori pri uvajanju 

sprememb, novosti ... 

stalno spreminjanje, sodelovanje različnih strokovnjakov 

v različnih oblikah, šola je del učeče družbe ... 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Barbara Humar Slapnik; diplomsko delo 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

36 

 

 

4.3.2 Zgodovina vključevanja gluhih in naglušnih v večinske šole v Sloveniji 

V šolskem letu 1970/71 so na pobudo strokovnih delavcev Zavoda za gluhe in naglušne 

Ljubljana v osnovno šolo Mirana Jarca vključili prvi dislocirani oddelek naglušnih učencev. 

Poučeval jih je surdopegagog, učni program je bil enak kot za slišeče učence, dodana pa 

sta bila predmeta: estetska ritmika in govor. (Zgodovina integracije, 2009) 

Leta 1976 se je začelo vključevanje posameznih nadarjenih gluhih in naglušnih otrok v 

osnovne šole v domačem kraju. Leta 1999 je bilo v večinske šole vključenih že 100 otrok in 

mladostnikov. (prav tam) 

Po sprejetju nove zakonodaje na področju usmerjanja otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami leta 2000, se je število integriranih učencev in dijakov zelo povečalo. V Sloveniji 

je trend integriranega izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v 

porastu, spodbuja ga tudi šolska zakonodaja. (prav tam) 

Gluhi in naglušni otroci in mladostniki imajo na predlog komisije za usmerjanje pravico do 

dodatne strokovne pomoči in prilagoditev pri vzgojno-izobraževalnem delu, preverjanju 

znanja ter pri vpisu v srednje šole in na fakultete. (prav tam) 

 

 

Graf 1: Število vključenih učencev z motnjami sluha (obravnavanih v ZGNL) v oddelke večinskih OŠ v 

šolskih letih od 1976/77 do 1997/98 (vir: Platiše, 1998) 
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Graf 2: Gluhi in naglušni učenci ter učenci z govorno-jezikovnimi motnjami (obravnavani v vseh treh 

zavodih) vključeni v oddelke večinskih OŠ v šolskih letih od 1995/96 do 2008/09  

(vir: Batič, Majer, Strle, 2009) 

Grafa prikazujeta število vključenih otrok z motnjami sluha (v drugem grafu so všteti še 

otroci z govorno-jezikovnimi motnjami) v večinske osnovne šole v Sloveniji. Poudariti 

velja, da se podatki o številu teh učencev pri različnih avtorjih razlikujejo, saj zajemajo 

različne populacije (ponekod so prišteti še mladostniki z govorno-jezikovnimi motnjami). 

Opazimo lahko, da je število integriranih učencev v preteklosti večinoma naraščalo, čemur 

smo priča tudi danes. Zaposleni v zavodih (Batič, Majer, Strle, 2009) menijo, da razlogi za 

to gotovo niso v zmanjševanju števila otrok, usmerjenih v specialne ustanove, saj se tudi v 

njih število vključenih otrok povečuje, temveč je razloge treba iskati v večji osveščenosti 

staršev in družbe o pravicah otrok s posebnimi potrebami. Spremenjena zakonodaja je 

namreč omogočila večjo možnost izbire in večjo vlogo staršev pri odločanju, vsekakor pa 

tudi otrokom ponudila boljše razmere za njihov razvoj. 

4.3.3 Uspešnost integracije gluhih in naglušnih 

Kako uspešna bo integracija gluhega otroka, je odvisno od tega (Fuma, 2006): 

− katero stopnjo in vrsto izgube sluha ima; 

− kakšne so otrokove zmožnosti, da uporabi ostanke sluha; 

− kateri je otrokov najljubši način komuniciranja in če se le-ta uporablja v 

integriranem okolju; 

− kakšen je otrokov psihofizični status, 

− kakšne so otrokove intelektualne in druge sposobnosti ter spretnosti; 

− koliko podpore otroku dajejo starši; 
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− koliko gluhih otrok, podobno starih, kot je integrirani otrok, je še na šoli, in s 

katerimi se bo lahko družil; 

− kako je organizirana strokovna pomoč, ali ima šola usposobljene strokovnjake 

za gluhe; 

− ali je v integriranem okolju zaposlena vsaj ena oseba z izgubo sluha, ki bi bila 

lahko otroku za zgled; 

− ali je redna šola pripravljena, da sprejme gluhega učenca in mu omogoča 

ustrezne pogoje dela in oblike pomoči. Torej, ali bodo otroku omogočili, da mu 

kdo dela zapiske, da mu pomaga tolmač, da uporablja telekomunikacijske 

naprave za gluhe, slušni aparat itd.; 

− kako ustrezen je individualiziran program za gluhega otroka. Ta mora poskrbeti 

za otrokove komunikacijske potrebe, za jezikovne, izobrazbene, socialne, 

emocionalne in druge potrebe, ki vključujejo možnosti za igro in komunikacijo z 

vrstniki. 

Kljub vsem prednostim, ki jih navajajo zagovorniki integracije, pa M. Schmidt in B. Čagran 

(2006) poudarjata, da je ključnega pomena, da popolne vključitve v redni razred ne 

razumemo kot najboljšo rešitev za vse gluhe in naglušne učence, saj velja, da kolikor večje 

je zaostajanje v jezikovnih sposobnostih in veščinah branja za kronološko enako starimi 

vrstniki, toliko manjša je možnost za popolno vključitev. 

Tudi Košir (1999) opozarja, da bi enodimenzionalna integracija gluhih pomenila 

neenakopravni položaj s slišečimi.  Trdi celo, da gluhi otroci ne sodijo v verbalni pouk, ker 

preprosto ne slišijo. »Integracija ni magično zdravilo za gluhoto, ampak lahko celo vodi v 

življenjsko tragedijo gluhe osebe. Enostranska integracija je zanje tako zadovoljujoča kot 

enostranska ljubezen. Takšna integracija je preprosto asimilacija (psevdointegracija) 

oziroma izolacija od ostalih gluhih. « (prav tam)  
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4.3.4 Prednosti in težave pri vključevanju gluhih in naglušnih v večinske 

šole 

M. Schmidt in B. Čagran (2006) prednosti vključevanja učencev z motnjami sluha v 

večinske šole prepoznata na različnih področjih: 

− Vključitev daje priložnost za vzpostavljanje odnosov s slišečimi vrstniki, pri učencih 

z motnjo sluha vzpodbuja občutja podobnosti z drugimi učenci. Gluhi in naglušni 

učenci razvijajo občutek »pripadnosti« in »normalnosti«. 

− V večinskem razredu se gluhi otrok sooča z različnimi jezikovnimi stili drugih 

učencev. 

− Z vključitvijo v večinski razred postajajo govorni in jezikovni vzorci gluhega otroka 

bolj razumljivi in jasni, ob vključitvi v homogeno skupino pa učenci z motnjo sluha 

ne zmorejo razviti ali ohraniti višjih ravni govora in jezika. Vključitev v večinski 

razred omogoča starosti ustrezen govorni, jezikovni in socialni razvoj. 

− V večinskem razredu obstaja večja možnost utrjevanja in uporabe širšega razpona 

komunikacijskih tehnik in prilagajanja komunikacijskih veščin, kadar slišeči vrstniki 

ne razumejo in ne sledijo komunikaciji učenca z motnjo sluha. 

− V večinskem razredu obstaja možnost tekmovanja na učnem področju. Tempo 

učenja je hitrejši in pričakovanja glede učnih dosežkov so višja. 

− Vključitev v večinske šole pripravlja učence za funkcioniranje v slišečem svetu. 

Končni cilj je gluhega učenca usposobiti za življenje v slišeči družbi. 

− Prednosti se kažejo tudi v tem, da se slišeči vrstniki seznanijo z drugačnostjo. 

Izkušnje in pridobljena spoznanja jim lahko koristijo pri razumevanju ljudi iz 

različnih etničnih in rasnih okolij ter oseb z različnimi vrstami posebnih potreb. 

 

Košir (1999) na drugi strani opozarja, da pri vključevanju gluhih in naglušnih v večinske 

šole lahko pride tudi do težav in izpostavi, da pomanjkljiva komunikacija s slišečimi vrstniki 

lahko vodi v osamljenost in socialno izolacijo, prav tako kot slaba in pomanjkljiva 

komunikacija v družini lahko vodi v nerazumevanje moralnih norm, osamljenost, občutke 
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nesprejetosti in odrinjenosti. Previsoka pričakovanja staršev lahko vodijo v odpor do šole 

in čustvene motnje.  

Problem je lahko tudi prevelika obremenjenost s šolskimi in domačim delom, ki 

posameznika lahko frustrira, povzroča bojazni, strah in čustvene stiske. Učenje na pamet 

pa lahko vodi v učne težave in rigidnost mišljenja. (prav tam) 

Vključeni gluhi in naglušni se lahko soočijo med drugim tudi s problemom identifikacije 

(»Kaj sem? Gluh ali slišeč? S kom se lahko identificiram? Kdo je lahko moj vzor?«), motnjo 

sluha pa lahko uporabijo tudi za izrabljanje in manipuliranje (»Ker se nekomu smilim, si 

lahko več privoščim; ko me pokara, se delam, da ga ne razumem ...«). (prav tam) 

Problemi so najpogostejši v mladostništvu, ko je zelo pomembno, kaj si o njem mislijo 

vrstniki. 

Pri vključevanju vseh otrok s posebnimi potrebami je nujno potrebno biti pozoren na to, 

da so učenci vključeni kot enakovredni člani, torej da njihova vključenost ne ostane zgolj 

na fizični ravni, saj bi bili tako v vseh drugih pogledih še bolj izolirani kot v zavodih. (Booth 

in Ainscow, 1998) 
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5. SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE GLUHIH IN 

NAGLUŠNIH MLADOSTNIKOV 

 

Gluhi posamezniki si lahko zastavljajo vprašanja: Kaj v ušesu ne deluje? Zakaj ne slišim? Kaj 

je narobe? Ali je mogoče to odpraviti? ... 

Taka vprašanja in številne preizkušnje in testi, ki jih mora otrok opraviti na področju 

avdiologije, dajejo otroku skrito sporočilo: Gluhota je slaba. Razmišljanje o tem pa lahko 

posameznika vodi v naslednje sklepanje: Gluhota je slaba. Jaz sem gluh, torej sem slab. 

(Kesič, 2002) 

Občutek, da je z njim nekaj narobe, krha posameznikovo samospoštovanje in zbuja željo 

po tem, da bi bil drugačen, boljši. Četudi si močno prizadeva, je njegova želja 

neuresničljiva, saj kljub vsemu vloženemu trudu gluhi ne more postati slišeči. (prav tam) 

Ko otrok ugotovi, da je drugačen od vrstnikov, se v njem pogosto razvije bes. To se 

manifestira na različne načine, reakcije na motnje pa so odvisne od osebnostnih lastnosti, 

zgodnjih izkušenj in od situacije, v kateri se znajde. Otrok lahko postane agresiven, se 

zapre v svoj svet, razvije »klovnovsko« obnašanje, da bi bil opazen, postane pretirano 

priden ali neukrotljiv. 

Tudi gluhi in naglušni mladostniki morajo prebroditi krizo identitete. Razvoj identitete pri 

gluhih pa ni enak kot pri slišečih. Glickman (po Frece, 2010) meni, da so psihološki procesi, 

ki spremljajo ta razvoj, še najbolj podobni razvoju identitete manjšin. Razvoj gluhe 

identitete po njegovem poteka v štirih stopnjah:  

− Najprej gluh posameznik doživlja stanje odtujitve od skupnosti gluhih (manjšine) in 

se identificira z večino slišečih. Idealizira stališča, vedenje, komunikacijski slog 

slišečih. Na gluhoto gleda kot na medicinsko patologijo. (prav tam) 

− Odtujitev nato prekine z odkritjem, da je zatiran (kulturno marginaliziran). Ta 

stopnja v njem povzroči identitetno zmedo. Ne pripada niti svetu gluhih niti svetu 

slišečih. Doživlja občutke osamljenosti in zagrenjenosti. (prav tam) 
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− Nato sledi faza, ko je gluh posameznik potopljen v skupnost gluhih in sprejema vse 

njene značilnosti. Postaja jezen na širšo skupnost. Idealizira svet gluhih. (prav tam) 

− Sledi faza, ko postane posameznik refleksiven, in razširi vizijo pripadnosti 

manjšinski  skupnosti. Posameznik stopi v fazo, ko je bikulturen. (prav tam) 

Mnogi gluhi in naglušni z bikulturno identiteto razvijejo tudi bilingvalno identiteto, 

sodelujejo v obeh svetovih, gluhem in slišečem.  

Slabša od možnosti je, da se gluhi in naglušni ne identificirajo z nobeno od kultur ter se 

počutijo neudobno in nesprejeto, tako v svetu gluhih, kot v svetu slišečih. Ti lahko 

razvijejo marginalno identiteto, njihovo samospoštovanje pa je zato slabše. (Nikolaraizi in 

Hadjikakou, 2006, po Frece, 2011) 

Nekateri mladostniki se odločijo le za eno kulturo in zavračajo drugo. Pripadajo le »svetu 

gluhih« ali »svetu slišečih«. Če se v skupnosti, ki so jo izbrali, počutijo sprejeti, cenjeni in 

enakovredni, to pozitivno vpliva na njihovo samospoštovanje. 

Pozitivna samopodoba v mladostništvu olajšuje prehajanje skozi to obdobje. Dejstvo je, 

da motnje sluha vplivajo na vsa življenjska področja, saj je dober sluh potreben za učenje, 

razvoj besednega sporazumevanja, medosebne odnose, socialno udejstvovanje, 

zadovoljstvo v šoli, za osebno varnost in srečo. Občutek kompetentnosti in 

samospoštovanja je pomemben tudi pri odločanju za ustrezno stopnjo šolanja in izbiro 

poklica.  

Različni avtorji navajajo, da so slišni status staršev, stopnja izgube sluha in vzgojno-

izobraževalna namestitev povezani s samopodobo in samospoštovanjem gluhih in 

naglušnih posameznikov. 

Tudi na samospoštovanje gluhih in naglušnih posameznikov vpliva več dejavnikov. 

Nekateri med njimi so bolj specifični od tistih, ki vplivajo na samospoštovanje ostalih 

posameznikov. 
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− Družina 

Na samopodobo gluhega ali naglušnega posameznika pomembno vplivajo starši. Če je 

njihov vpliv optimalen, se otrok z motnjo lahko razvije v psihološko zdravega človeka. Če 

pa otroka pretirano ščitijo in ga obdajajo s pretirano skrbjo, ga zavračajo ali z njim 

neustrezno ravnajo, so otrokove reakcije: pasivnost, pretirana odvisnost, nesposobnost, 

čustvena nezrelost. Za proces socializacije in graditev vrednostnega sistema je bistveno 

predšolsko obdobje. Otrok z motnjami sluha v tem obdobju nima govora ali je ta zelo 

okrnjen, zato ne more prenašati in sprejemati socialnih izkušenj. Izkušnje s socialnim 

okoljem pa dajejo posamezniku povratne informacije, ki vplivajo na oblikovanje 

samopodobe.  

V primeru gluhega otroka je družinsko ozračje povezano s sprejetjem ali zavrnitvijo. Če za 

starše gluhota pomeni nevarnost družbenega izključevanja in izolacije, si starši 

prizadevajo, da bi bil njihov otrok čim bolj podoben slišečim vrstnikom (učenje govora, 

učenje poslušanja). 

Ugotovljeno je, da imajo otroci z motnjo sluha, ki imajo gluhe starše, višjo samopodobo 

kot otroci slišečih staršev, kar najverjetneje kaže na to, da gluhi starši hitreje sprejmejo 

otrokovo izgubo sluha, hitreje komunicirajo z otrokom in mu tako lažje pomagajo pri 

oblikovanju samopodobe, medtem ko imajo slišeči starši zaradi komunikacijskih in 

jezikovnih ovir mnogo več socialnih in čustvenih problemov. (Schmidt in Čagran, 2006) 

Slišeči starši ob diagnozi izgube sluha pogosto doživljajo neprijetna čustva. Strah, jeza in 

negotovost, ki jih lahko doživljajo otroci ob svojih starših, vpliva na zaznavanje samega 

sebe. Sami sebe lahko vidijo kot vzrok za žalost staršev. (prav tam) 

Odziv staršev na gluhoto je zelo pomemben, zato se morajo truditi, da otroku omogočijo 

razvoj pozitivnega samospoštovanja. 
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− Vrtec, šola in vrstniki 

Otrokova slaba samoocena se lahko začne razvijati zgodaj v otroštvu, ko vstopi v vrtec ali 

šolo in pride v stik s slišečimi otroki. Na tej točki se gluhi otrok začenja zavedati, da je 

drugačen od slišečih. Ta koncept »drugačnosti« se pozneje lahko razvije v idejo, da so 

slišeči otroci boljši od njega, zato se začne pozicionirati nižje kot slišeči vrstniki. Sprejetje 

ali nesprejetje samega sebe vpliva na njegovo samospoštovanje. 

S. Van Gurp (2001; po Schmidt in Čagran, 2006) je proučevala učinke različnih vzgojno-

izobraževalnih okolij na samopodobo gluhih učencev v višjih razredih osnovne šole. 

Učenci so bili vključeni v tri vzgojno-izobraževalna okolja: segregirano (zavodske šole), 

delno integrirano (posebni razredi ali mešani razredi s slišečimi) in integrirano okolje 

(redni razredi s specialno-pedagoško podporo). Gluhi učenci v integriranem razrednem 

okolju so dosegli višje vrednosti na področju splošne akademske samopodobe in 

matematike v primerjavi s tistimi v delni integraciji. Višje vrednosti so dosegli tudi na 

področje samopercepcije bralnih zmožnosti. Na drugi strani pa je analiza socialne 

dimenzije samopodobe (zunanji izgled, odnosi z vrstniki, občutja lastne vrednosti) 

pokazala prednosti segregiranega učnega okolja pred integriranim in delno integriranim. 

Višje samospoštovanje imajo tisti mladostniki, ki imajo s šolanjem pozitivne izkušnje in se 

soočajo z manjšo diskriminacijo (ali so nediskriminirani) s strani vrstnikov. Nizko 

samospoštovanje pa se lahko pojavi tudi pri gluhih in naglušnih, ki so vključeni v 

segregirane oblike šolanja. Ker večino časa, ko se gradijo vezi z vrstniki in okoljem, 

preživijo z vrstniki, ki imajo težave s sluhom, so na koncu šolanja postavljeni pred težko 

izkušnjo vključevanja v slišeči svet. Ker je nerazumevanje obojestransko, se pogosto 

zgodi, da gluhi in naglušni težko dosežejo psihično in socialno integracijo in zato živijo na 

robu družbe. (Kogovšek, 2003) 

− Stopnja izgube sluha 

Naglušne osebe pogosto funkcionirajo kot polnočutne in redkeje kot gluhe, saj njihov svet 

ni brezzvočen. Slušni aparati in polževi vsadki jim najpogosteje omogočajo zadostno 

količino slušnih informacij za besedno komunikacijo in izobraževanje v rednih programih. 

Naglušni imajo tako zaradi težave s sluhom znatno manj omejitev kot gluhi, zato lahko 
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sklepamo, da le ta tudi v manjši meri vpliva na njihovo samospoštovanje. Na slabšem so le 

težje naglušni, ki so se izobraževali v segregaciji. Njihov govor je lahko neizgrajen in večini 

slišečim nerazumljiv, kretnje pa pri večini slišečih niso uporabne, zato se oža njihov krog 

sogovornikov. (prav tam) 

Gluhi veliko redkeje komunicirajo besedno, njihov način govora je kretalni. Uporaba 

znakovnega jezika ima pomanjkljivost v tem, da zooža njihov krog sogovornikov. Gluhi s 

tem najbolj občutijo svojo »drugačnost«, kar pa po predvidevanjih lahko negativno vpliva 

na samospoštovanje. 
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6. EMPIRIČNI DEL 

 

6.1 Cilji raziskovanja 

Čeprav se o samospoštovanju, njegovem vplivu in pomenu danes kar veliko piše, pa je to 

področje pri nas veliko manj raziskano za specifične skupine ljudi, med katere sodijo tudi 

gluhi in naglušni mladostniki. 

Zato želim v diplomskem delu ugotoviti, kakšno je samospoštovanje gluhih in naglušnih 

osnovnošolcev in srednješolcev. Zanima me, ali obstajajo razlike glede na ustanovo, v 

kateri se posamezniki z motnjo sluha izobražujejo, in kakšen vpliv imata na 

samospoštovanje starost in spol, pa tudi to, pri katerem od štirih faktorjev – socialni jaz, 

emocionalni jaz, telesni jaz in samozavest (po Lamovec, 1994) – so razlike opaznejše. 

 

6.2 Hipoteze 

Hipoteza 1:  

Samospoštovanje gluhih in naglušnih deklic se pomembno razlikuje od samospoštovanja 

gluhih in naglušnih dečkov. 

Hipoteza 2:  

Samospoštovanje gluhih in naglušnih osnovnošolcev, ki se šolajo v večinskih šolah, se 

pomembno razlikuje od samospoštovanja osnovnošolcev, ki so vključeni v zavodsko 

izobraževanje. 

Hipoteza 3:  

Samospoštovanje gluhih in naglušnih srednješolcev, ki se šolajo v večinskih šolah, se 

pomembno razlikuje od samospoštovanja tistih, ki so vključeni v zavodsko izobraževanje. 
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Hipoteza 4:  

Samospoštovanje osnovnošolcev z motnjami sluha, ki se izobražujejo v večinskih šolah, se 

pomembno razlikuje od samospoštovanja srednješolcev z motnjami sluha v večinskih 

šolah. 

Hipoteza 5:  

Samospoštovanje osnovnošolcev z motnjami sluha, ki so vključeni v zavodsko 

izobraževanje, se pomembno razlikuje od samospoštovanja srednješolcev z motnjami 

sluha, vključenih v zavode.  

 

6.3  Raziskovalna metoda 

Uporabljena je bila kavzalno – neeksperimentalna metoda raziskovanja, natančneje 

anketa. 

6.3.1 Vzorec 

Vzorec raziskovancev je priložnostni in namenski, kajti načrtno smo izbrali in k 

sodelovanju povabili vse mladostnike z izgubo sluha, ki so bili v šolskem letu 2009/2010 

vključeni v 6., 7., 8. in 9. razred večinske šole, Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana (v 

nadaljevanju ZGNL) in Centra za sluh in govor Maribor ter vse gluhe in naglušne 

srednješolce, vključene v večinske srednje šole in ZGNL. 

Nekateri starši učencev z izgubo sluha so sodelovanje odklonili in tako so v raziskavi 

sodelovali učenci in dijaki iz 15 večinskih osnovnih šol, 20 večinskih srednjih šol, 2 

zavodskih osnovnih šol in 1 zavodske srednje šole. 

 

Graf 3: Struktura vzorca glede na vrsto šole 
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V vzorec je bilo zajetih 33 mladostnikov z motnjo sluha, ki obiskujejo osnovne šole (od 

tega je 19 mladostnikov vključenih v večinske osnovne šole po vsej Sloveniji, 12 

osnovnošolcev, vključenih v OŠ v ZGNL in 2, ki se izobražujeta na Centru za sluh in govor 

Maribor) in 45 mladostnikov, ki obiskujejo srednješolsko izobraževanje (od tega 25 

mladostnikov obiskuje večinske srednje šole po vsej Sloveniji, 20 mladostnikov je 

vključenih v srednješolske programe ZGNL).  

 

Graf 4: Spolna struktura vzorca glede na vrsto šole 

Anketiranih je bilo več dečkov kot deklic. Najmanjše razmerje med številom deklic in 

dečkov je med anketiranimi osnovnošolci večinskih šol (8 deklic in 11 dečkov), največje pa 

med zavodskimi srednješolci, kjer je bilo v vzorec zajetih 14 dečkov in le 6 deklet. 

 

Graf 5: Struktura anketiranih osnovnošolcev glede na razred, ki ga obiskujejo 
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Osnovnošolci iz večinskih šol so dokaj enakomerno razporejeni v razrede, iz katerih smo 

zajeli gluhe in naglušne mladostnike. Struktura zavodskih osnovnošolcev pa je 

neenakomerna. Kar polovica učencev je iz 9. razreda. 

 

Graf 6: Struktura anketiranih srednješolcev glede na letnik, ki ga obiskujejo 

Največ srednješolcev iz večinskih šol je obiskovalo 1. letnik, ena dijakinja pa poklicni tečaj. 

Razporeditev anketiranih zavodskih srednješolcev po letnikih je enakomernejša kot pri 

osnovnošolcih.  

 

Graf 7: Starostna struktura anketiranih osnovnošolcev 

Povprečna starost anketiranih osnovnošolcev večinskih šol je 13,11 let, zavodskih pa 14,71 

let, kar pomeni, da so slednji v povprečju za leto in pol starejši.  Najmlajša anketiranca v 

večinski šoli sta bila stara 11 let, najmlajši zavodski učenci pa 13. Opazimo, da osnovno šolo 

v zavodu obiskujejo tudi učenci, ki so že dopolnili 16 in 17 let.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Barbara Humar Slapnik; diplomsko delo 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

50 

 

 

Graf 8: Starostna struktura anketiranih srednješolcev 

 

Tudi anketirani zavodski srednješolci so bili v povprečju skoraj za dve leti starejši od 

dijakov večinskih šol. Medtem ko so bili srednješolci večinskih šol v povprečju stari 17,08 

let, so bili anketirani dijaki z zavoda povprečno stari kar 18,9 let, saj smo v vzorec zajeli 

tudi tri 21-letnike, dvaindvajsetletnika in dva 23-letnika. Najstarejša srednješolka večinske 

šole je bila stara 20 let.  

6.3.2 Pripomočki 

V raziskavi je bila uporabljena Lestvica samospoštovanja (Lamovec, 1987) s 75 trditvami, ki 

so jih glede na to, koliko veljajo za njih same, anketirani mladostniki ocenili na 5-stopenjski 

ocenjevalni lestvici. 

T. Lamovec je postavke izbrala iz treh tujih vprašalnikov, jih preizkusila na slovenskih 

študentih in izvedla faktorsko analizo, pri čemer se je kot najustreznejša pokazala rešitev s 

4 faktorji (prav tam): 

− Socialni jaz vključuje trditve, ki vsebinsko opredeljujejo anketiranega v družbi le 

kot opazovalca; ob srečevanju neznanih ljudi se počuti bolj ali manj (ne)prijetno; se 

v večji ali manjši meri spomni, o čem bi se pogovarjal; bolj ali manj trpi zaradi 

pretirane plašnosti; v družbi je bolj ali manj sproščen; se bolj ali manj boji govoriti 

pred skupino; do določene mere ga  skrbi, če je v družbi zaželen; v manjši ali večji 
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meri izraža svoja stališča in čustva; se bolj ali manj boji kritike in ocenjevanja 

drugih; ima več ali manj težav pri aktivnem vključevanju v družbo ... (prav tam) 

− Emocionalni jaz sestavljajo trditve, ki anketiranega opisujejo kot bolj ali manj 

občutljivega od večine ljudi; ki včasih (ne) ve, kaj hoče; (manj) pogosto ga kaj 

spravi iz ravnotežja; zlahka (ne) postane zaskrbljen in depresiven; hitro (ne) izgubi 

pogum(a) in se (ne) sprašuje, če je sploh za kakšno rabo; (ne) sramuje se samega 

sebe in (ne) bi želel spremeniti (mnoge/ih) stvari pri sebi; bolj ali manj je prepričan 

v svoje sposobnosti in je večinoma (ne)zadovoljen. (prav tam) 

− Telesni jaz sestavljajo trditve, ki anketiranega opisujejo kot telesno bolj ali manj 

privlačnega od svojih prijateljev; ki se (ne) sramuje lastnega telesnega izgleda; v 

večji ali manjši meri sanjari, da bi bil bolj privlačen; se (ne) boji, ali je zmožen 

pritegniti zanimanje nasprotnega spola; (ne) razmišlja, da je manj sposoben od 

svojih kolegov; meni, da so njegovi gibi (ne)skladni, (niso) okorni in da mu (ne) 

primanjkuje talenta za ples; (ne) meni, da ga mnogo ljudi ne mara; bolj ali manj 

pogosto pa je zoprn sam sebi. (prav tam) 

− Samozavest vsebuje trditve, ki anketiranega  v družbi vrstnikov opisujejo kot bolj 

ali manj enakovrednega; ki se bolj ali manj strinja z mnenjem, ki ga imajo o njem 

njegovi najboljši prijatelji; v stiku z učiteljem (ne) pričakuje grajo/e; je bolj ali manj 

pripravljen prevzeti vodilno vlogo na področju, ki ga obvlada; težje ali lažje prizna 

svoje dosežke drugim in jih pripiše sebi ali sreči; (ne) potrudi se, da je deležen 

pozornosti, kakršno zasluži; meni, da je/ni dovolj inteligenten; bolj ali manj je 

uspešen tudi na nekaterih področjih izven šole; bolj ali manj se zaveda svoje 

privlačnosti in (ne) pričakuje, da bo osebam nasprotnega spola všeč; v večji ali 

manjši meri zaupa v svoje sposobnosti; osebi, ki jo ima rad, to/tega (ne) pokaže in 

meni, da je/ni (vsaj) toliko srečen kot večina ljudi. (prav tam) 
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Nekatere trditve so bile za naše anketiranje spremenjene tako, da so bile prilagojene 

šolski populaciji, pri čemer se njihov pomen ni bistveno spremenil. Na tem mestu navajam 

vse šifre in njim pripadajoče trditve, kot so bile uporabljene v vprašalniku. 

LSA1 V družbi nisem nikdar povsem sproščen/a. 

LSA2 Težko povem, kar mislim in čutim. 

LSA3 Pogosto imam občutek, da ničesar ne znam prav narediti. 

LSA4 Le redko zardim. 

LSA5 Včasih se sramujem same/ga sebe. 

LSA6 Na splošno sem prepričan/a v svoje sposobnosti. 

LSA7 Pogosto razmišljam, da sem manj sposoben/sposobna od svojih sošolcev. 

LSA8 Zdi se mi, da mi primanjkuje talenta za ples in druge dejavnosti, ki zahtevajo skladnost 

gibov. 

LSA9 Zadovoljen/zadovoljna sem s svojim izgledom. 

LSA10 V družbi vrstnikov se počutim enakovrednega/enakovredno. 

LSA11 Če želi učitelj/ica z mano govoriti, navadno ne pričakujem graje. 

LSA12 Primanjkuje mi zaupanja vase. 

LSA13 Zdi se mi, da v življenju nisem uspešen/uspešna. 

LSA14 Pogosto trpim zaradi pretirane plašnosti. 

LSA15 Skrbi me, da se z drugimi ne razumem prav dobro. 

LSA16 Kadar moram prepričati učitelja/učiteljico v nekaj, čemur bi ta lahko nasprotoval/a sem 

zelo zaskrbljen/a. 

LSA17 Navadno se v družbi dobro počutim. 

LSA18 Rada/a bi spremenil/a mnoge stvari pri sebi, če bi mogel/mogla. 

LSA19 Mislim, da nisem pretirano občutljiv/a na kritiko drugih. 

LSA20 Včasih sem zaskrbljen/a, da ne pritegnem zanimanja nasprotnega spola. 

LSA21 Mnogo ljudi me ne mara. 

LSA22 Zdi se mi, da sem dovolj inteligenten/inteligentna. 

LSA23 Če me kdo pohvali, tega ne poskušam zanikati. 

LSA24 Premalo sem iznajdljiv/a. 

LSA25 Včasih pomislim, da nisem nič vreden/vredna. 

LSA26 Neprijetno mi je, kadar spoznavam nove Ijudi. 

LSA27 Bojim se kritike drugih Ijudi. 
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LSA28 Svoja čustva običajno skušam skriti. 

LSA29 Redkokdaj sem v zadregi. 

LSA30 Včasih izgubim ves pogum in se sprašujem, ali sem sploh za kakšno rabo. 

LSA31 Večinoma sem zadovoljen/zadovoljna s sabo in s svojim življenjem. 

LSA32 Včasih pomislim, da telesno ne izgledam dobro. 

LSA33 Kadar se ukvarjam s športom, ki zahteva skladnost gibov, se bojim, da sem videti zelo 

neroden/nerodna. 

LSA34 Kadar mi nekaj posebno uspe, pripišem zasluge za to sebi in ne le sreči. 

LSA35 Verjamem, da sem dovolj telesno privlačen/na, da bi zanimal/a nasprotni spol. 

LSA36 Večino časa se počutim nelagodno oz. neprijetno, ne da bi sam/a vedel/a zakaj. 

LSA37 Sem vsaj toliko privlačen/privlačna, kot je večina Ijudi. 

LSA38 Kadar sem v družbi, se težko spomnim, o čem naj bi se pogovarjali. 

LSA39 Pogosto me skrbi, če so drugi Ijudje zares radi v moji družbi. 

LSA40 Skrbi me misel na to, ali me drugi Ijudje pri delu ali v šoli ocenjujejo kot 

uspešnega/uspešno. 

LSA41 Sposoben/sposobna sem pristopiti k neki družbi in se aktivno vključiti vanjo. 

LSA42 Hitro postanem žalosten/žalostna. 

LSA43 Navadno vem, kaj hočem. 

LSA44 Včasih me je sram telesnega izgleda. 

LSA45 Pogosto sem sam/a sebi zoprn/a. 

LSA46 Potrudim se, da sem deležen/deležna pozornosti, kakršno se mi zdi, da si jo zaslužim. 

LSA47 Vsaj toliko sem srečen/srečna kot večina Ijudi. 

LSA48 Zdi se mi, da svoje delo kar v redu opravljam. 

LSA49 Mislim, da sem čisto v redu človek in se le redko počutim krivega/krivo. 

LSA50 Kadar srečujem neznane Ijudi, se pogosto počutim neprijetno. 

LSA51 Kadar naredim kakšno nerodnost ali napako, ki me osmeši, potrebujem dolgo časa, da 

to prebolim. 

LSA52 Včasih se mi zgodi, da se v družbo ne morem vključiti. 

LSA53 V družbi novih Ijudi navadno nisem pretirano plašen/plašna in se ne počutim neprijetno.  

LSA54 Pogosto sem zaskrbljen/a. 

LSA55 Pogosto si želim in razmišljam, da bi bil/a bolj privlačen/privlačna. 

LSA56 Mislim, da sem všeč osebam nasprotnega spola. 
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LSA57 Ne počutim se slabo, če moram kaj voditi na področju, ki ga obvladam. 

LSA58 Pogosto se mi zdi, da nisem za nobeno rabo. 

LSA59 Pogosto me skrbi, kaj drugi Ijudje mislijo o meni. 

LSA60 V družbi sem opazovalec/opazovalka. 

LSA61 Zelo sem zaskrbljen/a, kadar moram brati ali nekaj povedati pred celo skupino. 

LSA62 Ko izvajam kakšno športno dejavnost in opazim, da me drugi gledajo, to dejavnost 

slabše izvedem. 

LSA63 Če govorim pred skupino Ijudi, ne občutim večje napetosti. 

LSA64 Pogosto me kaj spravi iz ravnotežja. 

LSA65 Pogosto imam občutek, da je večina mojih prijateljev/prijateljic in sošolcev/sošolk 

telesno bolj privlačnih od mene. 

LSA66 Zavedam se svoje privlačnosti in pričakujem, da jo bodo drugi opazili. 

LSA67 Strinjam se z mnenjem, ki ga imajo o meni moji/moje najboljši/najboljše prijatelji/ce. 

LSA68 Kadar menim, da imajo nekateri Ijudje, ki jih poznam, neugodno mnenje o meni, me to 

močno vznemirja. 

LSA69 Navadno sem napet/a in zaskrbljen/a. 

LSA70 Včasih mi je nerodno ali pa se bojim vstopiti v sobo, kjer so drugi že zbrani. 

LSA71 Sem bolj občutljiv/a kot večina Ijudi. 

LSA72 Če sem na nekem področju dober/dobra, mi tega ni težko priznati drugim. 

LSA73 Če imam nekoga rad/a, mu to dam vedeti. 

LSA74 Včasih se mi zgodi, da ne vem, kaj hočem. 

LSA75 Na nekaterih področjih izven šole sem dovolj uspešen/uspešna. 

 

6.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

Podatki so bili zbrani v okviru obsežnejše raziskave o gluhih in naglušnih mladostnikih, 

katero smo izvedle štiri študentke pod vodstvom dveh mentoric. 

Iz Zavoda za šolstvo smo pridobile podatke o tem, koliko je gluhih in naglušnih 

mladostnikov z odločbo v Sloveniji in kje se šolajo. Pred anketiranjem smo za dovoljenje 

najprej prosile ravnatelje šol, nato pa pridobile pisna soglasja staršev še ne polnoletnih 

mladostnikov. Ankete smo opravile na šolah, kjer se anketiranci izobražujejo. Mladostnike 

na večinskih osnovnih in srednjih šolah smo anketirale individualno oziroma v majhnih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                      Barbara Humar Slapnik; diplomsko delo 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

55 

 

skupinah (največ trije učenci), tiste v Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani pa v večjih 

skupinah, pri čemer je bilo prisotnih več izvajalk, pa tudi tolmačka za znakovni jezik. 

Anketirancem smo izvajalke in tolmačka nudile pomoč, ki so jo pri reševanju potrebovali 

(pomagale pri branju, razlagi neznanih pojmov ...). 

6.3.4 Obdelava podatkov 

Vsi podatki so bili vnešeni v statistični program SPSS, s katerim so bile narejene tudi 

nadaljne statistične analize.  

Uporabila sem t-preizkus za neodvisne vzorce, s katerim sem dokazovala razlike med 

skupinami. V diplomsko delo sem vključila le tiste izračune, ki so razliko dokazali (2P ‹ 

0,05).  

Hkrati z računanjem t-preizkusa sem izvedla tudi Levenov test homogenosti varianc, saj je 

za nadaljno interpretacijo pomembno, da ugotovimo, ali sta varianci v obeh skupinah, ki ju 

primerjamo med seboj, enaki, ali se razlikujeta. (Kropivnik, Kogovšek, Gnidovec, 2006) 

Pri analizi razlik med skupinami sem rezultate zaradi večje preglednosti razdelila na 4 

vidike samospoštovanja, pri čemer sem se poslužila 4 faktorjev, ki jih je opredelila T. 

Lamovec (1994). 

Zaradi boljše preglednosti sem pri analiziranju predvsem v tabelah, pa tudi v 

interpretacijah, uporabila šifriranje trditev, saj so le-te za navajanje v celoti predolge. 

Oznaka LSA pri tem pomeni, da gre za trditev iz lestvice samospoštovanja, številka, ki 

kratici sledi, pa ponazarja zaporedno številko trditve na vprašalniku. 
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7. REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

7.1 Splošna analiza rezultatov 

Tanja Lamovec (1994), avtorica uporabljene lestvice samospoštovanja, je določila decilne 

vrednosti za vse štiri faktorje. Izračunala sem, v kateri decil spada posamezna skupina 

anketirancev, pri čemer sem jih razdelila tudi po spolu.  

Tabela 2: Decilne vrednosti po skupinah in spolu anketirancev ter faktorjih 

 socialni jaz emocionalni jaz telesni jaz samozavest 

večinska OŠ - dečki 5. decil 4. decil 4. decil 8. decil 

večinska SŠ - dečki 7. decil 6. decil 6. decil 8. decil 

zavodska OŠ – dečki 6. decil 6. decil 8. decil 5. decil 

zavodska SŠ – dečki 6. decil 6. decil 8. decil 3. decil 

večinska OŠ - deklice 4. decil 3. decil 4. decil 8. decil 

večinska SŠ - deklice 6. decil 5. decil 5. decil 6. decil 

zavodska OŠ – deklice 6. decil 5. decil 5. decil 6. decil 

zavodska SŠ – deklice 6. decil 5. decil 7. decil 6. decil 

 

Nižja decilna vrednost pri prvih treh faktorjih kaže na višje samospoštovanje na teh 

področjih, medtem ko nižja decilna vrednost pri samozavesti kaže na primanjkljaj v 

samospoštovanju. 

S hitrim pregledom vrednosti v tabeli ugotovimo, da kar 23 od 32 decilnih vrednosti, ki 

smo jih v analizi določili, zavzema vrednosti na sredini lestvice (4., 5. in 6. decil), medtem 

ko v skrajne decilne vrednosti (1, 2, 9 in 10) na podlagi dobljenih rezultatov ni uvrščena 

nobena skupina. V povprečju samospoštovanje anketiranih tako pretirano ne odstopa v 

nobeno skrajnost, je pa med skupinami mogoče zaznati razlike. 

Če dobljene rezultate analiziramo po faktorjih ugotovimo, da imajo najvišje 

samospoštovanje na področju socialnega jaza deklice v večinskih osnovnih šolah. Te se v 
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družbi, v katero so vključene, počutijo prijetneje in bolj sproščeno od drugih skupin 

anketirancev. Najslabše se v družbi znajdejo dijaki večinskih srednjih šol.  

Tudi na področju emocionalnega jaza imajo najvišje samospoštovanje učenke večinskih 

osnovnih šol, sledijo jim učenci večinskih osnovnih šol, med drugimi anketiranci ni večjih 

odstopanj. 

Na področju telesnega jaza imajo najvišje samospoštovanje učenci in učenke večinskih 

osnovnih šol, najnižje pa učenci in dijaki zavodskih šol, ki se samim sebi zdijo telesno manj 

privlačni. 

Najbolj samozavestni so učenci in dijaki v večinskih šolah in učenke večinskih osnovnih šol, 

najmanj pa srednješolci v zavodu. 

Povzamemo lahko, da z višjim samospoštovanjem na vseh faktorjih bolj ali manj izstopajo 

učenke in učenci večinskih šol. Vzroka za to ne moremo enostavno in z gotovostjo 

pripisati le enemu dejavniku, najverjetneje pa k temu vsaj delno pripomore to, da se 

učenke in učenci v večinskih šolah počutijo enakovredne sošolcem, ki nimajo težav s 

sluhom, in jim zato njihova naglušnost predstavlja manjšo oviro, kot če bi bili izolirani od 

slišečih vrstnikov. 

A kje potem tiči vzrok nižjega samospoštovanja dijakov (v primerjavi z osnovnošolci), ki se 

prav tako izobražujejo v večinskih šolah? Ali z leti vse bolj zaznavajo, da so »drugačni« in 

jim za to ni vseeno? 

Po rezultatih sodeč bi bilo potrebno največjo skrb nameniti zavodskim srednješolcem, saj 

je njihov primanjkljaj v samozavesti v primerjavi z drugimi anketiranimi skupinami zelo 

očiten, nižje samospoštovanje pa zaznamo tudi na področju telesnega jaza. Ali 

vključenost v zavod v njih pogosteje vzbuja občutek manjvrednosti, neuspešnosti in 

neprivlačnosti? Ali pa so manj samozavestni zato, ker so njihove težave s sluhom večje kot 

pri dijakih vključenih v večinske šole in tako predstavljajo določeno oviro tudi za njihovo 

življenje v prihodnosti, po koncu formalnega izobraževanja? Mogoče na nižjo samozavest 

vplivajo razmišljanja o ovirah pri vpisu na fakultete? Lahko bi našteli še mnogo 

potencialnih razlogov, a za določitev pravega odgovora bi bilo potrebno raziskavo še 

poglobiti in o tem vprašati anketirance. 
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7.2 Analiza razlik med skupinami 

Analize razlik z vidika različnih spremenljivk sem se zaradi velikega števila trditev lotila po 

posameznih faktorjih, ki jih je opredelila avtorica lestvice Tanja Lamovec (1994).  

Vse trditve so razdeljene v štiri skupine: socialni jaz, emocionalni jaz, telesni jaz in 

samozavest. Nekatere trditve se pojavijo pri dveh (ena celo pri treh) faktorjih, ker 

zajemajo značilnosti večih področij. 

7.2.1 Razlike med spoloma 

S t-preizkusom nismo uspeli dokazati razlik med samospoštovanjem deklet in 

samospoštovanjem fantov na področju socialnega, emocionalnega in telesnega jaza. Pri 

samozavesti se statistično pomembne razlike pojavijo le pri 73 trditvi, iz katere je 

razvidno, da dekleta pogosteje dajo vedeti ljudem, da so jim všeč, kot pa to storijo fantje. 

Rezultati ne presenečajo in so skladni z ugotovitvami D. Kobal (2000), ki v svojih 

raziskavah prav tako ni ugotovila razlik med spoloma na vzorcu slišečih mladostnikov in 

mladostnic.  

Samozavest 

 spol N M SD Levenov test 

homogenosti varianc 

t-preizkus 

     F P t df P 

LSA73 ženski 27 4,41 1,010 ,879 ,351 2,567 75 ,012 

moški 50 3,76 1,080      

 
 

Sklep 

Ker pri večini trditev (razen pri eni) nismo dokazali statistično pomembnih razlik med dečki 

in deklicami, hipotezo 1 (Samospoštovanje gluhih in naglušnih deklic se pomembno razlikuje 

od samospoštovanja gluhih in naglušnih dečkov.) zavrnemo. 
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7.2.2 Razlike med osnovnošolci v večinskih in zavodskih šolah 

Socialni jaz 

 

 Vrsta šole N M SD Levenov test 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

     F P t df P 

LSA2 OŠ_večinska 19 1,95 1,177 ,038 ,847 -2,766 31 ,009 

OŠ_zavod 14 3,14 1,292      

LSA3 OŠ_večinska 19 1,74 ,991 ,771 ,387 -2,296 31 ,029 

OŠ_zavod 14 2,64 1,277      

LSA12 OŠ_večinska 19 1,68 1,108 ,054 ,818 -2,231 31 ,033 

OŠ_zavod 14 2,57 1,158      

OŠ_zavod 14 2,43 1,222      

LSA40 OŠ_večinska 19 2,32 1,250 ,663 ,422 -2,941 31 ,006 

OŠ_zavod 14 3,57 1,158      

LSA41 OŠ_večinska 19 4,05 1,129 1,649 ,209 2,113 31 ,043 

OŠ_zavod 14 3,07 1,542      

LSA51 OŠ_večinska 19 1,68 ,749 4,831 ,036    

OŠ_zavod 14 2,64 1,336   -2,419 18,985 ,026 

LSA60 OŠ_večinska 19 2,63 1,257 ,555 ,462 2,109 30 ,043 

OŠ_zavod 13 1,77 ,927      

LSA61 OŠ_večinska 19 1,95 1,177 ,245 ,624 -3,432 31 ,002 

OŠ_zavod 14 3,36 1,151      

LSA62 OŠ_večinska 19 1,79 1,182 1,174 ,287 -3,658 30 ,001 

OŠ_zavod 13 3,46 1,391      

 
Med osnovnošolci, ki se šolajo na večinskih šolah, in tistimi, ki so vključeni v zavodu smo 

statistično pomembne razlike na področju socialnega jaza dokazali pri 9 trditvah od 

skupno 31 trditev, ki sestavljajo socialni jaz.  

Največja razlika se je pojavila pri trditvi »Ko izvajam kakšno športno dejavnost in opazim, 

da me drugi gledajo, to dejavnost slabše izvedem.« (LSA62), in sicer jo je kot trditev, ki za 

njih pogosto velja, prepoznalo več zavodskih učencev in učenk (M = 3,46), medtem ko 

njihovi vrstniki v večinskih šolah menijo, da za njih velja le redko (M = 1,79). 
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Rezultat me preseneča, saj bi prej pomislili, da bo situacija ravno obratna. Ker gluhi in 

naglušni učenci v večinskih šolah lahko bolj pogosto doživljajo, da se razlikujejo od svojih 

sošolcev, bi sklepali, da se bolj bojijo tega, da bi zaostajali tudi v spretnostih, znanju ... 

Strah pogosto deluje negativno in doseže, da smo manj uspešni, kot bi lahko bili. V našem 

vzorcu so rezultati drugačni in čemu jih lahko pripišemo, bi bilo vredno raziskati. 

Tudi pri trditvi »Zelo sem zaskrbljen/a, kadar moram brati ali nekaj povedati pred celo 

skupino.« (LSA61) so rezultati podobni. Večji strah občutijo učenci zavodskih šol, čeprav so 

med sebi enakimi. Tudi pri tej trditvi bi najprej pomislili, da bolj velja za osnovnošolce 

večinskih šol, saj imajo gluhi in naglušni z branjem več težav kot slišeči in so razlike v 

večinski šoli, kjer je možna neposredna primerjava, očitnejše. Rezultat gre najverjetneje 

pripisati temu, da se v zavodu izobražujejo tisti gluhi in naglušni, ki imajo z branjem in 

govorjenjem večje težave, ki so morda razlog njihovega strahu pred nastopanjem v 

javnosti. 

Zavodski osnovnošolci tudi težje povedo, kaj mislijo in čutijo (LSA2), bolj jih skrbi, ali jih 

drugi pri delu ali v šoli ocenjujejo kot uspešne (LSA40), potrebujejo več časa, da prebolijo 

nerodnost ali napako, ki jih je osmešila (LSA51), pogosteje imajo občutek, da ničesar ne 

znajo prav narediti (LSA3), pogosteje jim primanjkuje zaupanja vase (LSA12). 

Osnovnošolci v večinskih šolah ocenjujejo, da so sposobni pristopiti k neki družbi in se 

aktivno vključiti vanjo (LSA41), vendar pa so v družbi tudi večkrat opazovalci (LSA60) kot 

učenci z zavodov. 
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Emocionalni jaz 

 

 Vrsta šole N M SD Levenov test 

homogenosti varianc 

t-preizkus 

     F P t df P 

LSA5 OŠ_večinska 19 1,37 ,597 13,649 ,001    

OŠ_zavod 14 2,43 1,555   -2,423 15,845 ,028 

LSA6 OŠ_večinska 19 4,42 ,769 ,968 ,333 3,555 31 ,001 

OŠ_zavod 14 3,29 1,069      

LSA12 OŠ_večinska 19 1,68 1,108 ,054 ,818 -2,231 31 ,033 

OŠ_zavod 14 2,57 1,158      

LSA18 OŠ_večinska 19 2,37 1,342 ,132 ,719 -2,311 31 ,028 

OŠ_zavod 14 3,50 1,454      

LSA25 OŠ_večinska 19 1,68 1,204 ,040 ,844 -2,501 31 ,018 

OŠ_zavod 14 2,79 1,311      

LSA30 OŠ_večinska 19 1,63 1,065 ,412 ,526 -2,857 31 ,008 

OŠ_zavod 14 2,79 1,251      

LSA31 OŠ_večinska 19 4,74 ,562 12,502 ,001    

OŠ_zavod 14 4,07 1,072   2,119 18,261 ,048 

LSA49 OŠ_večinska 19 4,05 1,129 ,040 ,843 2,062 31 ,048 

OŠ_zavod 14 3,21 1,188      

LSA58 OŠ_večinska 19 1,37 ,597 2,649 ,114 -2,300 31 ,028 

OŠ_zavod 14 2,07 1,141      

LSA64 OŠ_večinska 19 1,89 ,937 ,041 ,840 -2,050 31 ,049 

OŠ_zavod 14 2,57 ,938      

 
Na področju emocionalnega jaza nam je razliko uspelo statistično dokazati za 10 od 21 

trditev. 

Najočitnejša je razlika pri trditvi »Na splošno sem prepričan/a v svoje sposobnosti.« 

(LSA6), s katero se bolj strinjajo učenci v večinskih osnovnih šolah (M = 4,42) kot učenci in 

učenke v zavodskih osnovnih šolah (M = 3,29). Zaupanje v lastne sposobnosti (LSA6) je 

pomembno, saj vemo, da nam marsikaj lahko uspe, če imamo prepričanje, da to zmoremo 

in znamo. Gluhi in naglušni učenci večinskih šol imajo tako več možnosti, da kljub njihovi 

»oviri«, ki jo predstavlja izguba sluha, v življenju uspejo doseči tisto, kar si želijo. 

Na drugi strani zavodski učenci v primerjavi z učenci večinskih šol »večkrat izgubijo ves 

pogum in se sprašujejo, ali so sploh za kakšno rabo« (LSA30), pogosteje pomislijo, da niso 
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nič vredni (LSA25) in za nobeno rabo (LSA58), se bolj sramujejo samih sebe (LSA5), bi raje 

spremenili mnoge stvari na sebi, če bi lahko (LSA18), pogosteje jim primanjkuje zaupanja 

vase (LSA12) in lažje jih kaj spravi iz ravnotežja (LSA64). 

Opazimo lahko, da je zgoraj navedenim trditvam skupen zapis v negativni obliki, iz 

katerega se da razbrati, da se posameznik, za katerega trditve veljajo, ne ceni in se želi 

spremeniti. Tega za naše anketirance ne moremo trditi, saj nam podrobnejši pregled 

povprečnih vrednosti da vedeti, da tudi za zavodske učence trditve v povprečju večkrat 

ne veljajo kot veljajo, pri čemer navajajo, da zanje le redko velja trditev LSA58 (M = 2,07), 

večkrat pa LSA18 (M = 3,5), drugi rezultati pa so razporejeni med omenjenima. Pa vendar 

t-preizkus kaže, da je razlika med večinskimi in zavodskimi osnovnošolci na tem področju 

pomembna, zato se nam pojavi vprašanje, ali izobraževanje v zavodih in s tem delna 

izključenost iz vsakdanjega življenja slišečih v mladostnikih zbujata rahel občutek 

manjvrednosti. 

Pozitivno naravnani trditvi »Mislim, da sem čisto v redu človek in se le redko počutim 

krivega/krivo.« (LSA31) in »Večinoma sem zadovoljen/zadovoljna s sabo in s svojim 

življenjem.« (LSA49) so bolj pozitivno ocenili osnovnošolci v večinskih šolah, pri čemer pa 

je zopet nemogoče upravičeno trditi, da rezultat kaže na nizko samospoštovanje 

zavodskih šolarjev, saj povprečni oceni 4,07 in 3,21 kažeta, da trditvi pogosto oziroma vsaj 

prevladujoče veljata tudi za slednje.  
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Telesni jaz 

 
 Vrsta šole N M SD Levenov test 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

     F P t df P 

LSA7 OŠ_večinska 19 1,63 ,895 10,654 ,003    

OŠ_zavod 14 2,86 1,657   -2,510 18,568 ,022 

LSA8 OŠ_večinska 19 1,74 1,147 ,160 ,692 -2,091 31 ,045 

OŠ_zavod 14 2,64 1,336      

LSA20 OŠ_večinska 19 1,47 ,772 5,668 ,024    

OŠ_zavod 14 2,36 1,277   -2,297 19,903 ,033 

LSA25 OŠ_večinska 19 1,68 1,204 ,040 ,844 -2,501 31 ,018 

OŠ_zavod 14 2,79 1,311      

LSA55 OŠ_večinska 19 2,21 1,134 ,010 ,922 -3,754 31 ,001 

OŠ_zavod 14 3,64 1,008      

LSA58 OŠ_večinska 19 1,37 ,597 2,649 ,114 -2,300 31 ,028 

OŠ_zavod 14 2,07 1,141      

 
Statistično pomembne razlike se pri telesnem jazu pojavijo pri šestih trditvah od 

osemnajstih. 

Rezultati kažejo, da si učenci v zavodu pogosteje želijo in razmišljajo, da bi bili bolj 

privlačni (LSA55). Želje najverjetneje ne gre pripisati težavam s sluhom, saj le-te bistveno 

ne vplivajo na telesni izgled (kot na primer nanj vpliva Downov sindrom), opaznejši so le 

slušni aparati in polževi vsadki. Razmišljanje in želje o zunanji lepoti so značilne za vse 

mladostnike, ko se začno spopadati s spreminjanjem telesa in prvimi simpatijami. Ali je 

mogoče, da si učenci v zavodu želijo prikrajšanost zaradi težav s sluhom nadoknaditi s 

telesno lepoto? Ali pa razlog mogoče le tiči v opaznosti slušnih pripomočkov? 

Več kot eno oceno višje so zavodski učenci ocenili tudi trditvi »Včasih pomislim, da nisem 

nič vreden/vredna.« (LSA25) in »Pogosto razmišljam, da sem manj sposoben/sposobna od 

svojih sošolcev.« (LSA7). Če nas rezultat preseneti že s prvo navedeno trditvijo, saj bi 

pomislili, da se učenci med sebi enakimi počutijo sprejete in enakovredne, kar v njih ne bi 

smelo zbujati občutka manjvrednosti, je še bolj presenetljivo to, da se v primerjavi s 

sošolci zavodski učenci počutijo manj sposobne, medtem ko tisti, ki se v večinski šoli 

primerjajo s slišečimi in lahko predpostavljamo, da pogosteje naletijo na ovire, ki so 
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sošolcem nepoznane, o tem razmišljajo manjkrat. Mogoče prav vključitev v zavod v 

učencih zbuja občutek, da so »manj vredni«, ker ne hodijo v večinsko šolo, in sami sebe 

tudi zato vidijo kot manj sposobne. 

Zavodski učenci pogosteje ugotavljajo, da jim primanjkuje talenta za ples in druge 

dejavnosti, ki zahtevajo skladnost gibov (LSA8), večkrat kot vrstniki v večinskih šolah pa 

so zaskrbljeni, da ne pritegnejo zanimanja nasprotnega spola (LSA20). 

Čeprav učenci, ki se izobražujejo v zavodu, trditev »Pogosto se mi zdi, da nisem za nobeno 

rabo.« (LSA58), v povprečju ocenjujejo z oceno 2,07, ker pomeni, da za njih le redko velja, je 

razlika med njihovo oceno in oceno vrstnikov v večinski šoli statistično pomembna. 

Samozavest 

 

 Vrsta šole N M SD Levenov test 

homogenosti varianc 

t-preizkus 

     F P t df P 

LSA11 OŠ_večinska 19 3,79 1,182 ,166 ,687 2,403 31 ,022 

OŠ_zavod 14 2,71 1,383      

LSA22 OŠ_večinska 19 4,37 ,761 7,890 ,009    

OŠ_zavod 14 3,50 1,345   2,174 19,092 ,043 

LSA49 OŠ_večinska 19 4,05 1,129 ,040 ,843 2,062 31 ,048 

OŠ_zavod 14 3,21 1,188      

LSA72 OŠ_večinska 19 4,37 ,831 4,879 ,035    

OŠ_zavod 14 3,36 1,336   2,498 20,270 ,021 

 

Na področju samozavesti smo med 19 trditvami statistično pomembne razlike uspeli 

dokazati le na štirih. Trditve so bile pozitivno naravnane, kot za njih bolj resnične, pa so jih 

prepoznali  učenci večinskih šol. 

Razlike so se pojavile pri trditvah: »Če sem na nekem področju dober/dobra, mi tega ni 

težko priznati drugim.« (LSA72), »Če želi učitelj/ica z mano govoriti, navadno ne 

pričakujem graje.« (LSA11), »Zdi se mi, da sem dovolj inteligenten/inteligentna.« (LSA22) in 

»Mislim, da sem čisto v redu človek in se le redko počutim krivega/krivo.« (LSA49).  
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Iz povprečnih vrednosti ocen je mogoče razbrati, da se tako učenci večinskih kot 

zavodskih šol z navedenimi trditvami večinoma strinjajo in za njih pogosto veljajo, izjema 

je le trditev LSA11, za katero zavodski osnovnošolci ugotavljajo, da za njih manjkrat velja. 

Pri tem pa omenimo, da obstaja velika verjetnost, da zavodski učenci, ki imajo več težav 

že z razumevanjem preprostih stavkov, povedi z zahtevno strukturo in zanikanim 

stavkom morda niso razumeli. 

 

 

Sklep 

Hipotezo 2 (Samospoštovanje gluhih in naglušnih osnovnošolcev, ki se šolajo v večinskih 

šolah, se pomembno razlikuje od samospoštovanja osnovnošolcev, ki so vključeni v zavodsko 

izobraževanje.) zavrnemo, saj se na nobenem od štirih faktorjev samospoštovanja (socialni 

jaz, emocionalni jaz, telesni jaz in samozavest) pomembne razlike niso pokazale pri več kot 

polovici postavk, ki so faktorje sestavljale. 

Največ pomembnih razlik se je pojavilo na področju emocionalnega jaza (pri 10-ih postavkah 

od 21-ih), manj na področju telesnega (pri 6-ih postavkah od 18-ih) in socialnega jaza (pri 9-ih 

postavkah od 31-ih), najmanj pa na področju samozavesti (pri 4-ih postavkah od 19-ih). 

Večina pomembnih razlik kaže na to, da je samospoštovanje učencev in učenk v večinski 

osnovni šoli višje od samospoštovanja osnovnošolcev v zavodih. 
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7.2.3 Razlike med srednješolci v večinskih in zavodskih šolah 

 Socialni jaz 

 

 Vrsta šole N M SD Levenov test 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

     F P t df P 

LSA36 SŠ_večinska 25 2,76 ,779 2,695 ,108 2,172 43 ,035 

SŠ_zavod 20 2,20 ,951      

 
Med srednješolci v večinskih in zavodskih šolah se statistično pomembne razlike na 

področju socialnega jaza pojavijo le pri 36. trditvi, iz česar razberemo, da se srednješolci v 

večinskih šolah pogosteje kot vrstniki v zavodu počutijo nelagodno oziroma neprijetno, 

ne da bi sami vedeli zakaj. 

Emocionalni jaz 

 
 Vrsta šole N M SD  Levenov test 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

     F P t df  P 

LSA6 SŠ_večinska 25 4,24 ,779 1,266 ,267 2,776 43 ,008 

SŠ_zavod 20 3,55 ,887      

LSA13 SŠ_večinska 25 1,88 ,927 4,019 ,051 -2,308 43 ,026 

SŠ_zavod 20 2,65 1,309      

LSA25 SŠ_večinska 25 1,88 ,971 1,531 ,223 -2,285 43 ,027 

SŠ_zavod 20 2,60 1,142      

LSA36 SŠ_večinska 25 2,76 ,779 2,695 ,108 2,172 43 ,035 

SŠ_zavod 20 2,20 ,951      

LSA49 SŠ_večinska 25 3,96 ,935 5,172 ,028    

SŠ_zavod 20 3,15 1,461   2,152 30,858 ,039 

 
Iz tabele lahko razberemo pet trditev, za katere smo dokazali statistično pomembne 

razlike.  
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Dijaki večinskih šol so na splošno bolj prepričani v svoje sposobnosti (LSA6). Le ugibamo 

lahko, ali je k temu prispeval tudi uspešen vpis na željeno srednjo šolo, dobre ocene, 

primerjava s slišečimi sošolci ...  

Srednješolci, vključeni v zavod, pa so višje od vrstnikov v večinskih šolah ocenili trditvi »Zdi 

se mi, da v življenju nisem uspešen/uspešna.« (LSA13) in »Včasih pomislim, da nisem nič 

vreden/vredna.« (LSA25).  

Če bi nadaljevali misel z zgornjega odstavka, bi v tem primeru sklepali ravno obratno – da 

vključitev v zavodsko izobraževanje v dijakih zbuja občutek manjvrednosti in 

neuspešnosti. A temu ni tako. Trditvi ne predstavljata prevladujočega mnenja, saj 

anketirani ocenjujejo, da večkrat ne veljata kot veljata, prav tako pa nismo uspeli dokazati 

razlik pri mnogih sorodnih trditvah iz obravnavanega sklopa. 

Razlike se pojavijo le še pri trditvah »Večino časa se počutim nelagodno oz. neprijetno, ne 

da bi sam/a vedel/a zakaj.« (LSA36) in »Mislim, da sem čisto v redu človek in se le redko 

počutim krivega/krivo.« (LSA49), s katerima so se v večji meri strinjali dijaki večinskih šol. 

Telesni jaz 

 Vrsta šole N M SD Levenov test 

homogenosti varianc 

t-preizkus 

     F P t df P 

LSA13 SŠ_večinska 25 1,88 ,927 4,019 ,051 -2,308 43 ,026 

SŠ_zavod 20 2,65 1,309      

LSA25 SŠ_večinska 25 1,88 ,971 1,531 ,223 -2,285 43 ,027 

SŠ_zavod 20 2,60 1,142      

LSA32 SŠ_večinska 24 2,54 1,062 ,411 ,525 -2,248 42 ,030 

SŠ_zavod 20 3,30 1,174      

LSA36 SŠ_večinska 25 2,76 ,779 2,695 ,108 2,172 43 ,035 

SŠ_zavod 20 2,20 ,951      

 

Razlike med skupinama smo dokazali za štiri trditve od 18, ki tvorijo telesni jaz. 

Zavodski dijaki in dijakinje pogosteje ocenjujejo, da v življenju niso uspešni (LSA13), 

večkrat kot dijaki in dijakinje večinskih šol tudi pomislijo, da niso nič vredni (LSA25) in da 

telesno ne izgledajo dobro (LSA32).  
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Rezultati kažejo na to, da so gluhi in naglušni srednješolci v zavodu v povprečju manj 

zadovoljni s sabo kot tisti v večinskih šolah, slednji pa pogosteje navajajo, da se večino 

časa počutijo nelagodno oziroma neprijetno, ne da bi sami vedeli zakaj (LSA36). 

Samozavest 

 Vrsta šole N M SD Levenov test 

homogenosti varianc 

t-preizkus 

     F P t df P 

LSA13 SŠ_večinska 25 1,88 ,927 4,019 ,051 -2,308 43 ,026 

SŠ_zavod 20 2,65 1,309      

LSA49 SŠ_večinska 25 3,96 ,935 5,172 ,028    

SŠ_zavod 20 3,15 1,461   2,152 30,858 ,039 

LSA72 SŠ_večinska 25 3,88 1,054 ,250 ,620 2,703 43 ,010 

SŠ_zavod 20 3,00 1,124      

Razlike med aritmetičnimi sredinami so bile opazne pri večih trditvah, a smo dokazali le tri 

od 19 trditev. 

Srednješolci v večinskih šolah lažje priznajo drugim, če so na nekem področju dobri 

(LSA72) in zase menijo, da so čisto v redu ljudje in se redkeje počutijo krive (LSA49). 

Dijakom v zavodu pa se pogosteje zdi, da v življenju niso uspešni (LSA13), kar smo 

komentirali že pri prejšnjih sklopih. 

 

 
Sklep 

Hipotezo 3  (Samospoštovanje gluhih in naglušnih srednješolcev, ki se šolajo v večinskih 

šolah, se pomembno razlikuje od samospoštovanja tistih, ki so vključeni v zavodsko 

izobraževanje.) zavrnemo, saj se na nobenem od štirih faktorjev samospoštovanja (socialni 

jaz, emocionalni jaz, telesni jaz in samozavest) pomembne razlike niso pokazale pri več kot 

polovici postavk, ki so faktorje sestavljale. 

 Čeprav se pomembne razlike pojavljajo pri trditvah znotraj vseh področij, je njihov delež v 

primerjavi s številom trditev, pri katerih razlik ni mogoče dokazati, majhen. Večina 

dokazanih razlik kaže na to, da je samospoštovanje srednješolcev v večinskih  šolah višje od 

samospoštovanja srednješolcev v zavodih. 
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7.2.4 Razlike med osnovnošolci in srednješolci v večinskih šolah 

Socialni jaz 

 

 Vrsta šole N M SD Levenov test 

homogenosti varianc 

t-preizkus 

     F P t df P 

LSA2 OŠ_večinska 19 1,95 1,177 1,652 ,206 -3,080 42 ,004 

SŠ_večinska 25 3,00 1,080      

LSA3 OŠ_večinska 19 1,74 ,991 ,544 ,465 -2,434 42 ,019 

SŠ_večinska 25 2,44 ,917      

LSA14 OŠ_večinska 19 1,42 ,692 12,638 ,001    

SŠ_večinska 25 2,04 1,241   -2,100 38,972 ,042 

LSA15 OŠ_večinska 19 1,79 ,918 3,789 ,058 -2,597 42 ,013 

SŠ_večinska 25 2,72 1,339      

LSA17 OŠ_večinska 18 4,61 ,608 1,069 ,307 2,240 41 ,031 

SŠ_večinska 25 4,08 ,862      

LSA27 OŠ_večinska 19 1,53 ,697 3,806 ,058 -4,055 42 ,000 

SŠ_večinska 25 2,80 1,225      

LSA36 OŠ_večinska 19 2,05 1,129 3,570 ,066 -2,459 42 ,018 

SŠ_večinska 25 2,76 ,779      

LSA41 OŠ_večinska 19 4,05 1,129 ,033 ,856 2,664 42 ,011 

SŠ_večinska 25 3,12 1,166      

LSA51 OŠ_večinska 19 1,68 ,749 7,534 ,009    

SŠ_večinska 25 2,84 1,344   -3,622 38,955 ,001 

LSA52 OŠ_večinska 19 1,89 ,875 ,315 ,578 -2,797 41 ,008 

SŠ_večinska 24 2,67 ,917      

LSA61 OŠ_večinska 19 1,95 1,177 ,656 ,422 -3,484 42 ,001 

SŠ_večinska 25 3,32 1,376      

LSA63 OŠ_večinska 19 3,68 1,108 1,476 ,231 3,148 42 ,003 

SŠ_večinska 25 2,48 1,358      

 

Razlike med samospoštovanjem osnovnošolcev in srednješolcev vključenih v večinske 

šole smo na področju socialnega jaza uspeli dokazati za 12 od 31 trditev. 

Kritike se bolj bojijo (LSA27) srednješolci (M = 2,80) kot osnovnošolci (M = 1, 53), prav tako 

potrebujejo več časa, da prebolijo napako ali nerodnost, ki jih je osmešila (LSA51), in težje 

povejo, kaj mislijo in čutijo (LSA2).  
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Dijaki so tudi bolj zaskrbljeni, kadar morajo brati ali nekaj povedati pred celo skupino 

(LSA61), kar se na drugi strani sklada tudi z ugotovitvijo, da trditev »Če govorim pred 

skupino ljudi, ne občutim večje napetosti.« (LSA63) pogosteje velja za osnovnošolce. 

Slednji so večkrat sposobni pristopiti k neki družbi in se aktivno vključiti vanjo (LSA41) ter 

se povprečno v družbi bolje počutijo kot srednješolci (LSA17), ki se jim večkrat zgodi, da se 

v družbo ne morejo vključiti (LSA52) in jih tudi bolj skrbi, da se z drugimi ne razumejo prav 

dobro (LSA15). 

Srednješolci se večkrat kot osnovnošolci počutijo nelagodno oziroma neprijetno ne da bi 

vedeli zakaj (LSA36), pogosteje imajo občutek, da ničasar ne znajo narediti prav (LSA3), in 

večkrat trpijo zaradi pretirane plašnosti (LSA14). 

Emocionalni jaz 
 

 Vrsta šole N M SD Levenov test 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

     F P t df P 

LSA5 OŠ_večinska 19 1,37 ,597 4,200 ,047    

SŠ_večinska 25 2,12 1,201   -2,717 36,939 ,010 

LSA31 OŠ_večinska 19 4,74 ,562 1,878 ,178 3,096 42 ,003 

SŠ_večinska 25 4,00 ,913      

LSA36 OŠ_večinska 19 2,05 1,129 3,570 ,066 -2,459 42 ,018 

SŠ_večinska 25 2,76 ,779      

LSA58 OŠ_večinska 19 1,37 ,597 4,043 ,051 -2,407 42 ,021 

SŠ_večinska 25 1,96 ,935      

LSA64 OŠ_večinska 19 1,89 ,937 1,118 ,296 -2,172 42 ,036 

SŠ_večinska 25 2,60 1,155      

LSA71 OŠ_večinska 19 1,89 1,243 ,100 ,753 -2,275 42 ,028 

SŠ_večinska 25 2,80 1,354      

LSA74 OŠ_večinska 19 2,26 1,195 ,398 ,531 -2,522 42 ,016 

SŠ_večinska 25 3,12 1,054      

 
Statistično pomembne razlike so se pojavile pri tretjini od 21 trditev, kolikor jih pripada 

faktorju emocionalnega jaza. 
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Osnovnošolci večinskih šol se skoraj povsem (M = 4,74) strinjajo s trditvijo »Večinoma sem 

zadovoljen/zadovoljna s sabo in s svojim življenjem.« (LSA31), pogosto pa to velja tudi za 

srednješolce (M = 4,00).  

Pri večini drugih trditev, ki so se statistično pomembno razlikovale, sta bili aritmetični 

sredini pri obeh skupinah nižji od 3, izjema je trditev LSA74, ki so jo srednješolci ocenili s 

povprečno oceno 3,12. Trditve tako redko ali pa sploh ne veljajo za anketirance obeh 

skupin, vendar so razlike med skupinama pomembne.  

Izkazalo se je, da za srednješolce večinskih šol bolj velja, da se včasih sramujejo samih 

sebe (LSA5), pogosteje se jim zdi, da niso za nobeno rabo (LSA58), večkrat kot 

osnovnošolci navajajo, da so bolj občutljivi kot večina ljudi (LSA71), pa tudi pogosteje jih 

kaj spravi iz ravnotežja (LSA64). 

Dijakom se tudi pogosteje zgodi, da ne vedo, kaj hočejo (LSA74) in večkrat se počutijo 

nelagodno oziroma neprijetno, ne da bi sami vedeli zakaj (LSA36).  

Telesni jaz 

 

 Vrsta šole N M SD Levenov test 

homogenosti 

varianc 

t-preizkus 

     F P t df P 

LSA20 OŠ_večinska 19 1,47 ,772 2,610 ,114 -2,624 42 ,012 

SŠ_večinska 25 2,20 1,000      

LSA36 OŠ_večinska 19 2,05 1,129 3,570 ,066 -2,459 42 ,018 

SŠ_večinska 25 2,76 ,779      

LSA58 OŠ_večinska 19 1,37 ,597 4,043 ,051 -2,407 42 ,021 

SŠ_večinska 25 1,96 ,935      

 
Na področju telesnega jaza se statistično pomembne razlike med osnovnošolci in 

srednješolci večinskih šol pojavijo le pri treh trditvah. 

Poudariti velja, da anketirani iz obeh primerjanih skupin ugotavljajo, da trditve le redko 

veljajo za njih, kar je razvidno iz nizkih aritmetičnih sredin podanih odgovorov (od 1,37 do 

2,76). 
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Vse tri trditve, pri katerih so se pojavile razlike – »Včasih sem zaskrbljen/a, da ne 

pritegnem zanimanja nasprotnega spola.« (LSA20), »Večino časa se počutim nelagodno 

oziroma neprijetno, ne da bi sam/a vedel/a zakaj.« (LSA36) in »Pogosto se mi zdi, da nisem 

za nobeno rabo.« (LSA58) – pogosteje veljajo za srednješolce. 

Vzroki za razliko v odgovorih pri trditvi 20 so povezani z življenjskim obdobjem, v katerem 

se dijaki nahajajo. V srednji šoli je zanimanje za nasprotni spol, zaljubljenost, vstopanje v 

prva razmerja ... pogostejše in ima za mnoge posameznike večji pomen kot v obdobju 

osnovnega šolanja in kasnejšega izobraževanja na fakulteti. 

Samozavest 
 

 Vrsta šole N M SD Levenov test 

homogenosti varianc 

t-preizkus 

     F P t df P 

LSA47 OŠ_večinska 19 4,37 ,684 ,555 ,460 2,407 42 ,021 

SŠ_večinska 25 3,76 ,926      

 

Statistično smo uspeli dokazati le razliko pri trditvi »Vsaj toliko sem srečen/srečna kot 

večina ljudi.« (LSA47) 

S trditvijo se skoraj povsem (M = 4,37) strinjajo osnovnošolci večinskih šol, vendar je tudi 

iz odgovorov srednješolcev mogoče sklepati, da so srečni (M = 3,76). 

Iz rezultatov sklepamo, da se med osnovnošolci in srednješolci ne pojavljajo pomembne 

razlike na področju samozavesti. 

 

 

Sklep 

Hipotezo 4 (Samospoštovanje osnovnošolcev z motnjami sluha, ki se izobražujejo v večinskih 

šolah, se pomembno razlikuje od samospoštovanja srednješolcev z motnjami sluha v 

večinskih šolah.) zavrnemo, saj se na nobenem od štirih faktorjev samospoštovanja (socialni 

jaz, emocionalni jaz, telesni jaz in samozavest) pomembne razlike niso pokazale pri več kot 

polovici postavk, ki so faktorje sestavljale. 
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Pomembne razlike se kažejo predvsem znotraj področij socialnega (pri 12-ih trditvah od 31-ih) 

in emocionalnega jaza (pri tretjini trditev), medtem ko jih je na področju telesnega jaza 

veliko manj (3 od 18-ih), na področju samozavesti pa smo uspeli dokazati le eno. 

 

7.2.5 Razlike med osnovnošolci in srednješolci v zavodskih šolah 

Ker smo pri primerjavi razultatov gluhih in naglušnih osnovnošolcev in srednješolcev 

večinskih šol odkrili kar nekaj statistično pomembnih razlik, bi sklepali, da bo tako tudi pri 

primerjavi njihovih vrstnikov v zavodskih šolah, a temu ni tako.  

Statistično pomembne razlike med primerjanima skupinama se ne pojavijo na področju 

emocionalnega in telesnega jaza, kot tudi ne na področju samopodobe. Razliki sta 

dokazljivi le pri dveh trditvah socialnega jaza.  

Kaj je razlog temu, da sta zavodski skupini bolj podobni pri odgovorih kot skupini iz 

večinskih šol, med katerima smo našli kar nekaj razlik, iz podatkov, ki so nam na 

razpolago, ne moremo razbrati. Je mogoče vzrok višja starost zavodskih osnovnošolcev, 

čeprav so tudi srednješolci starejši?  

Socialni jaz 

 Vrsta šole N M SD Levenov test 

homogenosti varianc 

t-preizkus 

     F P t df P 

LSA60 OŠ_zavod 13 1,77 ,927 2,057 ,162 -3,132 31 ,004 

SŠ_zavod 20 3,10 1,334      

LSA62 OŠ_zavod 13 3,46 1,391 1,177 ,286 2,052 31 ,049 

SŠ_zavod 20 2,55 1,146      

Zavodski dijaki in dijakinje so v družbi pogosteje opazovalci (LSA60), osnovnošolci pa 

večkrat slabše izvedejo športno dejavnost, če jih drugi opazujejo (LSA62). 

Sklep 

Hipotezo 5 (Samospoštovanje osnovnošolcev z motnjami sluha, ki so vključeni v zavodsko 

izobraževanje, se razlikuje od samospoštovanja srednješolcev z motnjami sluha, vključenih v 

zavode.) zavrnemo, saj razlik med omenjenima skupinama večinoma nismo uspeli dokazati. 
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8. SKLEP 

 

Izvedli smo raziskavo med slovenskimi gluhimi in naglušnimi osnovnošolci in srednješolci, 

ki se izobražujejo v zavodskih šolah ali pa so vključeni v večinske šole. 

Na začetku raziskave sem postavila pet hipotez. Skozi raziskavo in obdelavo rezultatov 

sem vse hipoteze zavrnila. Ugotovila sem, da ni statistično pomembnih razlik med 

spoloma, med dijaki, ki so vključeni v večinske srednje šole, in tistimi srednješolci, ki 

obiskujejo zavodske srednje šole, ter med osnovnošolci in srednješolci, ki so vključeni v  

zavodsko izobraževanje. Prav tako nisem uspela dokazati dovolj statistično pomembnih 

razlik med samospoštovanjem osnovnošolcev v večinskih in tistih v zavodskih šolah ter 

med samospoštovanjem osnovnošolcev in srednješolcev večinskih šol.  

Čeprav razlike niso bile prevladujoče, pa bi na podlagi tistih razlik, ki sem jih uspela 

dokazati na področju socialnega in emocionalnega jaza, lahko trdila, da imajo 

osnovnošolci večinskih šol na teh dveh faktorjih višje samospoštovanje kot osnovnošolci v 

zavodih, čeprav tudi samospoštovanja slednjih ne morem označiti kot povsem nizkega. 

Prav tako je samospoštovanje osnovnošolcev večinskih šol nekoliko višje od 

samospoštovanja dijakov večinskih šol. 

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da ne obstajajo bistvene razlike vezane na institucijo, v 

kateri se mladostniki z motnjo sluha izobražujejo. Ali to pomeni, da način šolanja z vsem, 

kar je z njim povezano (učitelji, vrstniki, način podajanja snovi, možnost nadaljnega 

izobraževanja ...), nima bistvenega vpliva na samospoštovanje gluhih in naglušnih, čeprav 

naj bi bila šola pomemben dejavnik pri oblikovanju samospoštovanja? Je vpliv šole ob 

vplivu drugih dejavnikov zanemarljiv? 

Kaj pa starost, ki naj bi prav tako pomembno vplivala na samospoštovanje? V naši 

raziskavi se je v manjši meri izkazalo, da se samospoštovanje mladostnikov vključenih v 

večinske šole z leti spreminja, nikakor pa tega ne moremo trditi za mladostnike v 

zavodskih šolah. Zakaj je temu tako, lahko le ugibamo. 

Ponovno bi raziskavo lahko izvedli z mnogimi izboljšavami in vključili več potencialnih 

dejavnikov, ki lahko vplivajo na samospoštovanje zajete populacije. Mogoče bi se ob 
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drugačni razdelitvi anketirancev (npr. glede na stopnjo izgube sluha) pokazalo tudi več 

razlik. 

Če bi se obdelave podatkov lotila ponovno, bi pri tem gotovo upoštevala stopnjo izgube 

sluha, ki igra pri posamezniku veliko vlogo tudi na področju samospoštovanja, saj je 

neposredno povezana s komunikacijo in  socialnim življenjem posameznika. Tako bi bilo 

potrebno pri primerjavi zavodskih šolarjev z večinskimi narediti jasnejši pregled nad tem, 

kolikšna je vsaj v povprečju stopnja izgube sluha v zavodu (v katerega so vključeni tudi 

popolnoma gluhi brez polževih vsadkov) in kolikšna v večinskih šolah. 

Področje, ki ga v diplomskem delu nisem obravnavala, je uporaba slušnih aparatov in 

polževih vsadkov, ki v manjši ali večji meri naglušnim omogočajo sprejemanje zvoka, pri 

čemer mnogi zaznavajo svet tako kot slišeči in so njihove težave v primerjavi s težavami 

gluhih minimalne. Pri tem bi skušala ugotoviti, ali obstajajo razlike med 

samospoštovanjem gluhih, ki so skoraj ali popolnoma zvočno izolirani, in 

samospoštovanjem naglušnih, ki s pomočjo medicinskih pripomočkov zvok zaznavajo v 

skoraj tolikšni meri kot slišeči. Sklepam, da je vsakdanje življenje, učenje, delo ... slednjih 

veliko bolj podobno življenju, učenju, delu ... slišečih vrstnikov kot pa gluhih. Kako pa je s 

samospoštovanjem, ostaja neodgovorjeno. 

Prav tako bi bilo zanimivo raziskati, kakšno je samospoštovanje gluhih in naglušnih v 

primerjavi s slišečimi vrstniki. Ali izguba sluha sama po sebi res toliko vpliva na 

samospoštovanje, kot teoretično predvidevamo, ali pa je samospoštovanje teh 

posameznikov veliko bolj pogojeno z drugimi dejavniki? 

Izhodišč za nadaljno raziskovanje je veliko, če pa bodo kdaj raziskani vsi dejavniki, ki 

vplivajo na samospoštovanje gluhih in naglušnih, raziskovalcem ne bo zmanjkalo dela. 

Obstaja namreč še veliko skupin otrok s posebnimi potrebami, o katerih je znanega 

mnogo premalo.  
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