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POVZETEK 

 

 

V današnjem svetu si težko predstavljamo uspehe brez nenehnega učenja in šolanja, kar za 

sabo privede neizbežno potrebo po obvladovanju črk in številk. Nemalo otrok v svetu črk in 

številk vidi težavo. Pravimo jim dislektiki. Dislektiki imajo lahko težave v šoli in pri učenju, 

še posebej, če njihova obravnava skozi leta šolanja ni bila primerna.  

V nalogi smo preučevali dojemanje in obravnavo srednješolca z disleksijo iz različnih 

vidikov. Ugotavljali smo, kako dislektika dojema in obravnava zakonodaja, šolski sistem, 

sošolci. Namen je bil ugotoviti, ali med različnimi vidiki obstajajo razhajanja v dojemanju 

disleksije, ugotoviti težave, povezane z njo, in spoznati osebo, ki ima tovrstno težavo. Z 

delom smo predvsem želeli ozavestiti ljudi o disleksiji in njenih težavah.  

Ugotovili smo, da se intervjuvanci zavedajo, da je disleksija trajna težava, v grobem poznajo 

tudi njeno simptomatiko in samo obravnavanje – dislektika obravnavajo kot sebi enakega in 

so mu ob težavah pripravljeni priskočiti na pomoč. Tudi s samo integracijo in vključevanjem 

v razred dislektik ne zaznava posebnih težav. Ugotovili pa smo, da se pomoč, predpisana po 

zakonodaji, v šoli žal ne izvaja v celoti. Šolski sistem in starši med seboj ne sodelujejo 

najbolje, a so kljub temu dislektiku v oporo takrat, ko pomoč potrebuje. Kot v večini primerov 

ima tudi družina dislektika pomembno vlogo pri podpori, pomoči in izobraževanju dislektika.  

 

 

 

Ključne besede: otroci  s posebnimi potrebami, učne težave, specifične učne težave, 

disleksija, branje, pisanje. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

We can hardly imagine success nowadays without constant learning and schooling, which 

leads to inevitable need to master letters and numbers. A considerable number of children sees 

trouble in the world of letters and numbers. We call them dyslectic people. Dyslectic people 

can have problems at school and with learning, especially if their treatments through years has 

not been appropriate. 

We have researched perception and treatment of a high school student with dyslexia from 

different point of view. We have been researching how a dyslectic person is treated by 

legislation, school system, schoolmates. The purpose has been to find out if there are 

differences in perception of dyslexia, to find problems, connected with it, and meet a person 

who has a similar problem. We wanted to inform people about dyslexia and its problems with 

our work.  

We have found out that the respondents are aware that dyslexia is a permanent state, they 

recognize its symptoms and treatment – they treat the dyslectic person as one of their own and 

they are prepared to help him whenever needed. The dyslectic person does not feel any 

special problems considering integration and inclusion in the class. We have found out that 

the help, written in legislation, does not perform entirely. The school system and parents do 

not cooperate as well as they should. Even though, they are a support for the dyslectic person 

when he needs help. Family also has an important role for support, help, and education of a 

dyslectic person. 

 

 

 
Keywords: children with special needs, learning issues, specific learning issues, dyslexia, 
reading writing. 
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1 UVOD 

 

 
Živijo tudi drugačni otroci. Kot živijo tudi drugačni ljudje. Ni enostavno živeti z drugačnostjo. 

Kdor trdi drugače, se spreneveda. Ali pa morda ne ve, kaj je drugačnost. To je sicer malo 

verjetno, toda je. (Rutar, 2005, 137) 

Matjaž je bil že čisto prepoten.  Ura na steni je tiho tiktakala … še štiri minute do zvonjenja.  

Zagotovo ga bo poklicala, da bo moral glasno brati, zagotovo … Zdaj ga bo poklicala. In 

potem bo tako kot zadnjič, ko se je osmešil pred Laro. Vedel je, da Lara ne bo hotela biti 

njegova punca. Bila je tako lepa in prisrčna in sploh pametna. Zakaj bi zmenkovala z nekom, 

ki slabo bere … Ura na steni je še vedno počasi tiktakala, kot da se je zarotila proti njemu. 

Zvonec ni in ni hotel pozvoniti. Učiteljica je dvignila glavo, da bi določila novega bralca. 

Pogledala je po razredu … Matjažu se je zameglilo pred očmi, zdaj je konec z njim, pogledala 

je proti njemu, zdaj se bo dokončno osmešil pred Laro … »Ma…Manja, prosim, če 

nadaljuješ.« Manja je prebrala par besed in zadonel je šolski zvonec, zvonec Matjaževe 

odrešitve. »Danes sem imel pravo srečo! Danes jo bom morda odpeljal na sladoled.« (Dimic, 

2010, 42) 

Opis predstavlja doživljanje otroka z disleksijo. Zanje črke, abeceda, besede, stavki, branje in 

pisanje, številke, poštevanka in osnovne računske operacije  niso tako preproste kot za večino 

ostalih otrok. To se še posebej pokaže ob vstopu v šolo, ko se spoznavanje črk in številk 

začne zares.   

Za učence z disleksijo prav gotovo ni enostavno, črke in številke pa so vse prej kot le igra 

spoznavanja. Disleksija je specifična učna težava oziroma je primanjkljaj na učnem področju. 

Je tudi najbolj raziskana in najpogosteje pojavna. Vendar pa se moramo zavedati, da ni 

sredstvo za določanje inteligentnosti. Učenci z disleksijo imajo težave na določenih področjih, 

kljub temu pa imajo močno, nadpovprečno razvito vsaj še eno področje.  

Kdo je povedal: Nekoč so me kot gosta v televizijski oddaji vprašal, katere so »pozitivne« 

strani disleksije. Kot del odgovora sem navedel približno ducat znamenitih ljudi z disleksijo. 

Voditeljica oddaja je dejala tole: »Ali ni osupljivo, da so bili vsi ti ljudje geniji, čeprav so 

imeli disleksijo?« Voditeljica ni razumela bistva. Njihova genialnost se ni pojavila kljub 

disleksiji, temveč ravno zaradi nje (Davis in Braun, 2008,  29–30). Svetovni izumitelji, 

igralci, pevci, voditelji z disleksijo so bili Hans Christian Andersen, Harry Belafonte, 
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Alexander Graham Bell, Cher, Winston Churchill, Leonardo da Vinci, Walt Disney, Albert 

Einstein, Henry Ford, Jurij Zrnec, Gojmir Lešnjak ...  

Disleksija je prevečkrat zanemarjena, neprepoznana, zamenjana z otrokovo nemotivacijo ali 

nezainteresiranostjo. Zaradi tega dislektični otroci ne dobijo podpore in obravnave, ki jo 

potrebujejo. Še več, velikokrat so podvrženi kritikam. 

Disleksija ne sme postati težava, ne sme zaznamovati otroka v šolskem obdobju, pač pa se jo 

mora s pomočjo staršev in učiteljev prepoznati. Poiskati je potrebno rešitve za boljšo 

prepoznavnost in pomoč dislektičnim učencem, jim jo pomagati olajšati oziroma prilagoditi 

učne pripomočke ter postati mnogo bolj pozorni na njihova močna, uspešna področja, kjer 

lahko tudi sami dokažejo, kaj zmorejo in kaj znajo.  

Pomoč dijaku z disleksijo je v meni že v času skupno preživetih ur, tako trdega dela kot 

pozitivnih in veselih trenutkov, spodbudila zanimanje za raziskovanje tega področja.  Vedno 

sem imela občutek, da vsak lahko uspe in zaključi šolanje z malo lastnega truda in zanimanja 

ter pomoči in razumevanja šolskih delavcev. Potrebne so čim prejšnje intervencije, dokler 

otroci še imajo voljo in željo po učenju – sicer jih lahko zatremo zaradi tega, ker imajo težave 

»samo« pri branju in pisanju ter pozabimo na ostale njihove želje in zanimanja po drugih 

področjih. 

 

 

2 DISLEKSIJA 

 

 
Disleksija spada med specifične učne težave, natančneje pod specifične primanjkljaje na ravni 

slušno-vizualnih procesov skupaj s pravopisnimi težavami (disortografija) in drugimi učnimi 

težavami, ki so povezane s področjem jezika. Izraz disleksija izhaja iz grščine in dobesedno 

pomeni težavo (dis) z besedami ali jezikom (leksis). Sam izraz nakazuje, da težava ne zajema 

le samega branja, temveč vključuje tudi druge jezikovne vidike. 
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2.1 Definicije disleksije 

 

Definicij disleksije je ogromno. Odvisna je predvsem od tega, kdo jo interpretira in za kakšen 

namen. Raziskovalci, znanstveniki, zdravniki, pedagogi, učitelji, starši disleksikov in sami 

disleksiki disleksijo doživljajo na drugačne načine, odvisno od tega, kako so vpleteni v 

pojavnost disleksije, ali jo imajo, kaj ob njej občutijo, kako se z njo uveljavljajo in na kakšne 

načine si jo lajšajo. 

 

Disleksija je izraz, ki neposredno označuje motnje branja in se tudi v slovenskem prostoru vse 

bolj uveljavlja v tem okviru in izriva izraz legastenija. Disleksija pa ne pomeni samo težav na 

področju branja, temveč gre za skupek simptomov. Pojavlja se pri 8 % populacije, pri 2–4 % 

populacije pa predstavlja resno težavo. Po podatkih iz ZDA je enako pogosta pri dečkih in 

deklicah (Dimic, 2010). Motnjam pri branju in pisanju so pridruženi pomanjkanje pozornosti, 

težave pri delu s simboli, slaba jezikovna razvitost, dezorientacija, motnje v doživljanju časa 

in prostora ter slabo pomnjenje zaporedij. Je stanje, pri katerem se pojavljajo težave pri 

branju, pisanju in črkovanju kljub povprečnim intelektualnim sposobnostim. Težave so 

nevrološko pogojene in se pokažejo pri pridobivanju in zavedanju maternega jezika. 

Mednarodna organizacija za disleksijo (IDA – International Dyslexia Association; po Reid, 

2011, 10–11) opredeljuje disleksijo kot prvenstveno nevrološko motnjo, za katero so značilne 

težave v točnem in tekočem prepoznavanju besed ter slabše sposobnosti dekodiranja, 

črkovanja in pravilnega zapisa. Te težave so po navadi posledica primanjkljaja v fonološki 

komponenti jezika in niso pričakovane, če jih primerjamo z drugimi spoznavnimi 

sposobnostmi posameznika ali z ustreznim poučevanjem. Sekundarne posledice lahko 

vključujejo težave z bralnim razumevanjem in zmanjšanje bralne izkušnje, ki lahko okrnijo 

rast besednega zaklada ter znanja (Peklaj, 2012, 34–36). 

 

Disleksija (po definiciji Evropske zveze za disleksijo) je spremenjeno dojemanje 

posameznika, ki otežuje bralne, pisalne in pravopisne zmožnosti. Ta razlika po pridobivanju 

teh veščin je nevrološko pogojena. Vpliva lahko na organizacijske spretnosti, računske in 

ostale sposobnosti. 
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2.1.1 Miti o disleksiji 

Disleksija je motnja v branju in pisanju, vendar nikakor ni povezana z nizko ravnjo 

posameznikove inteligentnosti. To je le eden izmed mnogih mitov o sposobnosti dislektikov 

in sami disleksiji. Našteli bomo nekatere izmed njih: 

- Branje je povezano samo z intelektualnimi sposobnostmi. Če nekdo slabo bere, ne 

more biti preveč bister. 

- Nadarjen otrok ne more imeti disleksije. 

- Težave iz predšolskega obdobja bodo izginile do tretjega razreda. 

- Ponavljanje razreda bo otroku z disleksijo pomagalo, da bo dozorel in se razvil za 

branje. 

- Otroci prerastejo disleksijo sami od sebe. 

- Disleksija je posledica težav z očmi. Pomagale bodo vaje za oči in očala. 

- Vsi otroci, ki zamenjujejo črki b in d, imajo disleksijo. 

- Če otrok ne piše zrcalno in ne obrača črk in števk, nima disleksije. 

- Edina prava rešitev je ura glasnega branja vsak dan. 

- Otroci z disleksijo se morajo šolati v šoli s prilagojenim programom. 

- Če bo otrok z disleksijo uporabljal računalnik, ne bo znal nikoli pravilno črkovati. 

- Takšne otroke moramo prilagajati šolskemu sistemu. 

- Na testu otroku z disleksijo ne damo dodatnega časa, ker mu tako ponudimo 

dodatne možnosti, ki jih sošolci nimajo (Murn, Romana). 

2.2 Vzroki za pojav disleksije 

 

Disleksija ni posledica znižane motivacije, različnih senzornih okvar, nevzpodbudnega 

otrokovega okolja ali česa podobnega, lahko pa se pojavlja skupaj z naštetimi dejavniki. Vsak 

človek z disleksijo nosi svojstven zbir simptomov, zaradi česar je motnjo včasih težko 

prepoznati.  

 

Vzroki disleksije so lahko kombinacije težav fonološkega procesiranja, delovnega spomina, 

hitrega poimenovanja, sledenja in težav pri doseganju avtomatizacije osnovnih veščin. 

Raziskovalci priznavajo obstoj večjih možnih vzrokov disleksije, med njimi tudi dedne 
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dejavnike. Disleksija ni pogojena z inteligentnostjo, vloženim trudom in socialno-

ekonomskim položajem posameznika (povzeto po European Dyslexia Association).  

 

Davis (2008) je kot dislektik ugotovil, da disleksija ne nastane kot rezultat možganske okvare 

ali poškodbe živca. Prav tako je ne povzroča motnja v delovanju možganov, notranjega ušesa 

ali oči. Disleksija je rezultat mišljenja in posebnega načina odzivanja na občutek zmedenosti. 

 

 »Takoj na začetku moramo poudariti, da disleksija ni vzrok napačne vzgoje. Če smo povsem 

odkriti, natančni vzroki niso znani, obstaja pa veliko različnih teorij in raziskav« (Dimic, 

2010, 43). Kaj bi lahko bili najpogostejši vzroki za nastanek disleksije? Veliko se omenjajo 

kognitivni procesi, vplivi okolja in biološki dejavniki.  

 

»Vzroki za specifične bralno-napisovalne težave so notranji, nevrofiziološki in so lahko zelo 

različni, manifestacija te motnje pa je odvisna od dejavnikov okolja, od jezika. Novejše 

raziskave vzrokov za te motnje kažejo, da so lahko v velikem delež gensko pogojene« (Peklaj, 

2012, 35). 

 

2.2.1 Kognitivni procesi 

Kognitivni procesi vključujejo psihološke procese, kot so pomnjenje, mišljenje, zaznavanje, 

pozornost in učenje. Torej nam kognitivni procesi omogočajo stik z družbo, z okoljem.  

Pri osebah z disleksijo se razvoj in kognitivne sposobnosti razlikujejo od drugih ljudi. Imajo 

slabši kratkoročni in delovni spomin – te težave se pojavljajo predvsem pri pomnjenju 

pravilnega vrstnega reda zaporednih elementov. Lažje si zapomnijo vidne informacije kot 

glasovne, obraze kot imena, števila in slike kot besede in besedilo. Imajo tudi poseben način 

razmišljanja. Niso ravno zelo vešči pri povezovanju informacij, odlikuje pa jih preglednost, 

intuitivni pristopi in razumevanje, ki temelji na izpeljani izkušnji. Stvari zaznajo s pomočjo 

svojih občutkov in na ta način ustrezno povežejo dele v celoto. Zaradi tega velikokrat ne 

vedo, kako so do rezultata prišli – postopka ne zmorejo razložiti, enostavno samo vidijo 

rešitev. Težave jih spremljajo tudi pri zaznavanju, koordinaciji in motorični spretnosti. 

Disleksija vpliva na hitrost predelovanja vizualnih informacij (zlasti če so podane v 

zaporedjih) in na ohranjanje mentalne slike črk in besednih oblik ter primanjkljaje pri 
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predelovanju in osmišljanju glasov. Težave se prav tako lahko razvijejo pri koordinaciji 

telesa, prostorski orientaciji, drobni motoriki in slušnem zaznavanju. Pri dislektiku motnje 

pozornosti niso nujno prisotne, čeprav je pozornost slabša od pozornosti osebe brez disleksije 

(Raduly-Zorgo in drugi, 2010). 

 

2.2.2 Biološki dejavniki 

Giliger in sod. (1991; po Reid, 2009) poročajo, da je kar 40-odstotna verjetnost, da bo imel 

oče, ki ima disleksijo, tudi sina s to motnjo. Področja, povezana z dedovanjem disleksije, se 

nahajajo na 6 kromosomu in so lahko blizu področij, ki so povezana z avtoimunskimi obolenji 

(Pekljaj, 2012, 36).  

 

Pokazalo se je, da imajo osebe z disleksijo področje v možganih, ki je namenjeno zaznavi 

gibajočih se objektov, manjše od drugih oseb (zaradi tega je branje oteženo, saj morajo 

možgani interpretirati različne črke in besede). Z uporabo EEG se je med branjem pokazala 

povečana možganska aktivnost desne hemisfere, medtem ko se pri običajnih bralcih kaže 

povečana aktivnost leve hemisfere. Izkazalo se je, da kjer otroci sicer brez težav uporabljajo 

levo hemisfero (ki je zadolžena za jezikovno področje), otroci z disleksijo uporabljajo desno 

hemisfero. Odkrili so, da imajo osebe z disleksijo večjo desno hemisfero možganov od oseb, 

ki disleksije nimajo. To bi bil lahko eden od razlogov, da imajo osebe z disleksijo močno 

razvita področja, ki jih nadzoruje desna polovica možganov (Dimic, 2010, 43).  

 

Leva stran možganov predeluje informacije na zaporeden način, z logičnimi zaporedji pride 

do zaključkov, procesira simbole (črke, številke, matematične znake), ljudje s prevladujočo 

levo hemisfero nimajo težav z jezikovnim izražanjem in imajo večjo prilagodljivost na okolje, 

prepoznajo pravila ter jim sledijo. Medtem ko se desna stran možganov (torej stran, ki je pri 

disleksikih dominantna) obnaša drugače. Informacije predeluje tako, da najprej uvidi celoto, 

šele potem posamezne dele, stvari dislektiki počnejo naključno, brez vrstnega reda, ne 

procesirajo simbolov – občutiti morajo konkretne situacije (da stvari razumejo, jih morajo 

doživeti, občutiti, videti ...), delujejo na bazi svojih občutkov in intuicije (rezultat pozna, ne ve 

pa, kako do njega priti), lažje se rokujejo s slikovnim gradivom kot z besedilnim. Dislektiki so 

bolj umetniško, športno, glasbeno nagnjeni, z odlično kreativnostjo in intuicijo. 
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2.2.3 Vpliv okolja 

Disleksija ima biološko podlago in nevrološko pogojene posebnosti. Vprašanje je, kako se bo 

motnja razvijala v družbi in okolju, kjer se posameznik nahaja. V družbi, kjer še vedno 

prevladuje velika nepismenost, do teh težav oziroma motenj ne bo prihajalo, saj ne bodo tako 

zelo izrazite kot v družbi, ki od posameznikov zahteva pisanje, branje in računanje. Smo v 

dobi računalnikov in različne tehnologije, ki (lahko rečemo) preveč dobro nadomestijo branje, 

pisanje in računanje. Računalniki, tablični računalniki in mobilni telefoni bodo počasi 

zamenjali liste, zvezke, svinčnike in računala. Bo disleksikom potem lažje? 

 

Tudi če natančni vzroki še niso povsem znani, so nam lahko v veliko oporo in pomoč pri 

razumevanju oseb z disleksijo. Preko njih lahko razumemo pojavnost, vzroke, posledice in 

hitreje prepoznamo simptome.Simptomi te motnje z leti ne izginejo – so vseživljenjski. 

Disleksija pa ima tudi pozitivne plati. Sposobnosti človeka z disleksijo, ki privedejo do 

motenj branja, po drugi strani pomenijo nadarjenost, ki se kaže v spretnosti v športu, 

odličnem vizualnem predstavljanju, ustvarjalnosti in inovativnosti (Davis in Braun, 2008, 9–

10).  

2.3 Simptomi disleksije 

 

Čeprav je disleksija vseživljenjska težava, se posamezniki uspešno spopadajo z njo, če je 

odkrita in obravnavana dovolj zgodaj. Da lahko disleksijo odkrijemo, moramo poznati njene 

značilnosti in simptome. Kot pri vsaki motnji lahko tudi pri disleksiji navedemo znake, po 

katerih se lahko orientiramo. Disleksija je skupek sposobnosti in težav – neskladje med njimi 

je tisto, po čemer jo lahko spoznamo. Seveda na vsakega posameznika vplivajo drugače, 

nekateri imajo znakov več, drugi manj, spet drugim se pojavljajo samo določeni.  

 

Učenci z disleksijo delajo pri branju specifične napake, ki se odražajo tudi pri črkovanju. 

Dimic (2010) je zbrala nekaj najbolj tipičnih napak pri branju:  

- počasno branje, pri katerem se otrok vidno muči, 

- glasno branje je počasno, po odrezanih sekvencah, 

- pri glasnem branju ne upošteva ločil, 

- po kratkem branju je otrok vidno utrujen, 
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- razumevanje prebranega je slabše, 

- pogosto izpušča, obrača, zamenjuje, premešča glasove v besedi (mak – kam, zima – 

miza, tri – tir …), 

- izpušča besede med branjem, 

- med branjem izgubi vrstico, 

-  ne prepozna že znanih besed, 

- nadomešča besede, ki izgledajo podobno (zahod – zavod, prt – vrt, sveča – sreča, leva 

– lega …), 

- čudno naglašuje besede, 

- pri branju povedi besede nadomesti z drugimi sopomenkami (potovanje – izlet, deček 

– fant), 

- izpušča ali dodaja kratke besede (od, smo, k, za, pri …). 

 

Napake se prav tako pojavljajo tudi med prepisovanjem iz knjige ali table, kjer pa že naletimo 

na težave pri pisanju, rokopisu – pojavlja se disgrafija, težava z grafomotoriko, ki je tesno 

povezana z osebami z disleksijo: 

- drža pisala in pritisk sta premočna (otrok pisalo odlaga, stresa z roko); 

- pisanje črk je netekoče, počasno in mučno; 

- postavitve črk v vrstice (prevelike/premajhne črke glede na določene črte v zvezku); 

- neupoštevanje robov, stisnjen ali zelo razširjen razmik med črkami; 

- zamenjava podobno oblikovanih črk: b – d, m – n, a – o, v – u;  

- težave so pojavljajo tudi pri pisanju velikih začetnic. 

 

Ravno tako se težave pojavljajo pri pisnih izdelkih disleksikov. Znajo več, kot lahko napišejo. 

Najpogostejše napake so: 

- pisanje v kratih povedih; 

- ne upošteva ločil in slovničnih zakonitosti; 

- nečitljivost zapisov; 

- kljub večkratnemu pregledu nalog ne popravi veliko napak; 

- zapisuje anagrame (riba – rabi); 

- možnost, da isto besedo v večkratnem zapisu vedno zapiše drugače. 
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Naletimo pa tudi na druge težave v povezavi z ostalimi šolskimi predmeti, vedenjem in 

vsakodnevno uporabo: 

- težave pri učenju tujih jezikov; 

- težave pri matematiki; 

- sledenje vrstnemu redu (zavezovanje vezalk); 

- težave z organizacijo; 

- pomnjenje nepovezanih dejstev, ki niso v interesu otroka – poštevanka, zgodovinski 

podatki (letnice, imena, kraji); 

- dobri/slabi dnevi; 

- pogost videz zasanjanosti; 

- učenca hitro kaj zmoti; 

- težave pri učenju socialnih veščin; 

- pretirana utrujenost zaradi visoke koncentracije in vloženega truda.  

 

Poleg naštetih težav zgoraj pa lahko za prepoznavanje disleksije uporabljamo 

samoocenjevalne tabele, ki jih moramo izpolnjevati z veliko pozornostjo. Ena izmed njih je 

tudi samoocenjevalna lestvica, ki sta jo razvila Smythe in Everatt (2001). 

2.4 Prepoznava in obravnavanje disleksije 

 

Pri odpravljanju težav pri učencih z disleksijo je verjetno najtrši oreh premagovanje odpora do 

branja. Najpogostejša obrambna strategija učencev oziroma njihov način soočanja s to težavo 

je, da se izogibajo branju, s čimer se težave samo kopičijo. Učencu je zato treba pomagati, da 

se sooči s težavo in s svojimi negativnimi čustvi ter poskuša najti boljši način za njihovo 

premagovanje in poskuša izboljšati branje. V razredu je pomembno, da učitelj učenca z 

disleksijo ne izpostavlja pred drugimi učenci z glasnim branjem. Taki postopki lahko namreč 

povečajo odpor ter še bolj okrnijo učenčev občutek lastne kompetentnosti na področju branja 

ter njegovo samospoštovanje, lahko pa povzročijo tudi razvoj socialne anksioznosti. Učitelj 

mora pomagati učencu, da kljub težavam ohrani svoje samospoštovanje (Peklaj, 2010).  

 

Dimic (2010) poudarja, kako pomembno je, da se sistem prilagodi otroku in ne otrok sistemu. 

Mnogo lažje namreč sistem sledi otroku, kot pa otrok sledi programu. Če je otrok z disleksijo 

deležen ustrezne pomoči in razumevanja s strani staršev ter učiteljev, se bo napredek gotovo 
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pokazal. Prilagoditve pri pouku, ki otroku lahko precej olajšajo tako sledenje pri pouku kot 

samo šolanje in učenje: 

- ustna navodila (poleg pisnih); 

- podčrtana dejstva v besedilih; 

- naloge in teksti na barvnem papirju (črno-bela kombinacija papirja in kartuše 

dislektika zaradi prevelikega kontrasta zmoti, z barvnim papirjem se kontrast umiri); 

- uporaba računalnika in diktafona; 

- dodaten čas za bralne in pisalne naloge; 

- pomembne informacije so napisane na tablo; 

- večje (ustreznejše) pisave na računalniku; 

- uporaba tiskanih črk; 

- preprost jezik; 

- fotokopiranje snovi; 

- uporaba žepnega računalnika;  

- brez siljenja h glasnemu branju pred celotnim razredom.  

 

Pomembno je, da se težave čim prej opazi in se učencu na najboljši način pomaga ter se mu 

samo šolanje olajša. Za dislektika je priporočljiva tudi individualna pomoč strokovnjaka, s 

pomočjo katerega se ugotovi učenčev slog učenja in njegova močna področja.  

 

Disleksija velikokrat povzroča učne težave, ki so osnova za napačno razumevanje in 

obravnavo otrok s tovrstno motnjo. V nadaljevanju predstavljamo, kaj vse predstavlja učne 

težave in kako jih zaznavajo učitelji. 

 

Lener (2003) definira otroke z učnimi težavami kot heterogeno skupino otrok z različnimi 

kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju 

pomembno večje težave kot večina otrok njihove starosti. Učne težave se kot pojav 

razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težkih, od preprostih do kompleksnih, od 

kratkotrajnih (prehodnih) do tistih, ki so vezane na čas šolanja ali trajajo vse življenje. 

Skupina učencev, dijakov, študentov in odraslih z učnimi težavami je zato zelo raznolika. Pri 

nekaterih se težave pojavljajo le pri enem ali dveh predmetih, drugi so neuspešni pri večini 

predmetov. Težave so lahko prisotne že pred vstopom v šolo (pretirana nemirnost in beganje 
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od ene dejavnosti k drugi, pomanjkanje interesa za poslušanje pravljic). Lahko nastajajo 

postopoma ali se pojavijo nenadoma (npr. nenaden porast anksioznosti ob začetnem neuspehu 

pri novem, strogem in nerazumevajočem učitelju itd.). Nekatere vrste učnih težav so prehodne 

(upad storilnosti po kratkotrajnem, intenzivnem stresu, prilagajanje na novo situacijo itd.). 

Druge pa posameznika ovirajo dlje časa ali vse življenje (nekatere težje oblike specifičnih 

učnih težav). Če je povprečno ali nadpovprečno nadarjen otrok, mladostnik ali odrasel učno 

neuspešen, je treba ločevati med dvema različnima vrstama problemov: splošnimi in 

specifičnimi učnimi težavami (Lewis in Doorlag 1987) (Magajna in dr., 2008, 26). 

2.5 Splošne učne težave 

 

Značilnost učencev splošnih učnih težav je ovirano izkazovanje znanja in veščin pri enem ali 

več predmetov, ki so večje kot pri njihovih vrstnikih. Pojavljajo se lahko zaradi vplivov 

okolja (ekonomske, socialne, kulturne in jezikovne razlike, neustrezno poučevanje), notranjih 

dejavnikov (upočasnjen razvoj kognitivnih sposobnosti) ali neustreznih vzgojno-

izobraževalnih interakcij (strah, nezrelost, pomanjkanje motivacije, učne navade). 

Zmogljivost učencev je na različnih področjih ustrezna, ampak zaradi različnih razlogov teh 

zmogljivosti ne dosegajo (Magajna in drugi, 2008). 

2.6 Specifične učne težave 

 

Učenci s specifično učno težavo so umsko normalno nadarjeni. Težave imajo le pri nekaterih 

učnih predmetih, pogoste so pri vedenju in odzivanju posebnosti, zaradi katerih se težje 

prilagajajo zahtevam in pričakovanjem staršev, učiteljev in drugih.  

 

Kažejo se z zaostankom v zgodnjem razvoju in/ali težavah na področjih: pozornosti, 

pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije (jezik, govor), branja, pisanja, pravopisa, 

računanja, socialne kompetentnosti in čustvenega dozorevanja. Vplivajo na učenčevo 

sposobnost predelovanja, interpretiranja znanih informacij ali povezovanja in tako ovirajo 

učence osnovnih veščin branja, pisanja in računanja. So notranje narave (nevrofiziološko 

pogojene), vendar primarno niso posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v 
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duševnem razvoju,  čustvenih motenj in neustreznih okoljskih dejavnikov, čeprav se 

pojavljajo skupaj z njimi. Delimo jih na dve skupini:  

- primanjkljaji na ravni slušno-vizualnih procesov: povzročajo  motnje branja – 

disleksijo, pravopisne težave – disortografijo in druge učne težave, povezane s 

področjem jezika; 

- primanjkljaji na ravni vizualno-motoričnih procesov: povzročajo težave pri pisanju – 

disgrafija, matematiki – spacialna diskalkulija, načrtovanju in izvajanju praktičnih 

dejavnosti (dispraksija), na področju socialnih veščin.  

 

Specifične učne težave se v nekaterih primerih pojavljajo skupaj s splošnimi. Učni uspeh je 

tako eden izmed kriterijev za zaznavanje težav, ni pa nujen. Za dokazovanje in prepoznavanje 

specifičnih učnih težav moramo slediti vsem petim kriterijem: 

- neskladnost med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo 

dejansko uspešnostjo; 

- izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju – izražene v tolikšni 

meri, da onemogočajo možnosti napredovanja v procesu učenja; 

- učenčeva slabša učna učinkovitost (pomanjkanje kognitivnih in metakognitivnih 

strategij – sposobnost organiziranja in strukturiranja učnih nalog, zahtev) in moten 

tempo učenja (hitrost predelovanja informacij, hitrost usvajanja znanja); 

- motenost enega ali več psiholoških procesov: pozornost, spomin, jezikovno 

procesiranje, socialna kognicija, koordinacija, orientacija, organizacija informacij …; 

- izključenost okvar čutil (vida, sluha), motenj v duševne razvoju, čustvenih in 

vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja – lahko se 

pojavljajo skupaj z glavnim povzročiteljem, pomembno je, da jih izključimo kot 

glavne povzročitelje (Magajna in drugi, 2008). 

 

Kako pa je v praksi? »Večina učiteljev v osnovni šoli za učence s posebnimi potrebami, med 

katerimi je največ učencev z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami oziroma s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja z vidika storilnosti, navaja, da ti učenci: 

- niso zmožni koncentracije, 

- so površni, ne vztrajajo, so počasni in počasi dojemljivi pri delu, 

- niso aktivni in iniciativni, 

- imajo slabe delavne navade, 
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- med zaposlitvami se igrajo in klepetajo, 

- niso razgledani, 

- imajo nizke izobrazbene aspiracije (Čuk Peček in Lesar, 2010). 

 

Nizka pričakovanja učiteljev do učencev s specifičnimi učnimi težavami, zaradi katerih jim 

znižujejo zahtevnost in kompleksnost nalog, sčasoma pripeljejo do njihove manjše 

izobraževalne učinkovitosti ter do konstantne izobraževalne neuspešnosti. Iz rezultatov 

slovenskih raziskav lahko razberemo, da ocene splošnih izobraževalnih predmetov, kot so 

matematika, slovenski in tuji jezik, pomembno vplivajo na izbiro srednje šole in napoved 

izobraževalne uspešnosti v srednji šoli. V osnovni in srednji šoli bi bilo potrebno organizirati 

učinkovitejše oblike odkrivanja učnih težav pri teh predmetih in intenzivnejše oblike pomoči 

ter podpore za učence in dijake, ki imajo težave pri učenju. V nadaljevanju so predstavljene 

nekatere skupine dijakov, ki so rizične za izobraževalno neuspešnost: dijaki moškega spola, 

dijaki s specifičnimi učnimi težavami, dijaki iz družin z  nižjim socio-ekonomskim statusom 

itd.« Cortiella (2009) ugotavlja, da so otroci in mladostniki s težavami pri učenju pogosteje 

obravnavani zaradi vedenjskih težav kot njihovi vrstniki brez težav pri učenju. Vedenje, 

motivacijo in čustvovanje teh dijakov pa je možno spremeniti z upoštevanjem treh ključnih 

dejavnikov pozitivnega vodenja razreda: 

- dijak, ki se počuti uspešnega, ni vedenjsko problematičen,  

- dijak se počuti uspešnega, če je res uspešen,  

- dijak se počuti uspešnega, če je najprej nekaj vrednega, dobrega, zaželenega naredil 

(Haager in Klinger, 2005, po DiGiulio, 2000). 

 

Te premise nam lahko pomagajo tudi pri razlagi, zakaj so dijaki s težavami pri učenju pogosto 

vedenjsko problematični, posebno še v srednji šoli. Po letih doživljanja neuspeha v osnovni 

šoli je tako stanje pričakovano. Ko pa se učenec počuti cenjenega pri delu in verjame, da 

učitelj verjame vanj, vedenjski problemi praviloma izginejo (Grašič, 2010). 
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3 ZAKONSKA UREDITEV OTROK S PRIMANKLJAJI NA 

POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA 

 

 
V šolski zakonodaji spadajo disleksiki med otroke s posebnimi potrebami. Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju (2011) navaja, da se je število dijakov s posebnimi potrebami v vseh 

srednjih šolah v intervalu osmih let (2002–2010) povečalo z 0,19 % (201 dijaka) na 3,38 % 

(2780 dijakov). Pomembno je, da so otroci s posebnimi potrebami tudi zakonsko zaščiteni 

oziroma primerno obravnavani.  

Njihove pravice so opisane v dveh zakonih. Z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami ZUOPP-1 (Ur. l. RS, št. 58/2011) v veljavi od 1. 9. 2013 in Pravilnikom o dodatni 

strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 88/2013) se otroci 

z disleksijo omenjajo kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Zakoni 

določajo načine in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja, ki urejajo področje tako 

predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja kot poklicnega in strokovnega 

izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja. Določajo tudi cilje in načela, ki otrokom 

s posebnimi potrebami (v tem primeru z disleksijo) lajšajo sam potek šolanja. Ta načela so:  

- zagotavljanje največje koristi otroka,  

- celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,  

- enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, 

- vključevanja staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov (v nadaljnjem besedilu: 

staršev) v postopek usmerjanja in oblike pomoči,  

- individualiziranega pristopa,  

- interdisciplinarnosti,  

- ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja,  

- čim prejšnje usmeritve v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,  

- takojšnje in kontinuirane podpore in strokovne pomoči v programih vzgoje in 

izobraževanja,  

- vertikalne prehodnosti in povezanosti programov,  

- organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,  

- zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka. 
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V okviru navedene zakonodaje in smernic poteka izobraževanje dislektika po prilagojenih 

programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom. Zagotavljati 

morajo otrokom s posebnimi potrebami možnost, da si pridobijo enakovreden izobrazbeni 

standard, kot ga zagotavljajo izobraževalni programi osnovnošolskega, poklicnega in 

strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja. Glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje pa se jim lahko prilagodi organizacija, način preverjanja 

in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna 

strokovna pomoč, ki se izvaja kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj, svetovalna storitev ali učna pomoč. Po 9. členu ZOUPP-1 se dodatna strokovna 

pomoč izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven njega, izvajajo pa jo javne šole v 

rednih oddelkih. Praviloma se dodatna strokovna pomoč izvaja tedensko – in ne sme presegati 

petih ur tedensko (za dijaka največ 3 ure tedensko), od tega je ena ura svetovalnih storitev. 

Izvajajo jo lahko strokovni delavci šole, lahko pa tudi zunanji strokovni sodelavci, ki 

izpolnjujejo s predpisi določene pogoje. V 4. členu Pravilnika o dodatni strokovni in fizični 

pomoči za otroke s posebnimi potrebami pa je določeno: »Otrokom s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja in otrokom z motnjami vedenja in osebnosti, ki so usmerjeni v 

izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, se lahko ob prvi usmeritvi določi največ tri ure, ob vseh nadaljnjih usmeritvah pa 

največ dve uri tedensko dodatne strokovne pomoči.«  

Tudi v Pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah je v 2. členu določeno, da ima dijak pravico 

do kakovostnega pouka, upoštevanja individualnih in razvojnih posebnosti, enakopravnega 

obravnavanja ne glede na spol, raso, etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine 

in druge okoliščine ter strokovne pomoči in svetovanja pri šolskem delu.  

3.1 Postopki usmerjanja v program izobraževanja 

Postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami se začne z vloženo pisno zahtevo staršev – 

Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja na podlagi k vlogi priloženih dokazil. Vloga zahteva 

osebne podatke vlagatelja, staršev, otroka, institucije, kjer poteka izobraževalno delo, 

področje primanjkljaja, razlog za uvedbo postopka, oblike pomoči, opis ustanov, v katerih je 

bil otrok obravnavan (Priloga 1). Taki pisni zahtevi pa morajo priložiti še poročilo šole o 

otroku in zapis razgovora z otrokom o postopku. V pristojnosti Zavoda Republike Slovenije 

za šolstvo imenujejo strokovne komisije, ki ugotovijo dejstva in okoliščine. V strokovnem 
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mnenju (Priloga 2) opredelijo vrsto in stopnjo primanjkljaja ter na podlagi ugotovljenih 

izobraževalnih potreb otroka podajo predlog njegove usmeritve v ustrezen program. V 6. 

členu Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami je navedeno, da  se v odločbi o usmeritvi na podlagi strokovnega mnenja komisije 

za usmerjanje določi: razmerje ur dodatne strokovne pomoči, ki se nanaša na premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj in tiste dodatne strokovne pomoči, ki se nanaša na učno 

pomoč; način izvajanja, ki je lahko individualen ali v posebni skupini, v oddelku ali izven 

oddelka, lahko pa tudi delno v oddelku, delno izven oddelka, ter izvajalce dodatne strokovne 

pomoči. Vse podrobne opredelitve vrst dodatne strokovne pomoči, dinamike ter načina 

izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z individualiziranim programom (Priloga 3).  

Primer odločbe učenca s posebnimi potrebami, opredeljenega kot otrok s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja nam prikazuje odločbo in obrazložitev samega postopka 

dodelitve dodatne strokovne pomoči (Priloga 4).  

 

4 DISLEKTIK IN DRUŽINA  

 

 
Otroci z disleksijo oziroma otroci s specifičnimi učnimi težavami so tako za starše, družine, 

šolo, učitelje in za celotno okolico pogosto težje obvladljivi. Potrebujejo več pozornosti in 

razumevanja, potrpljenja in mnogo pomoči. Starši z otrokom preživijo ure in ure brez pravega 

učinka – veliko truda za malo uspeha. Starši so tako utrujeni in izčrpani. Žerdin s sodelavci 

(1991) predlaga nekatere smernice, ki naj bi se jih držali starši pri vzgoji dislektika. Starši bi 

se lažje spoprijeli s težavo otroka, če bi bili seznanjeni z vsemi informacijami, kaj disleksija je 

in kako se z njo soočati. Otrok z disleksijo namreč ni bolnik, le nekatere sposobnosti ima 

okrnjene in se zato težje prilagaja zahtevam šole – tako glede učenja kot vedenja. Dislektik 

najbolj trpi zaradi posledic učne neuspešnosti, zaradi nerazumevanja in neustrezne obravnave. 

Starši naj bodo zato posebej pozorni, v kakšnih okoliščinah otrok učinkoviteje dela za šolo. 

Upoštevajo naj, kdaj ima otrok dobre in kdaj slabe dneve – ob dobrih dnevih so namreč 

njegove sposobnosti in zmogljivosti povsem drugačne kot ob slabih. Kadar je utrujen ali 

vznemirjen, naj ga ne silijo k učenju, saj se takrat vloženi trud ne obrestuje. Različni deli 

dneva, sprostitve in veliko gibanja prav tako vplivajo na učinkovitost. V času učenja naj bi 

odstranili vse dražljaje, ki bi lahko zmotili njegovo pozornost, ga odvrnili od dela ali ga 
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zmedli (sedenje pri oknu, stvari, ki jih lahko prime, različni zvoki, televizija …). Če starši 

opazijo, da potrebuje pomoč, naj mu jo ponudijo. Včasih je dovolj, da samo sedijo zraven 

njega in ga spodbujajo, pohvalijo oziroma se z njim pogovarjajo. Paziti je potrebno, da pri 

njem ne razvijajo odvisnosti in nesamostojnosti pri delu, ki ga lahko opravi sam. Domače 

naloge naj opravlja takrat, ko je najbolj zbran, v krajših časovnih odsekih – kratek čas pisanja 

naloge, ampak učinkovit (dvajset- ali tridesetminutno delo z možnostmi za razgibavanje in 

sprostitev). Pogosto se dogaja, da je otrokovo učenje vir konfliktov med starši in otroki. 

Takrat je dobro poiskati pomoč drugega, ki bo z otrokom ravnal čustveno neobremenjeno in 

bo zato lahko bolj strpen in razumevajoč. Vsak otrok ima svoja dobra in močna področja. 

Potrebne so spodbude in pohvale na področjih, ki ga veselijo in v katerih so uspešni. Izredno 

narobe je, ko starši otroku »za kazen« odvzamejo oziroma prepovedo tisto, kar se mu zdi 

pomembno. Tako dislektiki kot starši se velikokrat znajdejo v precepu, kako naprej. Staršem 

bo prav gotovo lažje, če se bodo pogovorili še z drugimi starši in ob tem spoznali, da niso 

edini in da tudi njihov otrok ni edini, ki ima težave. Mnogokrat pa si v pogovorih lahko 

izmenjajo koristna mnenja o ravnanju z otrokom. Zavedati pa se morajo še nečesa: učne 

težave ne trajajo vse življenje, težko je samo spoznanje, da je potrebno z njimi živeti in se jim 

prilagajati.  

 

5 RAZMERE V ŠOLI 

 

 
Kot smo omenili, imajo dislektiki težave pri vzdrževanju koncentracije. To lahko predstavlja 

problem pri pisanju domačih nalog, še bolj pa pri sledenju celodnevnemu pouku. Šolska ura 

traja 45 minut, v razredu je od 20–30 učencev, okna so velika in okolica obširna, ura tiktaka 

… Dislektik se v takšnih okoliščinah v razredu težko zbere in koncentrira. 

 

Mnogokrat je dislektikovo vedenje napačno razumljeno in obravnavano. Nemiren in socialno 

nezrel otrok je v razredu najpogosteje kaznovan, poslan iz razreda in pogosto stalni 

obiskovalec svetovalne delavke. Poznajo ga vsi učitelji, velikokrat je vpisan v dnevnik, ima 

črne pike, prav tako ga poznajo vsi delavci šole in starši sošolcev. Zanj pravijo, da je 

nevzgojen, nesamostojen in razvajen.  
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Poleg vseh zunanjih pritiskov se dislektik sooča še s pojavi v sebi samemu. Kritike, ki jih 

prejema iz okolja, še bolj vplivajo na negativno mnenje o samem sebi, kar še povečuje 

neuspešnost in odpor pri učenju. Doživlja občutek lastne nezanesljivosti in občutek suma  

goljufanja ob doseženem uspehu. Da bi se otrok izognil neprijetnim občutkom in stanju, 

uporablja sledeče obrambne mehanizme:  

- izogibanje aktivnosti, ki ne prenaša zadovoljstva (odlaša z nalogami, učenjem, 

»šprica« pouk), 

- razvija sistem odvisnosti od sošolcev (se ne zanese na svoje znanje – prepisovanje, 

prišepetavanje …), 

- uspešnost na kakšnem drugem področju, če dom in šola to dopuščata, 

- pridobivanje naklonjenosti s pripovedovanjem, očarljivostjo in tožarjenjem (kar 

otežuje socializacijo med vrstniki), 

- »nagajanje« učitelju, 

- sanjarjenje, 

- negativne oblike kompenzacije (kajenje, razne oblike nastopaštva), 

- povečana agresivnost doma in v šoli, destruktivnost do predmetov, 

- povečan strah/anksioznost (strah pred šolo, izostajanje zaradi najmanjših obolenj, 

nemirno spanje, nočne more), 

- pojavljanje ali oživljanje bolezenskih znakov (močenje postelje, jecljanje, tiki, 

psihosomatske motnje, bruhanje, glavoboli, bolečine v želodcu in trebuhu). 

 

Kako bo otrok obrambno reagiral, je odvisno od njegove osebnosti, energije, temperamenta, 

razvoja, stališč in pričakovanj družine. Otrok, ki je postal v razredu najbolj problematičen, bo 

težko dosegel visoko mesto na socialni lestvici. K temu pripomore tudi ozko šolsko 

poimenovanje dobrega učenca, kjer otrokove izvenšolske odlike nimajo nobene veljave. 

Iznajdljivost, pridnost, delavnost izven šole, odkritost, domiselnost, razgledanost … na žalost 

po navadi ne izboljšajo otrokovega položaja kot učenca (Žerdin in sodelavke, 1991). 
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6 PROBLEMATIKA 
 

 

Disleksija je učna težava, o kateri je veliko napisanega, a vseeno premalo govora o njeni 

pojavnosti v dejanskih situacijah. Otroci z disleksijo se lahko uspešno integrirajo v navadne 

razrede navadnih šol, saj so se mnogi sposobni učiti po šolskem letnem učnem načrtu.  Uspeh 

integracije je v veliki meri odvisen od primernega odnosa in obravnave dislektika s strani 

sošolcev, učiteljev, staršev in tudi samega sebe. Za ustrezno obravnavo morajo učitelji in 

sošolci pridobiti ustrezno znanje ter predstavo o dislektiku in disleksiji, ki jim omogoča boljše 

razumevanje dislektikovega razmišljanja, počutja in vedenja. Otroke z disleksijo in ostalimi 

učnimi težavami moramo čim prej odkriti in jim nuditi strokovno pomoč s primernimi 

metodami, pristopi in didaktičnim materialom. Ne smemo dovoliti, da se bo znanja želen in 

vesel otrok spremenil v zbeganega, prestrašenega, neuspešnega in težavnega otroka v zadnji 

klopi razreda, ki bo komaj čakal konec šolskega leta ter bo s še večjim odporom ob začetku 

novega vstopil skozi šolska vrata. Vsaka nevzpodbudna beseda, vsak nepremišljen pristop 

lahko pri takem otroku pusti velik pečat za vse nadaljnje življenje.  

 

 

7 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

 
V nalogi bomo preverjali, ali se dislektika v razredu oziroma v celotnem šolskem sistemu 

ustrezno obravnava ter ali šola sprejema in upošteva predpisano zakonodajo ter dislektiku 

omogoča ustrezno obravnavo in učno pomoč. Izvedeti želimo tudi, kako disleksik doživlja 

sebe v šolskem okolju, ali se počuti ustrezno obravnavanega. Zanima nas tudi, kaj ob tem 

doživlja družina in prilagoditve ter spremembe, ki jih morajo zaradi zahtev dislektika v 

družini sprejeti. Prav gotovo so prilagoditve težke tako za šolski sistem, šolo, učitelje, sošolce 

kot za dislektika in njegovo družino.  

 

Z raziskavo bomo dobili informacije o tem, v kolikšni meri se skladajo pričakovanja samih 

disleksičnih otrok in njihovih staršev do šolskega sistema ter dejansko obravnavo s strani 

šolskega sistema. Z raziskovalno nalogo želimo:  
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- ozavestiti ljudi o disleksiji in njenih težavah,  

- ugotoviti, s kakšnimi težavami se sooča dislektik v slovenski srednji šoli in kakšen je 

njegov pogled na primernost obravnave dislektika v šolskem sistemu, 

- ugotoviti, kako disleksijo, dislektika in njegove težave vidijo v šolskem sistemu ter 

kako ga vidijo njegovi sošolci, 

- preveriti, ali je obravnava dislektika v srednjih šolah primerna s strani šole in sošolcev 

ter kje bi bilo možno vpeljati ukrepe, ki bi situacijo izboljšali, 

- ugotoviti, ali šolski sistem učencem kljub disleksiji omogoča optimalno doseganje 

znanja, 

- najti prostor za različne vrste pomoči učencem z disleksijo, 

- bolje diagnosticirati in spodbujati uspešna področja dislektikov. 

7.1 Raziskovalna vprašanja 

 

V raziskavi smo zastavili naslednja vprašanja:  

- kako disleksijo obravnava šola in kakšno pomoč nudi mladostniku z disleksijo; 

- kako to obravnavo dojemajo starši in kaj od šolskega sistema pričakujejo; 

- kakšno je znanje o disleksiji med sošolci in kakšen odnos vzpostavijo z dislektikom; 

- kako ta odnos vidi disleksik in kakšnega bi si želel tudi sam.  

 

Kje so na teh nivojih možnosti razhajanja in kaj bi se dalo narediti v smeri zmanjšanja le-teh 

ter kje tako šola kot starši vidijo prostor za pomoč?  

 

 

8 METODE DELA 
 

 

Obravnavo dislektičnega srednješolca z različnih vidikov smo ugotavljali z vnaprej 

pripravljenimi vprašalniki v polstrukturiranih intervjujih posameznikov (starša dislektika, 

sošolci dislektika in dislektik) in z vprašalnikom, ki smo ga poslali svetovalni delavki na šolo, 

ki jo obiskuje dislektik. To pomeni, da so nam  pripravljeni vprašalniki služili kot osnova, po 

potrebi pa smo vprašanja variirali ali dodajali. Izvajali smo kvalitativno raziskovanje, to 
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pomeni, da smo rezultate analizirali na besedni način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo 

števila, in brez operacij nad števili.   

8.1 Udeleženci 

 

V vzorec smo vključili: 

- predstavnika srednje šole, katero obiskuje dislektik, svetovalno delavko poklicnega 

izobraževanja, 

- mati dislektika (44 let), 

- dislektika samega (17 let) in 

- 5 naključno izbranih sošolcev dislektika, ki so zaključili 2. letnik srednjega poklicnega 

izobraževanja (vsi so moškega spola, stari 17 let). 

8.2 Instrumenti 

 

Uporabljeni so bili vnaprej pripravljeni vprašalniki, po katerih smo kasneje izvedli intervjuje. 

Namensko so bili oblikovani za namen te raziskave:  

- vprašalnik za sošolce dislektika (19 vprašanj), 

- vprašalnik za dislektika (20 vprašanj), 

- vprašalnik za starša dislektika (21 vprašanj), 

- vprašalnik za šolo (21 vprašanj). 

 

Na osnovi teoretičnih predpostavk smo si vnaprej pripravili vprašalnike z različnimi sklopi 

vprašanj, po katerih smo kasneje izvedli intervjuje. Vprašalnik za sošolce dislektika in 

vprašalnik za dislektika smo pripravili s podobnimi vprašanji v naslednjih sklopih: 

Poznavanje disleksije (4), Simptomi disleksije (4), Socializacija (3), Pomoč (4), Občutja (2) in 

Družina (2 vprašanja). Skupno je vprašalnik za šolske delavce in starše vseboval 6 postavk, in 

sicer: Disleksija (3), Učne težave (5), Zakonodaja (6), Socializacija v šoli (3), Družina (3) in 

Splošno (1 vprašanje). Vprašalnike smo snovali tako, da smo lahko rezultate kasneje lažje 

primerjali. Primeri vprašalnikov (v Prilogi 4, 5, 6, 7). Mati dislektika, dislektik in sošolci 

dislektika so bili intervjuvani konec šolskega leta 2014/15 – v avgustu 2015. Svetovalna 

delavka je prav tako izpolnila vprašalnik konec šolskega leta 2014/15 – v avgustu 2015.  
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8.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Po zaključku teoretskega pregleda smo si snovali oporna vprašanja – po teoretskih sklopih, ki 

smo jih kasneje dodelali in jih pri izvajanju intervjujev variirali. Intervjuvance smo predhodno 

poklicali in jih prosili za sodelovanje pri zbiranju podatkov za diplomsko nalogo. Razložili 

smo jim, da so povsem anonimni in uporabljeni izključno v namene diplomske naloge. 

Dogovorili smo se za datum izvedbe intervjuja. Intervjuji so potekali v domačih, znanih 

prostorih intervjuvancev, pol ure na vsakega posameznika. S svetovalno delavko pa smo se po 

predhodnem telefonskem klicu dogovorili, da ji zaradi lažje časovne organizacije (zaradi 

začetka novega šolskega leta in pomanjkanja časa) vprašanja pošljemo preko e-pošte.  

8.4 Obdelava podatkov 

 

Podatki so obdelani na opisni besedni način. Zaradi lažjega razumevanja smo spisali 

transkripte intervjujev – tako predstavnika šole, sošolcev in družine dislektika kot dislektika 

samega.  Urejene podatke smo nato ustrezno kodirali, primerjali in povezali s teorijo.  

 

 

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

 
Rezultate in njihovo razlago smo razdelili na dva sklopa. Prvi del  se nanaša na dojemanje 

disleksije in obravnavo le-te s strani dislektika in njegovih sošolcev, drugi pa na starše in 

strokovne delavke. Rezultati so prikazani po vsebinskih sklopih intervjujev, sami transkripti 

intervjujev se nahajajo v prilogi. V vsakem vsebinskem sklopu sledi tabelaričnemu prikazu 

rezultatov interpretacija. 

9.1 Dojemanje disleksije in obravnavanje le-te s strani dislektika in sošolcev  

9.1.1 Disleksija – poznavanje in simptomatika 

 

Disleksijo zaznavamo tako v šolskem okolju kot izven šolskih vrat. Na bralne in pisne motnje 

lahko tako rekoč naletimo kjerkoli, če smo le malo pozorni. V spletnem brskalniku ima ob 
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vpisu na iskalno mesto preko sto tisoč zadetkov. Na razpolago imamo torej veliko podatkov o 

disleksiji. V intervjujih nas je zanimalo, kako dobro je disleksija poznana tako sošolcem kot 

tudi samemu dislektiku. Dodatno nas je zanimalo, kako se v pojmovanju disleksije in njenih 

simptomov razhajajo mnenja sošolcev in dislektika.   

 

Tabela 9.1: »Rezultati 1. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

D-dislektik; S-sošolci D S1 S2 S3 S4 S5 

Q1: Ali ste že slišali za besedo disleksija?     Ja, itak. Da Da Da Mislim, da ja Da 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

V poplavi vse tehnologije, ki je na voljo, lahko hitro preveriš besedo, ki ti ni znana in se tako 

podučiš o njenem pomenu. Iz Tabele 9.1 vidimo, da tako dislektik kot tudi njegovi sošolci 

besedo disleksija dobro poznajo in so zanjo že slišali. Vendar velikokrat slišimo besedo, ki 

nam je znana in blizu, vendar njenega pomena ne znamo razložiti ali pa o njej vemo le skope 

podatke.  

 

Tabela 9.2: »Rezultati 2. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

Q2: Kako bi jo definirali? A2: 

Dislektik: Težje berem, menjava črk, vedno ti nekdo »diha« za vrat in 

preverja, kako delaš stvari.  

Sošolec 1: Bolezen, ko imaš težave s pisanjem, branjem in 

razumevanjem kakšnih stvari.  

Sošolec 2: Je neozdravljiva bolezen, sčasoma se samo zmanjša in se ne 

kaže tako pogosto. 

Sošolec 3: Ne vem. Slišal sem že, ampak točno, kaj je, pa ne vem. 

Sošolec 4: Je bolezen, pri kateri zamenjuješ črke in številke oziroma se 

ti obračajo. 

Sošolec 5: Težko pisanje in težave imajo tudi pri branju. 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Ob vprašanju, kako bi disleksijo definirali, smo naleteli na težave tudi sami, saj enotne 

definicije disleksije namreč ni – razhajanja se tako kažejo tudi med avtorji, kjer nekateri 

poudarjajo nekatere, drugi druge simptome, vzroke, posledice. Disleksija je skupek težav, ki 
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imajo velik vpliv na posameznikovo branje in pisanje, saj ga pri tem močno ovira. Trije od 

petih sošolcev jo definirajo kot bolezen – bolezen, ko imaš težave z branjem, pisanjem in 

razumevanjem, kot neozdravljivo bolezen, ki se sčasoma zmanjša in se ne kaže tako pogosto 

ter kot bolezen, pri kateri zamenjuješ črke in številke. Zavedati se moramo, da disleksija ni 

bolezen. Je motnja s skupkom težav, ki vpliva na posameznikov proces učenja, branja in 

pisanja. Pa vendar se ne konča le pri pisanju, branju in učenju. Disleksija se kaže tudi v 

vedenju in čustvovanju. Eden izmed sošolcev niti ne pozna definicije oziroma vsaj približka 

temu, kaj bi disleksija lahko bila. Za dislektika in njegove sošolce ima disleksija dokaj 

podoben pomen. Disleksik je omenil, da je disleksija tudi to, da ti nekdo »diha« za vrat in 

preverja, kako delaš stvari. Torej ob takih občutkih, da nekdo konstantno bdi nad tabo in te 

preverja, ne more biti dislektik nikoli 100 % prepričan vase, v svoje delo in znanje. 

Povzamemo lahko, da dijaki precej dobro poznajo disleksijo in njene simptome.   

 

Tabela 9.3: »Rezultati 3. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

D-dislektik; S-sošolci D S1 S2 S3 S4 S5 

Q3: Ali poznate še koga z disleksijo?     Bivši sošolec, (znani 

Slovenci: Gojmir 

Lešnjak Gojc, Jurij 

Zrnec) 

Ne, samo 

Lovrenca 

Ne Da Da Ne 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Dislektikov ni malo, le malo premalo pozornosti se jim namenja. Sam dislektik pa se zaveda, 

da v svetu disleksije ni sam. Pozna bivšega sošolca, ki je bil prav tako dislektik. In pozna 

znana Slovenca z disleksijo – Gojmirja Lešnjaka Gojca in Jurija Zrneca. Trije od petih (60 %) 

sošolcev ne poznajo nikogar drugega. Pomembno je omenjati in se zavedati, da imajo tudi 

pomembni in uspešni posamezniki disleksijo. Tako lahko ob slabih, neproduktivnih in 

neuspešnih dnevih dislektiku malce olajšamo ves napor, ki ga prestaja.  

 

Tabela 9.4: »Rezultati 4. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

D-dislektik; S-sošolec D S1 S2 S3 S4 S5 

Q4: Ali se strinjate s spodnjimi trditvami? 
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- Nadarjeni otrok ne more imeti disleksije. ne da da ne Ne da 

- Branje je povezano samo z intelektualnimi sposobnostmi. Če nekdo slabo bere, 

ne more biti preveč bister. 

ne da da da ne ne 

- Ali bo Lovrenc vedno imel disleksijo? da da da da da da 

- Izpušča besede pri branju. da ne ne ne da da 

- Disleksija je posledica težav z očmi. Pomagale bodo vaje za oči in očala. ne ne ne ne ne ne 

- Ima težave pri pomnjenju nepovezanih dejstev, ki niso v interesu otroka – 

poštevanka, zgodovinski podatki (letnice, imena, kraji). 

da ne da ne ne da 

- Če otrok ne piše zrcalno in ne obrača črk in števk, nima disleksije. ne ne ne ne ne ne  

vem 

- Otroci z disleksijo se morajo šolati v šoli s prilagojenim programom. ne ne ne ne ne ne 

- Če bo otrok z disleksijo uporabljal računalnik, ne bo znal nikoli pravilno 

črkovati. 

ne ne ne ne da ne 

- Ponavljanje razreda bo otroku z disleksijo pomagalo, da bo dozorel in se razvil 

za branje. 

ne ne ne ne da ne 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Med trditve, s katerimi smo želeli preveriti, kako natančno dijaki poznajo disleksijo, njen 

potek in simptome, smo vmešali še nekatere mite o disleksiji, ki še dodatno preverjajo, kako 

trdno je njihovo znanje o disleksiji. 50 %  intervjuvancev je mnenja: da nadarjeni otrok ne 

more imeti disleksije; da je branje povezano samo z intelektualnimi sposobnostmi; da 

dislektik izpušča besede pri branju in da ima težave pri pomnjenju nepovezani dejstev. En 

intervjuvanec (16 %)  je mnenja, da če bo otrok z disleksijo uporabljal računalnik, ne bo znal 

nikoli pravilno črkovati in da ponavljanje razreda otroku z disleksijo koristi. Vsi (100 %) so 

istega mnenja, da bo Lovrenc (dislektik) vedno imel disleksijo, vedo, da disleksija ni 

posledica težav z očmi in da je z disleksijo povezano samo zrcalno pisanje in obračanje črk in 

števk. Iz Tabele 9.4 vidimo, da imajo dijaki nekatere napačne predstave o disleksiji – strinjajo 

se s trditvijo, da nadarjeni otrok ne more imeti disleksije in da je branje povezano samo z 

intelektualnimi sposobnostmi. Dislektika imajo tako za nenadarjenega, nedozorelega in 

nerazvitega za branje. Tudi nadarjeni otroci imajo lahko disleksijo in so lahko uspešni, branje 

in intelektualnost posameznika pa med seboj nimata nobene povezave. Računalnik lahko 

otroku z disleksijo predvsem nudi prednost pri zapisovanju snovi v šoli in kasnejšemu 

lažjemu branju in učenju. Ponavljanje razreda pa bo učencu z disleksijo prej kot korak pomoči 

pomenilo grenek priokus poraza – predvsem  na uspešnih šolskih področjih. Zavedati se je 

potrebno, da se specifičnih težav ne da »izbrisati«, lahko se jih samo omili. Miti o disleksiji še 
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vedno krožijo in jih posamezniki še vedno navajajo za resnične. Potrebno je poudarjati pravo 

simptomatiko in popravljati ter poizkusiti »izkoreniniti« mite, ki negativno vplivajo na 

dislektikovo samopodobo.  

 

Tabela 9.5: »Rezultati 5. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

Q5: Ali mislite, da ste drugačni od drugih? Kaj je na vas 

drugačnega? / Ali je Lovrenc drugačen od vas? Kaj je na 

njemu drugačnega? 

A5: 

Dislektik: Ne, tak sem kot drugi.  Imam disleksijo, zaradi katere sem 

na enih področjih manj in na drugih bolj uspešen.  

Sošolec 1: Ne, ima težave pri nekaterih predmetih, drugače pa ni nič 

drugačen kot mi. 

Sošolec 2: Ne, ima težave pri določenih predmetih. 

Sošolec 3: Ni, nič. 

Sošolec 4: Ni, nič. 

Sošolec 5: Ne da bi vedel. Tak kot drugi.   

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Dislektik se s svojo motnjo sooča vsakodnevno. Zaveda se, da ima disleksijo, zaradi katere je 

na enih področjih manj in na drugih bolj uspešen, vendar to ne vpliva na njegovo dojemanje 

drugačnosti. Sam pravi, da je takšen, kot so drugi. Mogoče ga prav zaradi tega tudi ostali 

sošolci dojemajo tako – enakega sebi. Navajajo le, da ima težave pri nekaterih predmetih. Le 

kdo pa jih nima!  

 

Tabela 9.6: »Rezultati 6. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

Q6: Na katerem področju imate več težav kot sošolci? / 

Ali je na katerem področju v šoli slabši od vas? Na 

katerem? 

A6: 

Dislektik: Matematika, slovenščina in angleščina. 

Sošolec 1: Je, pri mati in slovenščini. 

Sošolec 2: Ne, ima težave pri določenih predmetih. 

Sošolec 3: Da, matematika. 

Sošolec 4: Da, matematika in predmeti, pri katerih se veliko piše. 
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Sošolec 5: Da, strokovci, matematika, jeziki. 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Specifične težave dislektikov se kažejo na določenih področjih. Kot že navaja sam dislektik in 

tudi njegovi sošolci, so matematika, slovenščina in angleščina ter tudi predmeti, kjer se veliko 

piše, področja, na katerih dislektik naleti na težave. Pri matematiki se tako pojavljajo 

nerazumevanja besedilnih nalog, napačno razumljeni znaki, vrstni red, potek samega 

reševanja. Pri slovenščini in angleščini se specifika motnje kaže v težjem, počasnem, 

netekočem branju, menjavi določenih besed … Tako kot vsak posameznik ima tudi dislektik 

svoja slabša in boljša področja.  

 

Tabela 9.7: »Rezultati 7. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

Q7: Na katerem področju ste boljši od sošolcev? / Ali je 

na katerem področju v šoli boljši od vas? Na katerem? 

A7: 

Dislektik: Šport, praksa in zgodovina. 

Sošolec 1: Da, pri praksi. 

Sošolec 2: Da, pri praktičnem pouku in pri snoveh, kar ga zanima 

oziroma pozna, kaj je to že iz prakse. 

Sošolec 3: Da, praktičen pouk.   

Sošolec 4: Da, praktičen pouk in športna vzgoja.   

Sošolec 5: Pri športni in na praski.    

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Med boljšimi področji tako sošolci kot dislektik omenjajo šport, praktični pouk in tudi 

zgodovino – snovi, ki ga bolj zanimajo. Sošolci dislektika vedo, da je odličen športnik ne 

samo pri šolskih dejavnostih, temveč tudi pri izvenšolskih obveznostih, kjer intenzivno trenira 

biatlon, kar nakazuje tudi prilagoditev šolskih obveznosti in status B (v Prilogi 9) – kar 

pomeni status športnika in naslednje pravice: opravičeni izostanki od pouka in napovedano 

ustno spraševanje. Kar mu še bolj olajša sistem tako športnika kot dislektika. Torej, mit, da 

nadarjeni otrok ne more imeti disleksije, prav gotovo ne drži – njihov sošolec je nadarjen 

športnik z disleksijo.  
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Tabela 9.7: »Rezultati 8. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

D-dislektik; S-sošolec D S1 S2 S3 S4 S5 

Q8:  

Ali naslednje trditve držijo? Odgovarjajte z da ali ne: 

      

- Nadomešča besede, ki izgledajo podobno (zahod – zavod, prt – vrt, sveča – 

sreča, leva – lega …). 

da ne ne 

vem 

da da da 

- Ima težave pri matematiki.   da da da da da da 

- Zamenjuje podobno oblikovanih črk: b – d, m – n, a – o, v – u da ne ne da da da 

- Ima težave pri učenju tujih jezikov. da ne ne ne da da 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Vsi so tudi potrdili, da ima dislektik težave pri matematiki. Tretjina intervjuvancev ne ve, da 

dislektik nadomešča besede, ki izgledajo podobno, in da zamenjuje podobno oblikovane črke. 

Polovica pa ne zazna oziroma ne ve, da se težave pojavljajo tudi pri učenju tujih jezikov. 

Sošolec 1 in sošolec 2 imata o disleksiji precej drugačno predstavo, kot dejansko je in kot jo 

zaznavajo ostali sošolci. Možnosti za to so lahko tako nepozornost in nekoncentriranost na 

okolje, v katerim delujeta, lahko je njun stik z dislektikom le bežen – v razredu so le sošolci in 

ne tesni prijatelji.  

 

Povzetek, zaključek in predlog 

 

Samo to, da poznamo besedo disleksija, ni dovolj, da lahko ustrezno pojmujemo in 

pomagamo dislektiku, s katerim se vsakodnevno srečujemo in bi potreboval našo pomoč. 

Potrebno je vedeti, kaj disleksija pomeni. Sošolci premalo poznajo tako osnove kot 

simptomatiko disleksije. Še vedno so v veliki meri prisotni miti o disleksiji, ki izpodrivajo 

resnične težave samega dislektika. Odlično je to, da dislektika sošolci ne obravnavajo kot 

»drugačnega«, ampak ga sprejemajo kot sebi enakega, poznajo njegove slabosti in njegove 

prednosti. Pa vendar … Morda bi bilo tudi disleksiku lažje, če bi lahko vsi njegovi sošolci 

vedeli, kaj je definicija disleksije. Lahko bi, če ne dislektik sam, šolski sistem namenil uro ali 

dve na začetku šolskega leta in se s sošolci dislektika pogovorili, kaj disleksija je, kakšna je 

simptomatika, kako se obravnava in kako jo sam dislektik doživlja. Ni potrebno, da je to 

suhoparno predavanje o disleksiji, z vključenimi biološkimi, okoljskimi in ostalimi dejavniki 

za nastanek le-te. Kot smo že večkrat omenili – živimo v času tehnologije. Na temo disleksije 
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je posnetih nekaj odličnih filmov in dokumentarcev, ki nam nazorno prikažejo, kako se 

dislektik počuti v šolskem sistemu. To bi lahko dalo tako učencem kot tudi marsikateremu 

učitelju nov vpogled v svet disleksije. Lahko bi imel učenec morda na to tematiko seminarsko 

nalogo (po možnosti dobil visoko oceno), da bi svojo motnjo dojel kot nekaj, iz česar lahko 

dobi tudi pozitivne stvari. 

 

9.1.2 Socializacija in občutja  

 

Socializacija je vseživljenjski proces, v katerem so ljudje v interakcijah z drugimi ljudmi. 

Vsak posameznik v odnosu do drugih ljudi zavzema neko pozicijo, mesto, status: glede na 

svojo starost (otrok, mladostnik, odrasel), na spol (moški, ženska, mati, hči, brat ...); zavzema 

neko poklicno pozicijo, status; je lahko član ali članica politične stranke, sindikata, religiozne 

skupine itd. (DZS). Vsakdo se želi vključevati v družbeno skupino in biti del določenega 

sistema. Zanimalo nas je, ali se družbena situacija dislektika v interakciji z drugimi sošolci 

zaradi njihove motnje oziroma težave razlikuje od ostalih dijakov.  

 

Tabela 8.9: »Rezultati 9. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

D-dislektik; S-sošolec D S1 S2 S3 S4 S5 

Q9: Ali imate občutek, da se sošolci zaradi vaše disleksije raje družijo z drugimi 

sošolci kot z vami? / Ali se raje družite z drugimi sošolci kot z njim? 

ne ne ne ne ne ne 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

V Tabeli 9.9 je povsem razvidno, da tako dislektik kot njegovi sošolci nimajo občutka, da bi 

se zaradi dijakove motnje – disleksije, raje družili z ostalimi sošolci kot z dislektikom samim. 

»Človek je tak kot vsi drugi, tak kot nekateri drugi in tak kot noben drug človek.« Clyde 

Kluckohn.  

 

Tabela 9.9: »Rezultati 11. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

Q11: Ali vaše sošolce kaj moti vaše vedenje kot vedenje 

dislektika? / Ali vas kaj moti pri vedenju dislektika/ 

sošolcev? 

A11: 

Dislektik: Mislim, da ne.  
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Sošolec 1: Ne, ker sploh nisem opazil, da je dislektik. 

Sošolec 2: Ne, ker to, da je disleksik, nisem opazil. Tega očitno ne 

kažejo. 

Sošolec 3: Ne.   

Sošolec 4: Ne, vsi smo enako »živahni«. 

Sošolec 5: Ne. 

 Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Tako sam dislektik kot njegovi sošolci pa so mnenja, da se vedenje dislektika nič ne razlikuje 

od ostalih dijakov. Dva sošolca nista niti opazila, da je Lovrenc dislektik, eden izmed njiju pa 

celo meni, da vedenjskih in ostalih težav dislektiki ne pokažejo. Sošolec 4 celo omenja, da so 

vsi dijaki enako »živahni«. Torej se v vedenjskih motnjah dislektiki med sošolci ne zaznavajo 

kot težavnejši, težje obvladljivi ali konfliktni posamezniki. Pripadajo razredu in se v razred 

integrirajo kot normalni najstniki, brez večjih težav in naporov.  

 

 Tabela 9.10: Rezultati 16. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

D-dislektik; S-sošolec D S1 S2 S3 S4 S5 

Q16: Ali se počutite v čem prikrajšanega/odrinjenega … / Ali mislite, da se 

dislektik počuti v čem prikrajšanega/odrinjenega?  

V ničemer.  Ne  Ne Ne Ne Ne 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

Čeprav se dijak z disleksijo uspešno integrira v razred, ima možnost, da naleti na lastno 

neodobravanje in notranjo stisko, zaradi česar se lahko počuti nelagodno. Iz Tabele 9.12 lahko 

razberemo, da je mnenje dislektika in njegovih sošolcev na vprašanje povsem enako. Tako 

dislektik kot sošolci ne čutijo, da bi bil dislektik zaradi disleksije v čem prikrajšan ali še več – 

da bi se zaradi tega počutil odrinjenega. 

 

Tabela 9.11: »Rezultati 17. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

Q17: Ali vam je nerodno, ko pri glasnem branju v 

razredu ne morete pravilno prebrati …? / Ali mislite, da 

mu je nerodno, ko ne more pravilno prebrati …? 

A17: 

Dislektik: Beril nisem bral pri pouku. Enkrat sem, ko smo brali, 

ampak se nisem počutil tako slabo. Ker sem ugotovil, da 

tudi učenci, ki nimajo disleksije, ne berejo dobro. 
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Sošolec 1: Ne. 

Sošolec 2: Da. 

Sošolec 3: Ne. 

Sošolec 4: Da. 

Sošolec 5: Mogoče, ampak kadar bere, bere skoraj tako kot mi. 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Zanimalo nas je tudi, ali se dislektik ob izpostavljanju pri glasnem branju v razredu počuti 

nelagodno ali pa mu je nerodno. Odgovori so bili presenetljivi tako s strani dislektika kot 

njegovih sošolcev. Dva sta odločno mnenja, da mu ni nerodno, dva pa sta odločno mnenja, da 

mu je. Dislektik in sošolec pa navajata, da se mogoče ne počuti tako slabo, ker je sam 

ugotovil, da tudi sošolci brez disleksije ne berejo dobro in da dislektik, kadar bere, bere skoraj 

tako kot ostali sošolci.  

 

Povzetek, zaključek in predlog 

 

Dislektik in sošolci nimajo občutka, da bi zaradi neke motnje sošolca izolirali ali še huje – 

izločili iz družbe. Ne moti jih vedenje dislektika in ne zaznavajo, da bi bil zaradi disleksije za 

karkoli prikrajšan ali odrinjen. Nelagodnosti ob glasnem branju ne izpostavljajo.  Socializacija 

učenca z disleksijo v razred je torej uspešna. Učenec se počuti sprejetega in ustrezno 

obravnavanega s strani sošolcev. Učitelji bi morali tako s sodelovanjem in sprejemanjem med 

sošolci dajati vzor drugim generacijam, kjer take sprejetosti, sprejemanja, strpnosti prav 

gotovo ni.  

 

9.1.3. Pomoč 

 

Pomoč je ena tistih besed, ki jih otrok z disleksijo sliši večkrat kot ostali dijaki. Pomoč se mu 

nudi tako doma, v šoli, na praksi in drugod, kjer jo potrebuje. Kako pa pomoč dojemajo 

sošolci dislektika? Ali so pripravljeni »žrtvovati« minutko svojega časa za razlago snovi ali 

nekaj svojega prostega časa za skupno učenje, posojanje zvezkov za prepisovanje, pomaganje 

pri izdelavi domače naloge? Koliko si je dislektik pripravljen pomagati sam? Odgovore na ta 

vprašanja predstavljamo v nadaljevanju. 
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Tabela 9.12: »Rezultati 12. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

Q12: Kako si pomagate pri premagovanju težav, ki so 

posledica disleksije? Ali vam sošolci pomagajo? / Kako bi 

pomagali Lovrencu? Ali mu vi kako pomagate? 

A12: 

Dislektik: Inštrukcije, glasno branje. Če kaj nisem razumel, mi je 

razložil sošolec. 

Sošolec 1: Za prepisat mu dajem svoje zapiske. 

Sošolec 2: Da. 

Sošolec 3: Da, mu posojamo zapiske, kadar jih rabi. 

Sošolec 4: Da, sošolci, ki imajo bolj urejene zapiske, mu dajejo za 

prepisovat ali fotokopirat. 

Sošolec 5: Da, razložim mu snov, če je ne razume. Ali pa če ga pri 

pouku ni. 

 Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Iz Tabele 14 je razvidno, da vsi sošolci pozivno sodelujejo z dislektikom in mu nudijo pomoč 

takrat, ko jo potrebuje. Tako mu posojajo zapiske, kadar jih potrebuje, razložijo mu tudi snov 

od nerazumevanju le-te ali pa ob manjkajočih dnevih. Sam dislektik si pri premagovanju 

težav pomaga z urjenjem v glasnem branju in priskrbljenih inštrukcijah. Za pomoč pri razlagi 

snovi prosi tudi sošolca.  

 

Tabela 9.13: »Rezultati 13. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

D-dislektik; S-sošolec D S1 S2 S3 S4 S5 

Q13:  

Ali se strinjate z naslednjimi trditvami? (DA/NE) 

      

- Edina prava rešitev je ura glasnega branja vsak dan. ne ne ne ne ne ne 

- Na testu otroku z disleksijo ne damo dodatnega časa, ker mu tako ponudimo 

dodatne možnosti, ki jih sošolci nimajo. 

ne ne ne ne ne ne 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

S prvo trditvijo smo želeli preveriti, ali so sošolci mnenja, da z vsakodnevnim urnim 

ponavljanjem in neprestano vadbo disleksija in z njo povezane težave z branjem – izginejo. S 

trditvijo, da na testu otroku z disleksijo ne damo dodatnega časa, ker mu tako ponudimo 



Obreza, Lara. 2015. »Obravnava disleksičnih otrok v slovenskih srednjih šolah.« Diplomsko delo 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

33 
 

dodatne možnosti, ki jih sošolci nimajo, smo želeli preveriti, ali sošolci dislektika resnično 

sprejemajo  in mu zaradi njegove motnje ne »zamerijo« pomoči na področjih, kjer jo  

potrebuje. Z rezultati obeh trditev lahko sklepamo, da so sošolci dislektika zelo odprti in 

razumevajoči.  

Tabela 9.14:»Rezultati 14. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

Q14: Kakšne vrsto pomoči s strani učitelja ste deležni v 

razredu? / Kakšno vrsto pomoči s strani učitelja so 

disleksiki deležni v razredu? 

A14: 

Dislektik: Nič drugačne kot ostali. Nekje sem si lahko zapiske 

fotokopiral, večinoma sem si moral pisati svoje zapiske. 

Imel sem pisne teste, dodatnega časa pri testu pa nisem 

potreboval. 

Sošolec 1: Ne dobiva je sploh. 

Sošolec 2: Nobene. 

Sošolec 3: Ne vem, kakšno bi mogel imet. 

Sošolec 4: Ne vem. 

Sošolec 5: Mislim, da si lahko nekje zapiske fotokopira. 

 Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Sošolci so prav gotovo velik faktor in vpliv pomoči na dislektika, a ne edini. Učitelji v 

razredu so tisti, ki skozi leta spremljajo napredek v miselnih, učnih in izobraževalnih 

procesih. Dijake poučujejo in jih pripravljajo na nadaljnjo stopnjo v življenju – morajo se 

truditi in uspešno utrditi znanja, ki so jih predali dijakom. Predavati je eno, naučiti drugo. 

Kakšno pomoč nudijo učitelji učencu z disleksijo? V Tabeli 16 so predstavljeni rezultati na 

vprašanje, kakšnE vrsto pomoči so dislektiki deležni v razredu. Dva sta mnenja, da pomoči s 

strani učiteljev ne dobiva, en sošolec ne ve, kakšno pomoč bi moral prejemati. Peti sošolec 

tako kot dislektik omenja, da si pri nekaterih učiteljih zapiske lahko fotokopira. V večini pa si 

mora izdelovati svoje lastne zapiske. Torej v grobem rečeno razen fotokopiranja zapiskov 

dislektik ne prejema nobene dodatno dodeljene ali sprejete pomoči.  

 

Tabela 9.15: »Rezultati 15. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

Q15: Kakšno pomoč bi si želeli (s strani učiteljev in s 

strani sošolcev)? / Ali menite, da bi mu lahko kako bolj 

A15: 
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pomagali? (Če, kako) 

Dislektik: Nekateri učitelji niso upoštevali drugega kriterija za 

ocenjevanje, raje bi želel ustno spraševanje. Želim si, da 

bi se učitelji bolj zanimali, imeli razumevanje do nekaterih 

težav.  

Sošolec 1: Da, če ima težave, da se mu pomaga. Kakšna svetovalna 

delavka ali dodatna strokovna pomoč. 

Sošolec 2: Ne vem.   

Sošolec 3: Ne vem, kakšno bi mogel imet. 

Sošolec 4: Da, pomagal bi mu pri reševanju težav, ko se pojavijo. 

Sošolec 5: Ja, več pomoči pri predmetih, kjer ima težave. Inštrukcije? 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Vsekakor pa si vsak, ki ima težave, želi pomoči in dodatne obravnave. Dva sošolca ne vesta, 

kakšno vrsto pomoči bi moral imeti dislektik, eden bi mu ob težavah pomagal sam, spet drugi 

vidijo rešitev v inštrukcijah in svetovalni delavki oziroma dodatni strokovni pomoči. V 

primeru težav je pomoč nujno potrebna. Tudi sam dislektik bi si raje želel ustnega 

spraševanja, druge kriterije pri ocenjevanju, predvsem pa večje zanimanje in razumevanje do 

nekaterih težav.  

 

Povzetek, zaključek in predlog 

 

Sošolci so dislektiku v oporo in pomoč pri morebitnih težavah. Strinjajo se, da dislektik v 

razredu ni deležen posebne pomoči, zavedajo pa se, da jo je ob nastalih težavah nujno 

potreben. Vsi včasih naletimo na težave in vsi si takrat želimo pomoč, če tega ne povemo na 

glas, pa si to vsaj po tihem želimo. Prav tako tudi dislektiki želijo posebno obravnavo, ampak 

samo takrat, ko na problem naletijo. Učiteljem bi lahko bil v pomoč individualiziran učni 

program dislektika, po katerem bi dislektika lahko obravnavali. Pomagala bi lahko tudi 

dodatna izobraževanja, preko katerih bi lažje uvideli težave dislektika in dodatne možnosti za 

lajšanje le-teh. Dislektiki so namreč zakonsko obravnavani po Zakonu o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, kar jim omogoča posebno obravnavo in pomoč med šolanjem.  
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9.1.4 Družina 

 

Družina je prvi stik otroka s svetom, je osnovna celica človeške družbe in je prva pomoč 

otroku, ko zaide v težave. Zanimalo nas je, kako dislektik in sošolci vidijo družino kot 

podporni člen disleksikovega izobraževanja.  

 

Tabela 9.16: »Rezultati 18. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

D-dislektik; S-sošolec D S1 S2 S3 S4 S5 

Q18: Ali menite, da je družina za vas pomemben člen pri 

razvoju in uspešnosti? / Ali menite, da je družina pomemben 

člen pri razvoju in uspešnosti Lovrenca? 

Verjetno, 

ampak zdaj 

… ne vem.  

Da.  Da. Po 

moje 

ja. 

Da, 

sigurno. 

Verjetno. 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Zanimivo je, da so na vprašanje, ali je družina pomemben člen pri razvoju in uspešnosti 

dislektika, sošolci dislektika odgovorili pritrdilno, sam dislektik pa je bil rahlo neodločen in je 

odgovor definiral kot: Verjetno, ampak zdaj, ne vem. Mogoče je dislektik v tistem obdobju, 

ko je pri mladostniku zaznati veliko protislovja in uporništva do svoje družine, predvsem do 

staršev.  

 

Tabela 9.17: »Rezultati 19. vprašanja iz intervjuja z dislektikom in njegovimi sošolci« 

Q19: Ali menite, da vas/ga ustrezno podpira?  A19: 

Dislektik: Trudi se po najboljših močeh. 

Sošolec 1: Ne vem. 

Sošolec 2: Ne vem, ne poznam njegove družine. 

Sošolec 3: Ne bi vedel.   

Sošolec 4: Najverjetneje. 

Sošolec 5: Mogoče, družine ne poznam.   

Vir: Obreza, lastna raziskava 

Tudi pri podpori družine se dislektik ni natančno opredelil, ampak je odgovoril s: »Trudi se 

po najboljših močeh.« Sošolci so se distancirali od odgovora, ker družine dislektika ne 

poznajo – mnenja pa so, da ga mogoče oziroma najverjetneje družina podpira.  
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*Samo za dislektika!  

Tabela 9.18: »Rezultati 20. vprašanja iz intervjuja z dislektikom« 

Q20: Kaj vas najbolj moti pri disleksiji?  A20: Da ljudje mislijo, da sem »zabit«, čeprav vem, da 

nisem. 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

Pri zadnjem vprašanju pa smo dislektiku dali možnost, da resnično pove, kaj čuti oziroma kaj 

je tisto, kar ga pri disleksiji najbolj moti. Njegov odgovor nas je presenetil, kot je v Tabeli 20 

razvidno. Dislektik se zaveda in čuti, da ga zunanji svet ne obravnava in vidi tako, kot ga 

vidijo njegovi sošolci. Na srečo ima tudi pozitivno samopodobo, saj se doživlja kot 

inteligentnega in sposobnega, ker, če povzamem njegove besede, ni »zabit«. 

 

Povzetek, zaključek in predlog 

 

Družina je po mnenju sošolcev pomemben člen pri razvoju in uspešnosti dislektika, 

najverjetneje pa ga tudi uspešno podpira. Kako točno ga podpirajo, ne morejo vedeti, ker 

družine ne poznajo.  

9.2 Dojemanje disleksije in obravnava le-te s strani staršev in strokovnih delavcev 

 

Pri izobraževanju dislektika nimajo pomembne vloge samo sošolci in dislektiki sami, temveč 

tudi njihovi starši in šola, kako se dislektik počuti, deluje, integrira in izobražuje v šoli. Starši, 

šolski delavci, sošolci skupaj z dislektikom lahko  ustvarijo okolje, ki je dislektiku prijazno in 

učinkovito za njegov nadaljnji intelektualni razvoj. Zanimalo nas je, ali obstaja tako 

sodelovanje, kako ga razumejo starši, kaj pričakujejo od šolskega sistema in kakšne možnosti 

obstajajo za izboljšanje sistema.  

 

9.2.1 Učne težave in disleksija 

 

»Učne težave so zapleten in trdovraten pojav, po mnenju mnogih strokovnjakov je šolska 

neuspešnost eden najtežjih rešljivih problemov, s katerimi se spoprijemajo sodobne šole« 

(Magajna, 2008, 5). Disleksija spada med specifične učne težave. Zanimalo nas je, kako učne 
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težave in disleksijo dojemajo starš dislektika in svetovalna delavka v šoli, ki jo dislektik 

obiskuje.  

 

Tabela 9.19: »Rezultati 1. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q1: Kaj je disleksija?  A1: 

Starš dislektika: Menjava črk, ni koncentracije, ni pozornosti, ni motivacije 

za stvari, pri katerih ima težave. Nekje sem prebrala, da so 

začetni znaki učnih težav v zgodnjem otroštvu – kako otrok 

drži svinčnik, žlico. 

Šolska svetovalna delavka:  Disleksija je specifična učna težava, ki se kaže predvsem pri 

branju in pisanju (izpuščanje črk, glasov ipd.). 

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Starš dislektika disleksijo zaznava ne samo kot motnjo branja in pisanja, kot jo zaznava 

svetovalna delavka, temveč opazi in poudari tudi motnje koncentracije, pozornosti in 

motivacije za stvari, pri katerih naleti na težave. Kot pripombo dodaja, da so začetki učnih 

težav vidni že v zgodnjem otroštvu – pri otrokovi drži svinčnika ali žlice – ko je, je vse 

namazano, umazano ... Torej, kot že prej omenjeno, ima disleksija veliko definicij, kjer vsak 

avtor poudarja določene simptome, ki jih ali sam opazi ali pa sem mu zdijo pomembni. Tako 

starš otroka definitivno opazi in je pozoren tako na spremembe v pisanju, branju kot pri 

vedenju. V tem okvirju se zdi potrebna podrobnejša predstavitev disleksije strokovnim 

delavcem na šoli, saj zajema več simptomov od zgolj težav pri branju in pisanju. Težave kot 

je slaba koncentracija lahko sicer učitelj pripiše nemotiviranosti ali lenobi učenca. 

 

Tabela 9.20: »Rezultati 2. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q2:  Ali je to začasna ali trajna težava? Koliko časa 

traja?  

A2: 

Starš dislektika: Trajna, težave bodo trajale vse življenje.   

Šolska svetovalna delavka:  Gre za težavo, ki traja vse življenje. Se pa osebe z disleksijo 

lahko priučijo določenih tehnik, ki jim olajšajo težave. 
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 Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Pri disleksiji je ključnega pomena, da se zavedamo, da je trajna. Da je težava, ki traja vse 

življenje. Kot lahko iz Tabele 21 razberemo, starš dislektika opiše, da težave trajajo vse 

življenje, medtem ko svetovalna delavka dodaja, da se lahko osebe z disleksijo priučijo 

določenih tehnik, ki jim te težave olajšajo. To bi morali, predvsem starši, poudarjati – 

disleksija je trajna, vendar se z določenimi tehnikami težave izboljšajo. Tako pozitivno 

mišljenje bi tako prenesli na dislektika, kar bi mu bila v slabših dnevih odlična iztočnica iz 

slabega počutja.  

 

Tabela 9.21: »Rezultati 3. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q3: Kaj je značilno za disleksijo? A3: 

Starš dislektika: Menjava črk b-d, težave pri glasnem branju, matematiki, 

jezikih.  

Šolska svetovalna delavka:  Zamenjevanje in spuščanje črk, glasov, težave z branjem, 

pisanjem, bralnim razumevanjem, težave z delovnim 

spominom (in ostalimi izvršilnimi funkcijami) … 

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Pomembno je, da tako starši kot svetovalne delavke in učitelji poznajo značilnosti disleksije. 

Da vedo, kje se pojavlja, kako dolgo trajajo težave, kje se stanje izboljšuje in kje bo še 

potrebna pomoč. Ključnega pomena je, da se disleksijo odkrije že zelo zgodaj in posledično 

učenca vključi v ustrezno zgodnjo obravnavo. Iz Tabele 22 je razvidno, da poznajo osnovne  

značilnosti, kot so: zamenjavanje in spuščanje črk, glasov, težave pri glasnem branju, pisanju, 

bralnem razumevanju, težave pri matematiki in jezikih ter z delovnim spominom in ostalimi 

izvršilnimi funkcijami.  

 

Tabela 9.22: »Rezultati 4. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 
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Q4: Koliko dislektikov mislite, da je v šoli, ki jo obiskuje 

vaš otrok? / Število dislektikov na vaši šoli? 

A4: 

Starš dislektika: Mislim, da okoli 5 %. Ne vem točno. 

Šolska svetovalna delavka:  Težko reči, saj ta »diagnoza« ni vedno eksplicitno zapisana 

v odločbi, prav tako niso vsi dijaki z disleksijo tudi 

obravnavani na Zavodu za šolstvo (nekateri tudi v različnih 

svetovalnih centrih ipd.).  

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Vedno se je lažje zavzeti in obravnavati določeno problematiko ter izvajati spremembe in 

pomoč tistim dijakom, ki prevladujejo. Zato nas je zanimalo, koliko dislektikov je na šoli, ki 

jo obiskuje Lovrenc, v kakšni manjšini so/je. Ampak točnega odgovora nismo dobili, ker po 

mnenju svetovalne delavke diagnoza ni vedno eksplicitno zapisana v odločbi in prav tako niso 

vsi dijaki z disleksijo tudi obravnavani na Zavodu za šolstvo.  

 

Tabela 9.23: »Rezultati 5. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q5: Kdo  navadno prepozna dijaka z disleksijo (v šoli, 

doma)?  

A5: 

Starš dislektika: V našem primeru šola ni zaznala nobenih težav (razen 

hiperaktivnosti, lenobe), motnjo je odkrila šele logopedinja 

v 3. razredu. Tako da mislim, da bi morala učiteljica v 

razredu prva zaznati motnjo – kjer se otrok prvič seznanja s 

pisanjem in branjem. 

Šolska svetovalna delavka:  Na srednji šoli to največkrat opazijo učitelji, ki poučujejo 

slovenščino (npr. zaradi velikega števila napak pri spisih 

oziroma esejih) in dijaku svetujejo pogovor s svetovalno 

službo, ki dijaka ustrezno usmeri naprej (npr. Zavod za 

šolstvo, svetovalni centri). Je pa večina dijakov bila 

prepoznana kot otroci s posebnimi potrebami (tudi z 

disleksijo) že v osnovni šoli, tako da jih večinoma 

prepoznajo tam.  

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Kot smo že omenili, je zgodnja prepoznava disleksije izjemnega pomena. Ali je možnost, da 

otroka z disleksijo opazijo šele v srednji šoli ali pa se to zazna že v osnovni šoli ali celo v 
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predšolskem obdobju? Starš dislektika odgovarja, da v njihovem primeru ni šola zaznala 

nobenih težav – razen hiperaktivnosti in lenobe. Motnjo disleksije je tako odkrila šele 

logopedinja v 3. razredu osnovne šole. Starš dislektika je mnenja, da bi morala biti učiteljica v 

razredu tista, ki bi motnjo zaznala. Po besedah svetovalne delavke pa na srednji šoli disleksijo 

prepoznavajo predvsem učitelji slovenščine – zaradi izrazitih napak pri spisih. Poudarja tudi, 

da je večina dislektikov, ki pride na srednjo šolo, že prepoznana kot otroci s posebnimi 

potrebami.  

 

Tabela 9.24: »Rezultati 6. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q6: S čim so povezane (učne) težave disleksika?  A6: 

Starš dislektika: Problemi z motivacijo, čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

neustrezno poučevanje, kulturna, okoljska ali socialna 

pogojenostjo. 

Šolska svetovalna delavka:  Pri dijakih se pojavljajo težave zaradi specifičnih 

primanjkljajev, včasih se pri njih pojavijo težave zaradi 

(nižje) motivacije.  

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Poleg bralnih in napisovalnih motenj so težave dislektika povezane tudi z motivacijo, 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami, kulturno, okoljsko ali socialno pogojenostjo ali celo z 

neustreznim poučevanjem. Torej na dislektika ne vplivajo samo motnje v besedah in črkah, 

ampak tudi v ostalih dejavnikih, kar poudarja tudi starš dislektika. Vpliva tako način 

poučevanja in razlaga snovi – zaradi neustrezne razlage težje usvoji predpisano znanje; 

čustvene in vedenjske motnje, ki še otežujejo sam potek usvajanja; velik vpliv ima tudi 

okolje, kjer se dislektik zadržuje, ter način kulturnega življenja in socialne pogojenosti.  

 

Tabela 9.25: »Rezultati 7. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q7: Pri kakšnih/katerih predmetih se dijaku z disleksijo 

največkrat ponavljajo težave? 

A7: 

Starš dislektika: Slovenščina, matematika, angleščina (tam, kjer se veliko 
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piše). 

Šolska svetovalna delavka:  Načeloma največ pri slovenščini in tujih jezikih, pojavljajo 

se težave tudi drugod. 

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Disleksik, kot že vemo, ima nekatera področja uspešnejša, druga ne. Ključnega pomena je, da 

se za vsakega dislektika ta področja ugotovi. Tako se učitelji lahko veliko lažje pripravijo na 

morebitne težave, na katere lahko naletijo v času poučevanja. Starš in svetovalna delavka 

navajata naslednja težavna področja: slovenščina, tuji jeziki in drugod – matematika. Torej je 

pomembno, da se učitelji teh predmetov še bolj posvetijo iskanju rešitev za lajšanje usvajanja 

snovi.  

 

Tabela 9.26: »Rezultati 8. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q8: Pri katerih predmetih je najbolj uspešen? A8: 

Starš dislektika: Tam, kjer ga učitelj sprejme takšnega, kakršen je – kjer se 

zaveda njegovih težav. Pa pri zgodovini, športni vzgoji in 

pri praksi. 

Šolska svetovalna delavka:  Bolj uspešni so pri praktičnih oziroma strokovnih predmetih.  

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Zaznavati  in poudarjati je potrebno tako slaba kot dobra, močna področja dislektika. Slaba 

zato, da dislektik vidi svoj napredek skozi leta, močna pa, da ne izgubi samozaupanja – 

zaupanja vase in v svoje sposobnosti.  Starši omenjajo, da je uspešnejši pri istih predmetih, 

kjer ga učitelj sprejme takega, kot je, se zaveda težav, ki jih ima dislektik, in pri športni vzgoji 

ter praksi. Svetovalna delavka  navaja večjo uspešnost pri praktičnih in strokovnih predmetih.  
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Povzetek, zaključek in predlog 

 

Disleksijo dobro poznajo tako starš dislektika kot svetovalna delavka, saj z dislektiki preživijo 

veliko ur. Zavedajo se, da je trajna, vseživljenjska motnja, vedo, kakšne so značilnosti 

disleksije in kdo je »odgovoren« za prepoznavo, predvsem  pa poznajo dislektikova močna in 

slaba področja. Na uspešnost dislektika in njegova močna področja vplivajo tudi učitelji. 

Resnično je pomembno, da dijaka sprejmejo takšnega, kot je, ga usmerjajo skozi leta šolanja 

in so nanj ponosni. Vsak njihov neuspeh je razlog za kasnejši uspeh – ob  pomoči družine in 

učiteljev.  

 

9.2.2 Poznavanje zakonodaje 

 

Učitelji prav tako kot sami disletkiki potrebujejo vodilo, kako obravnavati in sodelovati z 

učenci z disleksijo. Dislektiki so zakonsko obravnavani, potrebujejo individualni program in 

so potrebni dodatne strokovne obravnave. Zanimalo nas je, če starš dislektika pozna njegove 

pravice in kako zakonodajo upoštevajo oziroma obravnavajo v šoli.  

 

Tabela 9.27: »Rezultati 9. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q9: Ali veste, kako so disleksiki zakonsko obravnavani? A9: 

Starš dislektika: Da. Obravnavan kot otrok s posebnimi potrebami – 

dodeljena dodatna strokovna pomoč.  

Šolska svetovalna delavka:  Da. Z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja). 

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Na vprašanje, ali vedo, kako so dislektiki zakonsko obravnavani, sta tako svetovalna delavka 

kot starš dislektika odgovorila pritrdilno. Obravnavani so kot otroci s posebnimi potrebami z 

Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. V zakonu  je natnačno določeno, kakšne 

specifične težave so potrebne za usmerjanje in kako poteka obravnava in nadaljnje 

sodelovanje z osebami s posebnimi potrebami.  



Obreza, Lara. 2015. »Obravnava disleksičnih otrok v slovenskih srednjih šolah.« Diplomsko delo 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

43 
 

Tabela 9.28: »Rezultati 10.  vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q10: Kakšna je pomoč učencu z disleksijo pri pouku? A10: 

Starš dislektika: Podaljšan čas pisanja; kar si ne prepiše snovi, si lahko 

prekopira od sošolca; ima dodatno strokovno pomoč; 

napovedano spraševanje; brez glasnega branja v razredu.  

Šolska svetovalna delavka:  Dijaku nudimo različne prilagoditve pri pouku, kot npr.:  ne 

upošteva se napak, ki so posledica specifičnih 

primanjkljajev (izpuščanje, zamenjevanje črk, zatikajoče 

branje, obračanje zlogov in krajših besed, delno upoštevanje 

slovničnih pravil); pregledno sestavljeni testi; podaljšan čas 

pisanja testa; dijaka se ne izpostavlja glasnemu branju (če ne 

želi); napovedano ustno ocenjevanje znanja, poudarek na 

ustnem ocenjevanju znanja, preverjanje razumevanja 

razlage; večji tisk, pisava, ki je prijazna osebam z disleksijo; 

možnost fotokopiranja zapiskov; da se jim zapiskov ne 

ocenjuje; pomožne točke pri esejih ipd.  

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Zakonsko opredelitev in pravice je lahko poznati. Vprašanje je, kako se jih upošteva in jim 

sledi. V Tabeli 9.29 lahko razberemo, kakšno pomoč se nudi dislektiku pri pouku oziroma 

kako to pomoč vidijo starši in kakšno pomoč nudi šola. Največ težav dislektikov se opazi 

ravno pri pouku, zato je toliko pomembnejša pomoč in posebna obravnava dislektikov prav v 

razredu. Starš kot vrste dodatnega prilagajanja opisuje podaljšan čas pisanja, fotokopiranje 

snovi, dodatno strokovno pomoč, napovedano spraševanje in brez glasnega branja. Šola pa 

nudi različne prilagoditve pri pouku, pregledno sestavljene teste, podaljšan čas pisanja brez 

izpostavljanja glasnemu branju, napovedana spraševanja, predvsem pa poudarek na ustnem 

ocenjevanju znanja in preverjana razumevanja razlage, večji tisk in pisava, ki je prijazna 

osebam z disleksijo, možnost fotokopiranja zapiskov, neocenjevanje zapiskov. Šola lahko 

nudi vse to, vprašanje je, v kakšni meri te prilagoditve tudi izvaja.  
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Tabela 9.29: »Rezultati 11. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q11: Kakšna je pomoč učencu z disleksijo na praksi? A11: 

Starš dislektika: Ker se med opravljanjem prakse počuti dobro in uspešno, ne 

potrebuje nobene pomoči oziroma dodatne obravnave. V 

praksi je bil med najboljšimi.   

Šolska svetovalna delavka:  Ni posebnih prilagoditev pri praktičnem pouku. 

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Glede na prejšnje odgovore bi lahko sklepali, da dislektik, ki uspešno sodeluje in usvaja nova 

znanja pri praksi, ne potrebuje dodatne pomoči oziroma obravnave. Tudi iz odgovorov je 

vidno, da ne prejema posebnih prilagoditev pri praktičnem pouku in ker se med opravljanjem 

prakse počuti dobro ter uspešno, posledično ne potrebuje dodatne obravnave.  Razhajanje med 

zakonskimi strokovnimi priporočili in dejansko prakso je precej veliko. Kot smo razbrali iz 

intervjuja dislektika, bi si na nekaterih področjih želel več pomoči. 

 

Tabela 9.30: »Rezultati 12. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q12: Kakšne vrste pomoči se nudi učencu z disleksijo 

izven učilnice oziroma prostora, kjer opravlja delovno 

prakso? 

A12: 

Starš dislektika: V šoli samo takrat, kar je nujno. Doma z raznoraznimi 

inštrukcijami. 

Šolska svetovalna delavka:  Ni posebnih prilagoditev oiroma. pomoči. Dijak lahko v 

primeru težav poišče pomoč pri svetovalni službi, 

razredniku, učitelje. 

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Seveda dislektik ne deluje samo v šoli, prilagoditve se morajo za uspešnost izvajati tudi izven 

šolskih vrat – doma. Nekatere prilagoditve se učencu z disleksijo nudijo v domačem okolju, 

vedeti pa morajo tudi, na koga se lahko v primeru težav obrnejo. Starš navaja, da v šoli 

dislektik prejema samo tisto pomoč, ki je nujna, drugih obravnav in dodatne pomoči ne 
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prejema. Doma pa se mu pomaga z različnimi inštrukcijami. Inštrukcije so odlična pomoč za 

dislektika, ki v šoli ne usvoji in predela vse snovi. Sprašujemo se, ali so osebe, ki inštruirajo, 

primerno usposobljene oziroma kako so seznanjene s težavami in poučevanjem dislektika. 

Svetovalna delavka opiše, da posebnih prilagoditev oziroma pomoči ni, lahko pa v primeru 

težav dijak poišče pomoč tako pri njej kot pri razredniku in učiteljih. Sprašujemo se, zakaj v 

okviru šole dislektiku niso nudene dodatne inštrukcije, kot predvidevajo zakonska določila. 

Tabela 9.31: »Rezultati 13. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q13: Na koga se lahko dijak z disleksijo obrne po 

pomoč? 

A13: 

Starš dislektika:  V šoli: svetovalna delavka, razrednik?, doma: na celotno 

družino. 

Šolska svetovalna delavka:  Znotraj šole: na razrednika, svetovalno službo, na 

posameznega učitelja.  

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Kot že omenjeno, se lahko dislektik ob težavah znotraj šole obrne na svetovalno delavko, 

razrednika ali posameznega učitelja, doma pa na celotno družino. Kakšna bo pripravljenost za 

sodelovanje in nudenje pomoči, pa je odvisno od vsakega posameznika, njegovega časa in 

zavzetosti za problematiko.  

 

Tabela 9.32: »Rezultati 14. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q14: Zaznate tudi močna področja dislektika? Kako ga 

usmerjate in spodbujate pri močnih področjih? 

A14: 

Starš dislektika: Da. Športno. Treniral je tek na smučeh – 4 leta, nato je 

treniral hokej, od takrat naprej pa je izredno uspešen pri 

biatlonu (3 leta). Treninge obiskuje v Ljubljani, kamor ga 

vozimo 3–4-krat tedensko. Spremljali in spodbujali smo ga 

tudi na tekmovanjih. Obiskoval je tudi obvezne priprave na 

Pokljuki.  

Šolska svetovalna delavka:  Velikokrat imajo močna področja pri praktičnem pouku, ki 

je velikokrat največja motivacija za odpravljanje težav pri 
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drugih premetih.   

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Dejstvo je, da se dislektik vse življenje sooča z določenim težavami. Vendar je pomembno, da 

ne pozabimo na njegova močna področja. Zanimalo nas je, kako se dislektika tako doma kot v 

šoli spodbuja in usmerja na teh področjih. Doma ga podpirajo pri športnem področju, kjer so 

ga in ga še vedno na treninge biatlona vozijo v Ljubljano, in sicer kar 3–4-krat tedensko. Prav 

tako ga spodbujajo in spremljajo na obveznih pripravah in tekmovanjih. V šoli pa močna 

področja zaznavajo pri praktičnem pouku, ki je velikokrat največja motivacija za odpravljanje 

težav pri drugih predmetih. 

 

Povzetek, zaključek in predlog 

 

Zakonodaja je znana in je do neke mere tudi upoštevana, saj dijak z disleksijo pomoč prejema 

tako doma kot v šoli. Zavedajo se pomembnosti nudenja pomoči in usmerjenja ter 

spodbujanja dislektika tako pri težavah kot pri močnih, uspešnih področjih. Po SSKJ je zakon 

opredeljen kot »splošno veljaven pravni predpis z najvišjo pravno močjo, podrejen ustavi«. 

Torej nekaj, kar je potrebno upoštevati. Do kakšne mere se upošteva zakonodaja v praksi, pa 

je vprašanje. Na osnovi odgovorov, ki smo jih dobili s strani socialne delavke, ni bilo razbrati, 

da bi dislektiku v šoli prilagajali program oziroma mu nudili posebno pomoč. Zanimivo bi 

bilo preveriti, kdo izvaja preverjanje oziroma nadzor nad izvajanjem programom učencev z 

odločbami. Verjetno bi bilo v določenih primerih več kot priporočljivo.  

 

9.2.3 Socializacija v šoli 

 

Socializacija v šoli igra pomemben člen v dijakovem razvoju, saj je šola okolje, kjer dijak 

preživlja dober del dneva. V tem času se mora počutiti kar se da najbolje. Seveda je to 

odvisno od same integracije disleksika v razred. Zanimalo nas je, kako starši dislektika in 

strokovni delavci  doživljajo dislektikovo vključevanje v razred, ali mu pri tem kdo pomaga 

in ali so sošolci dislektika seznanjeni z njegovo disleksijo.  
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Tabela 9.33: »Rezultati 15. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q15: Kako se učenec z disleksijo integrira v razred? A15: 

Starš dislektika: Težje. Že kot celoten razred, ki se je zaradi dveh različno 

združenih programov delil na pol (niso se razumeli). 

Kasneje, ko so razred ločili, je bilo veliko lažje. Je bilo pa 

naporno. In še vedno je. Kadar ne želi iti v šolo, me kliče v 

službo, da bruha, da mu je slabo … 

Šolska svetovalna delavka:  Odvisno od posameznega dijaka.  

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Integracija posameznika na začetku leta lahko vpliva na vsa nadaljnja leta šolanja. Kako se 

učenec počuti v razredu, lahko vpliva tako na njegove ocene, počutje in doživljanje.  

Zanimalo nas je, kako uspešen je učenec z disleksijo pri sami integraciji. Starš dislektika 

meni, da je integracija učenca z disleksijo težja, ker so razredi veliki. Kadar se dislektik v šoli 

ne počuti dobro, želi ostajati doma. Ne izrazi željo, da noče iti v šolo, temveč mu je slabo, 

bruha … Šolska svetovalna delavka pa navaja, da je integracija v razred odvisna od 

posameznega dijaka. Glede na odgovore lahko sklepamo, da pri integraciji starši in strokovni 

delavci zaznavajo določene težave. 

 

Tabela 9.34: »Rezultati 16. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q16: Kako vi pomagate dijaku z disleksijo pri integraciji 

v razred? 

A16: 

Starš dislektika: Spodbujanje za trud in učenje. 

Šolska svetovalna delavka:  Zaenkrat ni bilo potrebno kaj posebnega pri integraciji – 

lahko v imenu dijaka poprosimo kakšnega sošolca, da 

posoja zvezke oziroma zapiske, če je potrebno. 

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Sama integracija v razred pa ni odvisna le od dislektika in sprejemanja sošolcev, ampak tudi 

od zunanje pomoči. Starši dislektika spodbujajo, naj se trudi pri določenih dejanjih, ko že 
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obupa in ga spodbujajo k učenju. Predstavnica šole pa pove, da zaenkrat te pomoči ni bilo 

potrebno izvajati, da pa ima dijak možnost, da v imenu dislektika kakšnega drugega sošolca 

prosijo za zapiske, če je seveda potrebno.  

 

 

Tabela 9.35: »Rezultati 17. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q17: So sovrstniki, sorojenci in/ali sošolci seznanjeni s 

težavami, vzroki in posledicami disleksije? 

A17: 

Starš dislektika: Sovrstniki: odvisno od posameznika; sorojenci: so 

seznanjeni; sošolci mislim, da ne poznajo celotne 

problematike.  

Šolska svetovalna delavka:  Ne, razen na izrecno željo dijaka. 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Najbolj nas je zanimalo, ali so sošolci, sorojenci in sovrstniki s težavami, vzroki in 

posledicami disleksije seznanjeni. Le tako mu lahko nudijo ustrezno pomoč in ga sprejemajo 

takšnega, kot je – s poznavanjem simptomatike. Najbolje bi bilo, če bi za to poskrbela šola. 

Da bi v razredu dislektika na glas povedali težave, bi bil mogoče pogled sošolcev na 

dislektika potemtakem malce drugačen. Starš dislektika navaja, da je med sovrstniki 

seznanitev z disleksijo odvisna od posameznika, sorojenci so s tem seznanjeni, v šoli pa 

sošolci ne poznajo celotne problematike. Tudi svetovalna delavka poudarja, da sošolci in 

sovrstniki z disleksijo niso seznanjeni, razen če si to sam dijak tudi želi.  

 

Povzetek, zaključek in predlog 

 

Po mnenju starša se dislektik zaradi prevelikega razreda težje integrira v razred kot ostali. Pri 

integraciji v razredu  ne dobiva nobene izrecne pomoči, njegovi sošolci in sovrstniki v šoli pa 

z disleksijo niso seznanjeni. Kaj je torej potrebno storiti, da se sošolce seznani s simptomi, 

težavami in posledicami disleksije? Mogoče bi bilo to potrebno zakonsko opredeliti ali pa 

vsaj kakšno razredno uro nameniti tej tematiki.  
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9.2.4 Sodelovanje med šolo in družino 

 

Velikega pomena je tudi samo sodelovanje med šolo in družino dislektika, saj tako lahko 

uporabljata enake principe spoprijemanja z disleksijo, kar je ključnega pomena za dislektika. 

Tako ima na obeh področjih enake prijeme in navodila, posledično pa ni zmeden in se točno 

zaveda, kaj se od njega pričakuje tako doma kot v šoli. Zanimalo nas je, kako tesno je 

sodelovanje in/ali pripravljenost za sodelovanje med obema dejavnikoma.  

 

Tabela 9.36: »Rezultati 18. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q18: Kakšno je sodelovanje med šolo in družino 

dislektika? 

A18: 

Starš dislektika: Če se kot starš zanimam sama, sodelovanje je. Drugače 

samo, kar je nujno, brez dodatnih informacij. Ali samo ob 

ekstremih: klicali so na primer takrat, ko je rekel, da bi se iz 

šolanja izpisal, da ne bo več hodil. 

Šolska svetovalna delavka:  Sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa, pri 

pojavu težav. 

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Svetovalna delavka navaja, da se sodelovanje izvaja samo pri pripravi individualnega 

programa in pri pojavu težav. To potrjuje tudi starš, ki navaja, da je sodelovanje samo tisto 

nujno, brez drugih dodatnih informacij (ali pa ob izrednih razmerah – klic iz šole, ko je dijak 

govoril o izpisu).  

Tabela 9.37: »Rezultati 19. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q19: Kako pomembno se vam zdi sodelovanje? A19: 

Starš dislektika: Ključnega pomena, že zaradi samega dojemanja dijaka. 

Tako se lahko šoli predstavi močna in uspešna področja 

dijaka, ne samo tista manj uspešna, ki so izrazita v šoli.  

Šolska svetovalna delavka:  Izjemno pomembno. 

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 
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Sodelovanje med šolo in družino je tako za starša kot svetovalno delavko izjemnega pomena. 

Tako bi lahko starši šoli predstavili in izpostavili močna ter uspešna področja dijaka, ne da 

poznajo samo tista, ki so izrazita v šoli – tista manj uspešna.  

 

Tabela 9.38: »Rezultati 20. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q20: Kaj od sodelovanja pričakujete? A20: 

Starš dislektika: Da bi šola pokazala več interesa za take učence. V celotnem 

razredu 28 učencev je imelo 10/12 otrok odločbo. Nekateri 

je pravzaprav niti niso potrebovali. Zato so bili taki, ki bi jo 

resnično potrebovali, prikrajšani.  

Šolska svetovalna delavka:  Da tudi starši reagirajo pri pojavu težav, da se držijo 

dogovorov, da spodbujajo otroka. 

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Vsi si sodelovanja želijo. Starši, da bi šola pokazala več interesa za take učence, da ne  bi bili 

zaradi svojih težav prikrajšani pri kakovosti šolanja, šola pa si želi, da tudi starši reagirajo pri 

pojavu težav, da bi se držali dogovorov, da spodbujajo otroka. 

  

Povzetek, zaključek in predlog 

 

Sodelovanje šole z družino poteka in je za vse izjemnega pomena. Želijo si samo, da bi bilo 

sodelovanje bolj intenzivno, da bi potekalo ves čas, ne samo ob pojavi težav. Kakorkoli 

sodelovanje med družino in šolo mora potekati, bolje, da je slabše, kot da ga ni.  Kako pa bi 

se lahko izboljšal odnos šolskega sistema do dislektikov? 

 

Tabela 9.39: »Rezultati 21. vprašanja iz intervjuja in vprašalnika starša dislektika ter 

svetovalne delavke« 

Q21: Kako bi osebno lahko izboljšali odnos šolskega 

sistema do dislektikov? 

A21: 

Starš dislektika: Več prilagajanja in razumevanja šole do dislektikov. 
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Uporaba računalnikov (ali fotokopiranje vseh zapiskov) 

namesto lastnega pisanja. Da bi vsi učitelji upoštevali 

odločbe oziroma jih vsaj prebrali in videli – ne drži to,  da je 

»živ« otrok, razvajen in neuspešen.  

Šolska svetovalna delavka:  Bolj sistematično izobraževanje učiteljev glede posebnih 

potreb dijakov (ne le disleksije), kar bi jim pomagalo pri 

ustreznem prilagajanju pouka tem dijakom in morda tudi pri 

prepoznavi oziroma zaznavanju težav.  

 

Vir: Obreza, lastna raziskava 

 

Starši želijo več prilagajanja, razumevanja, uporabo računalnikov ali vsaj fotokopiranje 

zapiskov – namesto prepisovanja. Predvsem pa upoštevanju odločb – ker »živahen« otrok ni 

razvajen in neuspešen. Svetovalna delavka pa predlaga bolj sistematična izobraževanja 

učiteljev glede posebnih potreb dijakov, kar bi jim pomagalo pri ustreznem prilagajanju pouka 

in morda tudi pri prepoznavi oziroma zaznavanju težav. 

 

 

10 SKLEPNE MISLI 
 

 

V teoretičnem izhodišču smo opisali in predstavili disleksijo, njene vzroke, simptome, 

prepoznavo in obravnavo ter specifične učne težave. Dotaknili smo se tudi področja 

zakonodaje in zakonske ureditve otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

postopke usmerjanja v programe izobraževanja ter vpliv družine in razmer v šoli. Ugotovitve 

in primerjave vseh štirih strani, torej dislektika, njegovih sošolcev, starša in šole, so 

predstavljene v nadaljevanju.   

10.1 Dojemanje in obravnavanje disleksije 

 

Pri dojemanju in obravnavanju disleksije smo ugotovili, da so vsi seznanjeni z disleksijo in jo 

poznajo. Zavedajo se, da je to trajna težava, ki posameznika spremlja vse življenje,  s 

prepoznavanjem  le-te, z njenimi simptomi in pojavnostjo imajo večje težave, še posebno pri 
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navajanju definicij. Opazili smo tudi, da so miti o disleksiji še vedno prisotni, mogoče celo v 

večji meri kot pravilna dejstva o sami disleksiji. Pomembno je, da sošolci dislektika 

obravnavajo kot sebi enakega, se zavedajo njegovih težav in prepoznajo njegova močna 

področja. Najpomembneje  je, da so mu tudi sami pripravljeni priskočiti na pomoč.  

10.2 Socializacija 

 

Ugotovili smo, da je integracija v razred in sodelovanje s celotnim razredom odvisno od 

vsakega posameznika. Sovrstniki, sošolci v šoli niso posebej seznanjeni z motnjo sošolca. 

Dislektik sam se ne počuti odrinjenega ali za kaj prikrajšanega, med sošolci se počuti dobro. 

Na drugi strani starš dislektika navaja, da pred odhodom v šolo velikokrat zboli. Torej 

dislektik na zunaj morda ne želi, da se opazi njegovo nelagodje v šoli. Mogoče tista prava 

občutja zadržuje v sebi. Dobro bi bilo v tej smeri podrobneje raziskati situacijo in sprejeti 

potrebne ukrepe. 

10.3 Pomoč dislektiku 

 

Iz rezultatov lahko trdimo, da so sošolci dislektiku pripravljeni priskočiti na pomoč in mu ob 

pojavu težav tudi pomagati. Šola dislektiku ne nudi vse podpore in pomoči, ki bi mu 

pripadala. Ugotovitve kažejo tudi, da si vsi želijo, da bi učitelji imeli več zanimanja in 

razumevanja do težav, s katerimi se sooča dislektik.  

10.4 Zakonodaja 

 

Ugotovili smo, da se tako starši kot šola zavedajo zakonske obravnave dislektikov. Vendar  

starši točno ne vedo in ne poznajo prav vseh pravic, prilagoditev in možnih pomoči dislektiku. 

Prav tako smo ugotovili, da se po zakonodaji predvidena pomoč dislektiku (npr. dodatne 

inštrukcije) dejansko ne izvaja v praksi. 
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10.5 Družina 

 

Izvedeli smo, da je družina izredno pomemben dejavnik pri podpori in šolanju dislektika. 

Vendar se dislektik te podpore, spodbude in pomoči še ne zaveda povsem. Prav tako je 

ključnega pomena sodelovanje družine in šole, ki pa žal ne sodeluje najbolj intenzivno.  

 

Pomemben cilj diplomske naloge je bil ozavestiti ljudi o disleksiji, njenih težavah in 

simptomih ter poudariti tudi disleksikova uspešna področja. Razhajanj pri obravnavi in 

dojemanju dislektika je veliko. Mogoče bi bilo že preveč utopično mišljenje, da bi se tako 

šole kot starši in dislektik sam držali zakonodaje/pravil, upoštevali prilagoditvene programe 

ter delovali v dobro dislektika. Najprej bi bilo potrebno samo izvajanje zgodnje, hitrejše 

prepoznave disleksije, mogoče že v predšolskem obdobju, saj je to za dislektika in njegovo 

usmerjanje ključnega pomena. Delovati bi moral tudi nadzor za preverjanje in upoštevanje 

izvajanja zakonodaje ter odločb dislektika in večje poznavanje problematike s strani učiteljev.  

Največjega pomena ima seveda dislektikovo doživljanje samega sebe in njegova lastna 

samopodoba. Hitreje se bo zavedal svojih težav in motenj, hitreje se bo z njimi spoprijel in z 

njimi živel – nikoli ne vemo, mogoče pa smo se v intervjuju pogovarjali z bodočim svetovnim 

prvakom v biatlonu. 

  

»Ne smemo dovoliti, da bi karkoli stalo med nami in knjigo, kar bi lahko spremenilo naše 

življenje.«  Jim Rohn  



Obreza, Lara. 2015. »Obravnava disleksičnih otrok v slovenskih srednjih šolah.« Diplomsko delo 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

54 
 

11 LITERATURA 

 

 
1. Bizjak, Breda. 2012. »Kako približati šolsko knjižnico otrokom z disleksijo«. Revija 

za elementarno izobraževanje. Letn. 5, št. 2/3, Sep 2012, 193–206. 

2. Bodea Hategan, Carolina Anamaria, Talas Dorina Anca, Mosneag Florentina. 2015. 

»Screening program in dyslexia for high school students«. Journal of Evidence-Based 

Psychotherapies, Vol. 15, No. 1, March 2015, 65–78.  

3. Bonifacci, Paola, Montuschi Martina, Lami Laura, Snowling J.Margaret. 2013. 

»Parents of children with Dyslexia:Cognitive, Emotional and Behavioural Profile«. 

Dyslexia: the journal of the British Dyslexia Association. Maj 2014, 175–90. 

4. Davis D., Ronald in Braun M. Eldon. 2008. Dar disleksije. Ljubljana: V.B.Z. 

Ljubljana. 

5. Disleksija. (n. d.). http://www.disleksija.si/. Dostopno: 20. avgusta.   

6. Embracing dyslexia (documentary film). 2013.  http://embracingdyslexia.com/. 

Dostopno 8. avgusta.  

7. European dyslexia association. 1987. http://www.eda-info.eu/what-is-dyslexia. 

Dostopno 20. avgusta. 

8. Galeša, Mirko. 2003. Ocenjevanje zmožnosti in posebnih potreb otrok v osnovni šoli 

ter načrtovanje individualiziranih programov: praktični pristop. Celje: Valmar. 

9. Globačnik, Bojana. 2012. Zgodnja obravnava. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

10. Grašič, Aleksandra. 2010. Težave dijakov pri učenju v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju: opredelitev, prepoznavanje, oblike in mreža pomoči. Ljubljana: 

Ministrstvo za šolstvo in šport. Dostopno preko: 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datoteke/Publikacije/Tezave_dijakov_pri_ucenju_

raziskovalno_porocilo.pdf.  

11. International Dyslexia Association. 2007.  http://www.ldonline.org/article/16282. 

Dostopno 18. avgusta. 

12. Jordan, Dale R. 1996. Overcoming dyslexia in children, adolescents, and adults. 

Texas: PRO-ED. 

13. Kavkler, Marija, eds. 2006. Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami – 

spodbujanje, podpiranje in učinkovita pomoč. Ljubljana: Društvo Bravo. 

14. Kesič Dimic, Katarina. 2010. Vsi učenci so lahko uspešni. Ljubljana: Rokus Klett. 



Obreza, Lara. 2015. »Obravnava disleksičnih otrok v slovenskih srednjih šolah.« Diplomsko delo 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

55 
 

15. Kesič, Katarina. 2010. »Disleksija: Težave pri branju, pisanju in črkovanju«. Viva, 26. 

oktober. http://www.viva.si/Nevrologija/5896/Disleksija-Te%C5%BEave-pri-branju-

pisanju-in-%C4%8Drkovanju. Dostopno: 8. avgusta. 

16. Košak Babuder, Milena, Kavkler Marija, Magajna Lidija, Pulec Lah Suzana, Janželj 

Lia, Stančić Zrinjka, Clement Ann Morrison, Zovko Stele Maja. 2010. Specifične 

učne težave v vseh obdobjih. Ljubljana: Društvo Bravo. 

17. Kultura in socializacija. http://vedez.dzs.si/datoteke/uvod-v-soc-2.pdf. Dostopno: 27. 

8. 2015. 

18. Like stars on earth (film). 2007. https://www.youtube.com/watch?v=nbkMDS7y1I8. 

Dostopen: 15. avgust. 

19. Magajna, Lidija, Čačinovič Vogrinčič Gabi, Kavkler Marija, Pečjak Sonja, Bregar-

Golobič Ksenija. 2008. Učne težave v osnovni šoli: Koncept dela. Ljubljana: ZRS za 

šolstvo. 

20. Magajna, Lidija, Pečjak  Sonja, Peklaj Cirila, Čačinovič Vogrinčič Gabi, Bregar-

Golobič Ksenija, Kavkler Marija, Tancig Simona. 2008. Učne težave v osnovni šoli, 

problemi, perspektive, priporočila. Ljubljana: ZRS za šolstvo. 

21. Merkle, Karin. 2014. »A new perspetcive DYSLEXIA.« Exceotional Parent. 

September 2014, 44 (9), 38–41. 

22. Misli o branju. http://www.mavrica.net/misli-o-branju_clanek_1110.html.  

23. Nacionalna strokovna skupina. 2011. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. 

http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf. 

24. Peklaj, Cirila. 2012. Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj. 

Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

25. Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami. 

Uradni list RS, št. 88/2013. http://www.uradni-list.si/1/content?id=114835. 

26. Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah. Uradni list RS, št. 60/2010.  

https://www.uradni-list.si/1/content?id=99229.  

27. Raduly-Zorko, Eva, Smythe Ian, Gyarmathy Eva. 2010. Disleksija-vodnik za tutorje. 

Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi  

težavami. 

28. Reid, Gavin in Green Shannon. 2012. 100 idej v pomoč učencem z disleksijo. 

Ljubljana: Institut Scientist. 



Obreza, Lara. 2015. »Obravnava disleksičnih otrok v slovenskih srednjih šolah.« Diplomsko delo 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

56 
 

29. Reid, Gavin. 2002. Nekaj v prijateljsko pomoč: Vodnik za starše otrok z disleksijo. 

Ljubljana: Društvo Bravo. 

30. Rutar, Dušan. 2005. Vzgoja za družino in vrednote: kako s pomočjo filmov bolje 

vzgajati otroke. Ljubljana: UMco. 

31. Slovar slovenskega knjižnega jezika. 2000. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 

ZRC SAZU – Portal Bos. http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html.  

32. Stowe, Cynthia M. 2000. How to reach&teach children&teens with dyslexia. San 

Francisco: Jossey-Bass. 

33. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Uradni list RS, št. 58/2011.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2714. 

34. Žerdin, Tereza, Miklavec Stane, in Kos Božo. 1991. Težavice, težave, učne motnje. 

Murska sobota: Pomurska založba. 

 

  



 

 
 

12 PRILOGE 

 
Priloga 1: Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

Priloga 2: Primer strokovnega mnenja 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

Priloga 3: Primer individualiziranega programa 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

Priloga 4: Primer odločbe 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

Priloga 4: Vprašalnik za sošolce dislektika 

 

DISLEKSIJA – VPRAŠALNIK ZA SOŠOLCE DISLEKTIKA 

1. POZNAVANJE DISLEKSIJE 

Ali ste že slišali za besedo disleksija? 

Kako bi jo definirali? 

Ali poznate še koga z disleksijo? 

1.1. Ali se strinjate s spodnjimi trditvami? (Da/NE) 

- Nadarjen otrok ne more imeti disleksije. 

- Branje je povezano samo z intelektualnimi sposobnostmi. Če nekdo slabo bere, ne 

more biti preveč bister.  

- Ali bo Lovrenc vedno imel disleksijo? 

- Izpušča besede pri branju. 

- Disleksija je posledica težav z očmi. Pomagale bodo vaje za oči in očala. 

- Ima težave pri pomnjenju nepovezanih dejstev, ki niso v interesu otroka – 

poštevanka, zgodovinski podatki (letnice, imena, kraji). 

- Če otrok ne piše zrcalno in ne obrača črk in števk, nima disleksije. 

- Otroci z disleksijo se morajo šolati v šoli s prilagojenim programom. 

- Če bo otrok z disleksijo uporabljal računalnik, ne bo znal nikoli pravilno črkovati. 

- Ponavljanje razreda bo otroku z disleksijo pomagalo, da bo dozorel in se razvil za 

branje. 

 

2. SIMPTOMI DISLEKSIJE 

 

2.1. Ali je Lovrenc drugačen od vas? Kaj je na njemu drugačnega? 

2.2.Ali je na katerem področju v šoli slabši od vas? Na katerem? 

2.3.Ali je na katerem področju v šoli boljši od vas? Na katerem? 

2.4. Ali naslednje trditve držijo (DA/NE): 



 

 
 

- Nadomešča besede, ki izgledajo podobno (zahod – zavod, prt – vrt, sveča – sreča, 

leva – lega …). 

- Ima težave pri matematiki.  

- Zamenjuje podobno oblikovanih črk: b – d, m – n, a – o, v – u. 

- Ima težave pri učenju tujih jezikov. 

 

3. SOCIALIZACIJA 

 

3.1. Ali se raje družite z drugimi sošolci kot z njim? 

3.2. Če da – zakaj? Ali mislite, da je to njegova krivda? 

3.3. Ali vas kaj moti pri vedenju dislektika/sošolcev? 

 

4. POMOČ 

 

4.1. Kako bi pomagali XY? Ali mu vi kako pomagate? 

4.2. Ali se strinjate z naslednjimi trditvami? (DA/NE) 

- Edina prava rešitev je ura glasnega branja vsak dan. 

- Na testu otroku z disleksijo ne damo dodatnega časa, ker mu tako ponudimo 

dodatne možnosti, ki jih sošolci nimajo. 

4.3. Kakšno vrste pomoči s strani učitelja so disleksiki deležni v razredu? 

4.4. Ali menite, da bi mu lahko kako bolj pomagali (če, kako)? 

 

5. OBČUTJA 

 

5.1. Ali mislite, da se dislektik počuti v čem prikrajšanega/odrinjenega …? 

5.2. Ali mislite, da mu je nerodno, ko ne more pravilno prebrati …? 

  

6. DRUŽINA 

 

6.1. Ali menite, da je družina pomemben člen pri razvoju in uspešnosti Lovrenca? 

6.2. Ali menite, da ga ustrezno podpira? 

 



 

 
 

Priloga 5: Vprašalnik za dislektika 

 

DISLEKSIJA – VPRAŠALNIK ZA DISLEKTIKA 

2. POZNAVANJE DISLEKSIJE 

3. Ali ste že slišali za besedo disleksija? Kako bi jo definirali? 

4. Ali poznate še koga z disleksijo? 

6.3. Ali se strinjate s spodnjimi trditvami? (Da/NE) 

- Nadarjen otrok ne more imeti disleksije. 

- Branje je povezano samo z intelektualnimi sposobnostmi. Če nekdo slabo bere, ne 

more biti preveč bister.  

- Ali boste vedno imeli disleksijo? 

- Dislektik spušča besede pri branju. 

- Disleksija je posledica težav z očmi. Pomagale bodo vaje za oči in očala. 

- Ima težave pri pomnjenju nepovezanih dejstev, ki niso v interesu otroka – 

poštevanka, zgodovinski podatki (letnice, imena, kraji). 

- Če otrok ne piše zrcalno in ne obrača črk in števk, nima disleksije. 

- Otroci z disleksijo se morajo šolati v šoli s prilagojenim programom. 

- Če bo otrok z disleksijo uporabljal računalnik, ne bo znal nikoli pravilno črkovati. 

- Ponavljanje razreda bo otroku z disleksijo pomagalo, da bo dozorel in se razvil za 

branje. 

 

 

 

7. SIMPTOMI DISLEKSIJE 

 

7.1. Ali mislite, da ste drugačni od drugih? Kaj je na vas drugačnega? 

7.2. Na katerem področju imate več težav kot sošolci? 

7.3. Na katerem področju ste boljši od sošolcev? 

7.4. Ali naslednje trditve držijo (DA/NE): 



 

 
 

- Dislektik nadomešča besede, ki izgledajo podobno (zahod – zavod, prt – vrt, sveča 

– sreča, leva – lega …). 

- Ima težave pri matematiki.  

- Zamenjuje podobno oblikovanih črk: b – d, m – n, a – o, v – u. 

- Ima težave pri učenju tujih jezikov. 

 

8. SOCIALIZACIJA 

 

8.1. Ali imate občutek, da se sošolci zaradi vaše disleksije raje družijo z drugimi sošolci kot z 

vami? 

8.2. Če da – zakaj? Ali mislite, da je to vaša krivda? 

8.3. Ali vaše sošolce kaj moti vaše vedenje kot vedenje dislektika? 

 

9. POMOČ 

 

9.1. Kako si pomagate pri premagovanju težav, ki so posledica disleksije? Ali vam sošolci 

pomagajo? 

9.2. Ali se strinjate z naslednjimi trditvami? (DA/NE): 

- Edina prava rešitev je ura glasnega branja vsak dan. 

- Na testu otroku z disleksijo ne damo dodatnega časa, ker mu tako ponudimo 

dodatne možnosti, ki jih sošolci nimajo 

9.3. Kakšno vrsto pomoči s strani učitelja ste deležni v razredu? 

9.4. Kakšno pomoč bi si želeli (s strani učiteljev in s strani sošolcev)? 

 

10. OBČUTJA 

 

10.1. Ali se počutite v čem prikrajšanega/odrinjenega …? 

10.2. Ali vam je nerodno, ko pri glasnem branju v razredu ne morete pravilno prebrati …? 

10.3. Kaj vas najbolj moti pri disleksiji? 

 

11. DRUŽINA 

 

11.1.  Ali menite, da je družina za vas pomemben člen pri razvoju in uspešnosti? 



 

 
 

11.2.  Ali menite, da vas ustrezno podpira? 

Priloga 6: Vprašalnik za starša dislektika 

 

DISLEKSIJA – VPRAŠALNIK ZA STARŠE 

1. DISLEKSIJA  

1.1. Kaj je disleksija? 

1.2. Ali je to začasna ali trajna težava? Koliko časa traja? 

1.3. Kaj je značilno za disleksijo? 

 

2. UČNE TEŽAVE 

2.1. Koliko dislektikov mislite, da je v šoli, ki jo obiskuje vaš otrok?  

2.2. Kdo navadno prepozna dijaka z disleksijo (v šoli, doma)? 

2.3. S čim so povezane (učne) težave disleksika (npr. specifični primanjkljaji, nižje 

intelektualne sposobnosti, problemi z motivacijo, čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, neustrezno poučevanje, kulturna, okoljska ali socialna pogojenost)?  

2.4. Pri kakšnih/katerih predmetih se dijaku z disleksijo največkrat ponavljajo težave? 

2.5. Pri katerih predmetih je najbolj uspešen? 

 

3. ZAKONODAJA 

3.1. Ali veste, kako so disleksiki zakonsko obravnavani? 

3.2. Kakšna je pomoč učencu z disleksijo pri pouku? 

3.3. Kakšna je pomoč učencu z disleksijo v praksi? 

3.4. Kakšne vrste pomoči se nudi učencu z disleksijo izven učilnice oziroma prostora, 

kjer opravlja delovno prakso? 

3.5. Na koga se lahko dijak z disleksijo obrne po pomoč? 

3.6. Ali zaznate tudi močna področja dislektika? Kako ga usmerjate in spodbujate pri 

močnih področjih? 

 

4. SOCIALIZACIJA V ŠOLI 

4.1. Kako se učenec z disleksijo integrira v razred? 

4.2. Kako vi pomagate dijaku z disleksijo pri integraciji v razred? 



 

 
 

4.3. Ali so sovrstniki in/ali sošolci seznanjeni s težavami, vzroki in posledicami 

disleksije? 

 

5. DRUŽINA 

5.1. Kakšno je sodelovanje med šolo in družino dislektika? 

5.2. Kako pomembno se vam zdi sodelovanje? 

5.3. Kaj od sodelovanja pričakujete? 

 

6. SPLOŠNO 

6.1. Kako bi osebno lahko izboljšali odnos šolskega sistema do dislektikov? 

 

Priloga 7: Vprašalnik za šolo 

 

DISLEKSIJA – VPRAŠALNIK ZA ŠOLO 

7. DISLEKSIJA  

7.1. Kaj je disleksija? 

7.2. Ali je to začasna ali trajna težava? Koliko časa traja? 

7.3. Kaj je značilno za disleksijo? 

 

8. UČNE TEŽAVE 

8.1. Število dislektikov na vaši šoli?  

8.2. Kdo  navadno prepozna dijaka z disleksijo? 

8.3. S čim so povezane (učne) težave disleksika (npr. specifični primanjkljaji, nižje 

intelektualne sposobnosti, problemi z motivacijo, čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, neustrezno poučevanje, kulturna, okoljska ali socialna pogojenost)?  

8.4. Pri kakšnih/katerih predmetih se dijaku z disleksijo največkrat ponavljajo težave? 

8.5. Pri katerih predmetih so najbolj uspešni? 

 

9. ZAKONODAJA 

9.1. Ali veste, kako so disleksiki zakonsko obravnavani? 

9.2. Kakšna je pomoč učencu z disleksijo pri pouku? 

9.3. Kakšna je pomoč učencu z disleksijo v praksi? 



 

 
 

9.4. Kakšne vrste pomoči se nudi učencu z disleksijo izven učilnice oziroma prostora, 

kjer opravlja delovno prakso? 

9.5. Na koga se lahko dijak z disleksijo obrne po pomoč? 

9.6. Ali zaznate tudi močna področja dislektika? Kako ga usmerjate in spodbujate pri 

močnih področjih? 

 

10. SOCIALIZACIJA V ŠOLI 

10.1. Kako se učenec z disleksijo integrira v razred? 

10.2. Kako vi pomagate dijaku z disleksijo pri integraciji v razred? 

10.3. Ali so sovrstniki in/ali sošolci seznanjeni s težavami, vzroki in posledicami 

disleksije? 

 

11. DRUŽINA 

11.1. Kakšno je sodelovanje med šolo in družino dislektika? 

11.2. Kako pomembno se vam zdi sodelovanje? 

11.3. Kaj od sodelovanja pričakujete? 

 

12. SPLOŠNO 

12.1. Kako bi osebno lahko izboljšali odnos šolskega sistema do dislektikov? 

 

Priloga 8: Transkripti intervjujev  

 

1. Transkript intervjuja sošolca dislektika 1 

 

Ali ste že slišali za besedo disleksija? Da. 

Kako bi jo definirali? Bolezen, ko imaš težave s pisanjem, branjem in razumevanjem kakšnih stvari.  

Ali poznate še koga z disleksijo? Ne.  

Ali se strinjate s spodnjimi trditvami? 

- Nadarjen otrok ne more imeti disleksije. Da. 

- Branje je povezano samo z intelektualnimi sposobnostmi. Če nekdo slabo bere, ne more biti preveč 

bister. Da. 

- Ali bo Lovrenc vedno imel disleksijo? Da. 

- Izpušča besede pri branju. Ne. 

- Disleksija je posledica težav z očmi. Pomagale bodo vaje za oči in očala. Ne. 



 

 
 

- Ima težave pri pomnjenju nepovezanih dejstev, ki niso v interesu otroka – poštevanka, zgodovinski 

podatki (letnice, imena, kraji). Ne. 

- Če otrok ne piše zrcalno in ne obrača črk in števk, nima disleksije. Ne. 

- Otroci z disleksijo se morajo šolati v šoli s prilagojenim programom. Ne. 

- Če bo otrok z disleksijo uporabljal računalnik, ne bo znal nikoli pravilno črkovati. Ne. 

- Ponavljanje razreda bo otroku z disleksijo pomagalo, da bo dozorel in se razvil za branje. Ne. 

 

Ali je Lovrenc drugačen od vas? Kaj je na njemu drugačnega? Ne, ima težave pri nekaterih predmetih, 

drugače pa ni nič drugačen kot mi.  

Ali je na katerem področju v šoli slabši od vas? Na katerem? Je, pri mati in slovenščini.  

Ali je na katerem področju v šoli boljši od vas? Na katerem? Da, pri praksi.  

 Ali naslednje trditve držijo (DA/NE): 

- Nadomešča besede, ki izgledajo podobno (zahod – zavod, prt – vrt, sveča – sreča, leva – lega …). 

Ne. 

- Ima težave pri matematiki.  Da 

- Zamenjuje podobno oblikovanih črk: b – d, m – n, a – o, v – u.  Ne. 

- Ima težave pri učenju tujih jezikov. Ne. 

 

Ali se raje družite z drugimi sošolci kot z njim? Ne. 

Če da – zakaj? Ali mislite, da je to njegova krivda? / 

Ali vas kaj moti pri vedenju dislektika/ sošolcev? Ne, ker sploh nisem opazil, da je dislektik.  

Kako bi pomagali Lovrencu? Ali mu vi kako pomagate? Za prepisat mu dajem svoje zapiske.  

Ali se strinjate z naslednjimi trditvami? (DA/NE) 

- Edina prava rešitev je ura glasnega branja vsak dan. Ne. 

- Na testu otroku z disleksijo ne damo dodatnega časa, ker mu tako ponudimo dodatne možnosti, ki 

jih sošolci nimajo. Ne. 

Kakšno vrsto pomoči s strani učitelja so disleksiki deležni v razredu? Ne dobiva je sploh.  

Ali menite, da bi mu lahko kako bolj pomagali? (Če, kako) Da, če ima težave, da se mu pomaga. Kakšna 

svetovalna delavka ali dodatna strokovna pomoč.  



 

 
 

Ali mislite, da se dislektik počuti v čem prikrajšanega/odrinjenega …? Ne. 

Ali mislite, da mu je nerodno, ko ne more pravilno prebrati …? Ne. 

 Ali menite, da je družina pomemben člen pri razvoju in uspešnosti Lovrenca? Da. 

Ali menite, da ga ustrezno podpira? Ne vem.  

 

 

2. Transkript intervjuja sošolca dislektika 2 

 

Ali ste že slišali za besedo disleksija? Da. 

Kako bi jo definirali? Je neozdravljiva bolezen, sčasoma se samo zmanjša in se ne kaže tako pogosto.  

Ali poznate še koga z disleksijo? Ne, samo Lovrenca. 

Ali se strinjate s spodnjimi trditvami? 

- Nadarjen otrok ne more imeti disleksije. Da. 

- Branje je povezano samo z intelektualnimi sposobnostmi. Če nekdo slabo bere, ne more biti preveč 

bister. Da. 

- Ali bo Lovrenc vedno imel disleksijo? Da. 

- Izpušča besede pri branju. Ne. 

- Disleksija je posledica težav z očmi. Pomagale bodo vaje za oči in očala. Ne. 

- Ima težave pri pomnjenju nepovezanih dejstev, ki niso v interesu otroka – poštevanka, zgodovinski 

podatki (letnice, imena, kraji). Da. 

- Če otrok ne piše zrcalno in ne obrača črk in števk, nima disleksije. Ne. 

- Otroci z disleksijo se morajo šolati v šoli s prilagojenim programom. Ne. 

- Če bo otrok z disleksijo uporabljal računalnik, ne bo znal nikoli pravilno črkovati. Ne. 

- Ponavljanje razreda bo otroku z disleksijo pomagalo, da bo dozorel in se razvil za branje. Ne. 

 

Ali je Lovrenc drugačen od vas? Kaj je na njemu drugačnega? Ne, ima težave pri določenih predmetih.  

Ali je na katerem področju v šoli slabši od vas? Na katerem? Je, pri matematiki in nekaterih strokovnih 

predmetih.  

Ali je na katerem področju v šoli boljši od vas? Na katerem? Da, pri praktičnem pouku in pri snoveh, kar ga 

zanima oziroma pozna, kaj je to, že iz prakse.  

 Ali naslednje trditve držijo (DA/NE): 

- Nadomešča besede, ki izgledajo podobno (zahod – zavod, prt – vrt, sveča – sreča, leva – lega …). 

Ne vem. 

- Ima težave pri matematiki.  Da. 

- Zamenjuje podobno oblikovanih črk: b – d, m – n, a – o, v – u.  Ne. 



 

 
 

- Ima težave pri učenju tujih jezikov. Ne. 

 

Ali se raje družite z drugimi sošolci kot z njim? Ne. 

Če da – zakaj? Ali mislite, da je to njegova krivda? / 

Ali vas kaj moti pri vedenju dislektika/ sošolcev? Ne, ker to, da je disleksik, nisem opazil. Tega očitno ne 

kažejo.  

Kako bi pomagali Lovrencu? Ali mu vi kako pomagate? Da. 

Ali se strinjate z naslednjimi trditvami? (DA/NE) 

- Edina prava rešitev je ura glasnega branja vsak dan. Ne. 

- Na testu otroku z disleksijo ne damo dodatnega časa, ker mu tako ponudimo dodatne možnosti, ki 

jih sošolci nimajo. Ne. 

Kakšno vrsto pomoči s strani učitelja so disleksiki deležni v razredu? Nobene.  

Ali menite, da bi mu lahko kako bolj pomagali? Če da, kako? Ne vem.   

Ali mislite, da se dislektik počuti v čem prikrajšanega/odrinjenega …? Ne. 

Ali mislite, da mu je nerodno, ko ne more pravilno prebrati …? Da. 

 Ali menite, da je družina pomemben člen pri razvoju in uspešnosti Lovrenca? Da. 

Ali menite, da ga ustrezno podpira? Ne vem, ne poznam njegove družine.  

 

3. Transkript intervjuja sošolca dislektika 3 

 

Ali ste že slišali za besedo disleksija? Da. 

Kako bi jo definirali? Ne vem. Slišal sem že, ampak točno, kaj je, pa ne vem.  

Ali poznate še koga z disleksijo? Da. 

Ali se strinjate s spodnjimi trditvami? 

- Nadarjen otrok ne more imeti disleksije. Ne. 

- Branje je povezano samo z intelektualnimi sposobnostmi. Če nekdo slabo bere, ne more biti preveč 

bister. Da. 

- Ali bo Lovrenc vedno imel disleksijo? Da. 

- Izpušča besede pri branju. Ne. 

- Disleksija je posledica težav z očmi. Pomagale bodo vaje za oči in očala. Ne. 



 

 
 

- Ima težave pri pomnjenju nepovezanih dejstev, ki niso v interesu otroka – poštevanka, zgodovinski 

podatki (letnice, imena, kraji). Ne. 

- Če otrok ne piše zrcalno in ne obrača črk in števk, nima disleksije. Ne. 

- Otroci z disleksijo se morajo šolati v šoli s prilagojenim programom. Ne. 

- Če bo otrok z disleksijo uporabljal računalnik, ne bo znal nikoli pravilno črkovati. Ne. 

- Ponavljanje razreda bo otroku z disleksijo pomagalo, da bo dozorel in se razvil za branje. Ne. 

 

Ali je Lovrenc drugačen od vas? Kaj je na njemu drugačnega? Ni, nič.  

Ali je na katerem področju v šoli slabši od vas? Na katerem? Da, matematika.  

Ali je na katerem področju v šoli boljši od vas? Na katerem? Da, praktičen pouk.   

 Ali naslednje trditve držijo (DA/NE): 

- Nadomešča besede, ki izgledajo podobno (zahod – zavod, prt – vrt, sveča – sreča, leva – lega …). 

Da. 

- Ima težave pri matematiki.  Da. 

- Zamenjuje podobno oblikovanih črk: b – d, m – n, a – o, v – u.  Da. 

- Ima težave pri učenju tujih jezikov. Ne. 

 

Ali se raje družite z drugimi sošolci kot z njim? Ne. 

Če da – zakaj? Ali mislite, da je to njegova krivda? / 

Ali vas kaj moti pri vedenju dislektika/ sošolcev? Ne.  

Kako bi pomagali Lovrencu? Ali mu vi kako pomagate? Da, mu posojamo zapiske, kadar jih rabi.  

Ali se strinjate z naslednjimi trditvami? (DA/NE) 

- Edina prava rešitev je ura glasnega branja vsak dan. Ne. 

- Na testu otroku z disleksijo ne damo dodatnega časa, ker mu tako ponudimo dodatne možnosti, ki 

jih sošolci nimajo. Ne. 

Kakšno vrsto pomoči s strani učitelja so disleksiki deležni v razredu? Ne vem, kakšno bi mogel imet.  

Ali menite, da bi mu lahko kako bolj pomagali? Če, kako? Ne vem.   

Ali mislite, da se dislektik počuti v čem prikrajšanega/odrinjenega …? Ne. 

Ali mislite, da mu je nerodno, ko ne more pravilno prebrati …? Ne. 



 

 
 

 Ali menite, da je družina pomemben člen pri razvoju in uspešnosti Lovrenca? Po moje ja.  

Ali menite, da ga ustrezno podpira? Ne bi vedel.   

 

4. Transkript intervjuja sošolca dislektika 4 

 

Ali ste že slišali za besedo disleksija? Da. 

Kako bi jo definirali? Je bolezen, pri kateri zamenjuješ črke in številke oziroma se ti obračajo. 

Ali poznate še koga z disleksijo? Da. 

Ali se strinjate s spodnjimi trditvami? 

- Nadarjen otrok ne more imeti disleksije. Ne. 

- Branje je povezano samo z intelektualnimi sposobnostmi. Če nekdo slabo bere, ne more biti preveč 

bister. Ne. 

- Ali bo Lovrenc vedno imel disleksijo? Da. 

- Izpušča besede pri branju. Da. 

- Disleksija je posledica težav z očmi. Pomagale bodo vaje za oči in očala. Ne. 

- Ima težave pri pomnjenju nepovezanih dejstev, ki niso v interesu otroka – poštevanka, zgodovinski 

podatki (letnice, imena, kraji). Ne. 

- Če otrok ne piše zrcalno in ne obrača črk in števk, nima disleksije. Ne. 

- Otroci z disleksijo se morajo šolati v šoli s prilagojenim programom. Ne. 

- Če bo otrok z disleksijo uporabljal računalnik, ne bo znal nikoli pravilno črkovati. Da. 

- Ponavljanje razreda bo otroku z disleksijo pomagalo, da bo dozorel in se razvil za branje. Da. 

 

Ali je Lovrenc drugačen od vas? Kaj je na njemu drugačnega? Ni, nič.  

Ali je na katerem področju v šoli slabši od vas? Na katerem? Da, matematika in predmeti, pri katerih se 

veliko piše.  

Ali je na katerem področju v šoli boljši od vas? Na katerem? Da, praktičen pouk in športna vzgoja.   

 Ali naslednje trditve držijo (DA/NE): 

- Nadomešča besede, ki izgledajo podobno (zahod – zavod, prt – vrt, sveča – sreča, leva – lega …). 

Da. 

- Ima težave pri matematiki.  Da 

- Zamenjuje podobno oblikovanih črk: b – d, m – n, a – o, v – u.  Da. 

- Ima težave pri učenju tujih jezikov. Da. 

 

Ali se raje družite z drugimi sošolci kot z njim? Ne. 



 

 
 

Če da – zakaj? Ali mislite, da je to njegova krivda? / 

Ali vas kaj moti pri vedenju dislektika/ sošolcev? Ne, vsi smo enako »živahni«.  

Kako bi pomagali Lovrencu? Ali mu vi kako pomagate? Da, sošolci, ki imajo bolj urejene zapiske mu dajejo 

za prepisovat ali fotokopirat. 

Ali se strinjate z naslednjimi trditvami? (DA/NE) 

- Edina prava rešitev je ura glasnega branja vsak dan. Ne. 

- Na testu otroku z disleksijo ne damo dodatnega časa, ker mu tako ponudimo dodatne možnosti, ki 

jih sošolci nimajo. Ne. 

Kakšno vrsto pomoči s strani učitelja so disleksiki deležni v razredu? Ne vem. 

Ali menite, da bi mu lahko kako bolj pomagali? Če, kako? Da, pomagal bi mu pri reševanju težav, ko se 

pojavijo. 

 

Ali mislite, da se dislektik počuti v čem prikrajšanega/odrinjenega …? Ne. 

Ali mislite, da mu je nerodno, ko ne more pravilno prebrati …? Da. 

  

Ali menite, da je družina pomemben člen pri razvoju in uspešnosti Lovrenca? Da, sigurno. 

Ali menite, da ga ustrezno podpira? Najverjetneje.  

 

5. Transkript intervjuja sošolca dislektika 5 

 

Ali ste že slišali za besedo disleksija? Mislim, da ja.  

Kako bi jo definirali? Težko pisanje in težave imajo tudi pri branju. 

Ali poznate še koga z disleksijo razen Lovrenca? Ne. 

Ali se strinjate s spodnjimi trditvami? 

- Nadarjen otrok ne more imeti disleksije. Da. 

- Branje je povezano samo z intelektualnimi sposobnostmi. Če nekdo slabo bere, ne more biti preveč 

bister. Ne. 

- Ali bo Lovrenc vedno imel disleksijo? Da. 

- Izpušča besede pri branju. Da. 

- Disleksija je posledica težav z očmi. Pomagale bodo vaje za oči in očala. Ne. 

- Ima težave pri pomnjenju nepovezanih dejstev, ki niso v interesu otroka – poštevanka, zgodovinski 

podatki (letnice, imena, kraji). Da. 



 

 
 

- Če otrok ne piše zrcalno in ne obrača črk in števk, nima disleksije. Ne vem. 

- Otroci z disleksijo se morajo šolati v šoli s prilagojenim programom. Mislim, da ne. 

- Če bo otrok z disleksijo uporabljal računalnik, ne bo znal nikoli pravilno črkovati. Ne, mislim, da 

računalnik ne vpliva na to.  

- Ponavljanje razreda bo otroku z disleksijo pomagalo, da bo dozorel in se razvil za branje. Ne.  

 

Ali je Lovrenc drugačen od vas? Kaj je na njemu drugačnega? Ne da bi vedel. Tak kot drugi.   

Ali je na katerem področju v šoli slabši od vas? Na katerem? Da, strokovci, matematka, jeziki.  

Ali je na katerem področju v šoli boljši od vas? Na katerem? Pri športni in na praski.    

 Ali naslednje trditve držijo (DA/NE): 

- Nadomešča besede, ki izgledajo podobno (zahod – zavod, prt – vrt, sveča – sreča, leva – lega …). 

Da. 

- Ima težave pri matematiki.  Da. 

- Zamenjuje podobno oblikovanih črk: b – d, m – n, a – o, v – u.  Da. 

- Ima težave pri učenju tujih jezikov. Da. 

 

Ali se raje družite z drugimi sošolci kot z njim? Ne. 

Če da – zakaj? Ali mislite, da je to njegova krivda? / 

Ali vas kaj moti pri vedenju dislektika/ sošolcev? Ne. 

Kako bi pomagali Lovrencu? Ali mu vi kako pomagate? Da, razložim mu snov, če je ne razume. Ali pa če ga 

pri pouku ni. 

Ali se strinjate z naslednjimi trditvami? (DA/NE) 

- Edina prava rešitev je ura glasnega branja vsak dan. Ne 

- Na testu otroku z disleksijo ne damo dodatnega časa, ker mu tako ponudimo dodatne možnosti, ki 

jih sošolci nimajo. Ne 

Kakšno vrsto pomoči s strani učitelja so disleksiki deležni v razredu? Mislim, da si lahko nekje zapiske 

fotokopira. 

Ali menite, da bi mu lahko kako bolj pomagali? Če, kako? Ja, več pomoči pri predmetih, kjer ima težave. 

Inštrukcije? 

 



 

 
 

Ali mislite, da se dislektik počuti v čem prikrajšanega/odrinjenega …? Ne. 

Ali mislite, da mu je nerodno, ko ne more pravilno prebrati …? Mogoče, ampak kadar bere, bere skoraj tako 

kot mi. 

 Ali menite, da je družina pomemben člen pri razvoju in uspešnosti Lovrenca? Verjetno.  

Ali menite, da ga ustrezno podpira? Mogoče, družine ne poznam.   

 

 

6. Transkript intervjuja z disleksikom 

 

Ali ste že slišali za besedo disleksija? Kako bi jo definirali? 

Ja itak. Težje berem, menjava črk, vedno ti nekdo »diha« za vrat in preverja kako delaš stvari.  

Ali poznate še koga z disleksijo? 

Bivši sošolec (od znanih Slovencev pa vem, da sta Gojmir Lešnjak Gojc, Jurij Zrnec tudi dislektika). 

Ali se strinjate s spodnjimi trditvami? Odgovarjajte z da ali ne.  

- Nadarjen otrok ne more imeti disleksije. NE. 

- Branje je povezano samo z intelektualnimi sposobnostmi. Če nekdo slabo bere, ne more biti preveč 

bister. NE. 

- Ali boste vedno imeli disleksijo? DA, samo se lahko s trudom tudi izboljša. 

- Dislektik spušča besede pri branju. DA. 

- Disleksija je posledica težav z očmi. Pomagale bodo vaje za oči in očala. NE. 

- Ima težave pri pomnjenju nepovezanih dejstev, ki niso v interesu otroka – poštevanka, zgodovinski 

podatki (letnice, imena, kraji). DA. 

- Če otrok ne piše zrcalno in ne obrača črk in števk, nima disleksije. NE, so še drugi znaki. 

- Otroci z disleksijo se morajo šolati v šoli s prilagojenim programom. NE. 

- Če bo otrok z disleksijo uporabljal računalnik, ne bo znal nikoli pravilno črkovati. NE. 

- Ponavljanje razreda bo otroku z disleksijo pomagalo, da bo dozorel in se razvil za branje. NE. 

Ali mislite, da ste drugačni od drugih? Kaj je na vas drugačnega?  

Ne, tak sem kot drugi.  Imam disleksijo, zaradi katere sem na enih področjih manj in na drugih bolj uspešen.  

Na katerem področju imate več težav kot sošolci? Matematika, slovenščina in angleščina. 

Na katerem področju ste boljši od sošolcev? Šport, praksa in zgodovina. 

Ali naslednje trditve držijo? Odgovarjajte z da ali ne: 

- Dislektik nadomešča besede, ki izgledajo podobno (zahod – zavod, prt – vrt, sveča – sreča, leva – 

lega …). DA. 

- Ima težave pri matematiki. DA. 



 

 
 

- Zamenjuje podobno oblikovanih črk: b – d, m – n, a – o, v – u. DA. 

- Ima težave pri učenju tujih jezikov. DA. 

 

Ali imate občutek, da se sošolci zaradi vaše disleksije raje družijo z drugimi sošolci kot z vami? NE. 

Če da – zakaj? Ali mislite, da je to vaša krivda?/ 

Ali vase sošolce kaj moti vaše vedenje kot vedenje dislektika? Mislim, da ne. 

Kako si pomagate pri premagovanju težav, ki so posledica disleksije? Ali vam sošolci pomagajo? 

Inštrukcije, glasno branje. Če kaj nisem razumel, mi je razložil sošolec.  

Ali se strinjate z naslednjimi trditvami? (DA/NE) 

- Edina prava rešitev je ura glasnega branja vsak dan. NE. 

- Na testu otroku z disleksijo ne damo dodatnega časa, ker mu tako ponudimo dodatne možnosti, ki 

jih sošolci nimajo. NE. 

Kakšno vrsto pomoči s strani učitelja ste deležni v razredu? Nič drugačno kot do ostalih. Nekje sem si lahko 

zapiske fotokopiral, večinoma sem si moral pisati svoje zapiske. Imel sem pisne teste, dodatnega časa pri testu 

pa nisem potreboval.  

Kakšno pomoč bi si želeli (s strani učiteljev in s strani sošolcev)? 

Nekateri učitelji niso upoštevali drugega kriterija za ocenjevanje, raje bi želel ustno spraševanje. Želim si, da bi 

se učitelji bolj zanimali, imeli razumevanje do nekaterih težav.  

Ali se počutite v čem prikrajšanega/odrinjenega …? V ničemer.  

Ali vam je nerodno, ko pri glasnem branju v razredu ne morete pravilno prebrati …? 

Beril nisem bral pri pouku. Enkrat sem, ko smo brali, ampak se nisem počutil tako slabo. Ker sem ugotovil, da 

tudi učenci, ki nimajo disleksije, ne berejo dobro.  

 

Kaj vas najbolj moti pri disleksiji? 

Da ljudje mislijo, da sem »zabit«, čeprav vem, da nisem. 

Ali menite, da je družina za vas pomemben člen pri razvoju in uspešnosti? Verjetno, ampak zdaj … ne vem. 

Ali menite, da vas ustrezno podpira? Trudi se po najboljših močeh. 

 

7. Transkript intervjuja s staršem dislektika 

Kaj je disleksija?  

Menjava črk, ni koncentracije, ni pozornosti, ni motivacije za stvari, pri katerih ima težave. Nekje sem prebrala, 

da so začetni znaki učnih težav v zgodnjem otroštvu – kako otrok drži svinčnik, žlico. 



 

 
 

Ali je to začasna ali trajna težava? Koliko časa traja?  

Trajna, težave bodo trajale vse življenje.   

Kaj je značilno za disleksijo? 

Menjava črk b-d, težave pri glasnem branju, matematiki, jezikih.  

Koliko dislektikov mislite, da je v šoli, ki jo obiskuje vaš otrok? 

 Mislim, da okoli 5 %. Ne vem točno.  

Kdo  navadno prepozna dijaka z disleksijo (v šoli, doma)?  

V našem primeru šola ni zaznala nobenih težav (razen hiperaktivnosti, lenobe), motnjo je odkrila šele 

logopedinja v 3. razredu. Tako da mislim, da bi morala učiteljica v razredu prva zaznati motnjo – kjer se otrok 

prvič seznanja s pisanjem in branjem. 

S čim so povezane (učne) težave disleksika?  

Problemi z motivacijo, čustvenimi in vedenjskimi motnjami, neustrezno poučevanje, kulturna, okoljska ali 

socialna pogojenostjo. 

Pri kakšnih/katerih predmetih se dijaku z disleksijo največkrat ponavljajo težave? 

Slovenščina, matematika, angleščina (tam, kjer se veliko piše). 

Pri katerih predmetih je najbolj uspešen? 

Tam, kjer ga učitelj sprejme takšnega, kakršen je – kjer se zaveda njegovih težav. Pa pri zgodovini, športni 

vzgoji in pri praksi. 

Ali veste, kako so disleksiki zakonsko obravnavani? 

Da. Obravnavan kot otrok s posebnimi potrebami – dodeljena dodatna strokovna pomoč.  

Kakšna je pomoč učencu z disleksijo pri pouku? 

Podaljšan čas pisanja; kar si ne prepiše snovi, si lahko prekopira od sošolca; ima dodatno strokovno pomoč; 

napovedano spraševanje; brez glasnega branja v razredu.  

Kakšna je pomoč učencu z disleksijo na praksi? 

Ker se med opravljanjem prakse počuti dobro in uspešno, ne potrebuje nobene pomoči oziroma dodatne 

obravnave. V praksi je bil med najboljšimi.   

Kakšne vrste pomoči se nudi učencu z disleksijo izven učilnice oziroma prostora, kjer opravlja delovno 

prakso? 

V šoli, samo, kar je nujno. Doma z raznoraznimi inštrukcijami. 

Na koga se lahko dijak z disleksijo obrne po pomoč? 

V šoli: svetovalna delavka, razrednik?, doma: na celotno družino. 

Zaznate tudi močna področja dislektika? Kako ga usmerjate in spodbujate pri močnih področjih? 



 

 
 

Da. Športno. Treniral je tek na smučeh – 4 leta, nato je treniral hokej, od takrat naprej pa je izredno uspešen pri 

biatlonu (3 leta). Treninge obiskuje v Ljubljani, kamor ga vozimo 3–4-krat tedensko. Spremljali in spodbujali 

smo ga tudi na tekmovanjih. Obiskoval je tudi obvezne priprave na Pokljuki.  

Kako se učenec z disleksijo integrira v razred? 

Težje. Že kot celoten razred se je zaradi dveh različno združenih programov delil na pol (niso se razumeli). 

Kasneje, ko so razred ločili, je bilo veliko lažje. Je bilo pa naporno. In še vedno je. Kadar ne želi iti v šolo, me 

kliče v službo, da bruha, da mu je slabo … 

Kako vi pomagate dijaku z disleksijo pri integraciji v razred? 

Spodbujanje za trud in učenje.  

Ali so sovrstniki, sorojenci in/ali sošolci seznanjeni s težavami, vzroki in posledicami disleksije? 

Sovrstniki: odvisno od posameznika; sorojenci: so seznanjeni; sošolci mislim, da ne poznajo celotne 

problematike.  

Kakšno je sodelovanje med šolo in družino dislektika? 

Če se kot starš zanimam sama, sodelovanje je. Drugače samo, kar je nujno, brez dodatnih informacij. Ali samo 

ob ekstremih: klicali so na primer takrat, ko je rekel, da bi se iz šolanja izpisal, da ne bo več hodil. 

Kako pomembno se vam zdi sodelovanje? 

Ključnega pomena, že zaradi samega dojemanja dijaka. Tako se lahko šoli predstavi močna in uspešna področja 

dijaka, ne samo tista manj uspešna, ki so izrazita v šoli.  

Kaj od sodelovanja pričakujete? 

Da bi šola pokazala več interesa za take učence. V celotnem razredu 28 učencev je imelo 10/12 otrok odločbo. 

Nekateri je pravzaprav niti niso potrebovali. Zato so bili taki, ki bi jo resnično potrebovali, prikrajšani.  

Kako bi osebno lahko izboljšali odnos šolskega sistema do dislektikov? 

Več prilagajanja in razumevanja šole do dislektikov. Uporaba računalnikov (ali fotokopiranje vseh zapiskov) 

namesto lastnega pisanja. Da bi vsi učitelji upoštevali odločbe oziroma jih vsaj prebrali in videli – ne drži to,  da 

je »živ« otrok, razvajen in neuspešen.  

 

8. Transkript odgovorov svetovalne delavke 

 

Kaj je disleksija? 

Disleksija je specifična učna težava, ki se kaže predvsem pri branju in pisanju (izpuščanje črk, glasov ipd.). 

Ali je to začasna ali trajna težava? Koliko časa traja? 

Gre za težavo, ki traja celo življenje. Se pa osebe z disleksijo lahko priučijo določenih tehnik, ki jim olajšajo 

težave. 

Kaj je značilno za disleksijo? 



 

 
 

Zamenjevanje in spuščanje črk, glasov, težave z branjem, pisanjem, bralnim razumevanjem, težave z delovnim 

spominom (in ostalimi izvršilnimi funkcijami) … 

Število dislektikov na vaši šoli? 

Težko reči, saj ta »diagnoza« ni vedno eksplicitno zapisana v odločbi, prav tako niso vsi dijaki z disleksijo tudi 

obravnavani na Zavodu za šolstvo (nekateri tudi v različnih svetovalnih centrih ipd.).  

Kdo  navadno prepozna dijaka z disleksijo? 

Na srednji šoli to največkrat opazijo učitelji, ki poučujejo slovenščino (npr. zaradi velikega števila napak pri 

spisih oziroma esejih) in dijaku svetujejo pogovor s svetovalno službo, ki dijaka ustrezno usmeri naprej (npr. 

Zavod za šolstvo, svetovalni centri). Je pa večina dijakov bila prepoznana kot otroci s posebnimi potrebami (tudi 

z disleksijo) že v osnovni šoli, tako da jih večinoma prepoznajo tam.  

S čim so povezane (učne) težave disleksika? (npr. specifični primanjkljaji, nižje intelektualne sposobnosti, 

problemi z motivacijo, čustvenimi in vedenjskimi motnjami, neustrezno poučevanje, kulturna, okoljska ali 

socialna pogojenost?)  

Pri dijakih se pojavljajo težave zaradi specifičnih primanjkljajev, včasih se pri njih pojavijo težave zaradi (nižje) 

motivacije.  

Pri kakšnih/katerih predmetih se dijaku z disleksijo največkrat ponavljajo težave? 

Načeloma največ pri slovenščini in tujih jezikih, pojavljajo se težave tudi drugod. 

Pri katerih predmetih so najbolj uspešni? 

Bolj uspešni so pri praktičnih oziroma strokovnih predmetih.  

Ali veste, kako so disleksiki zakonsko obravnavani? 

Da. Z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (učenci s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja). 

Kakšna je pomoč učencu z disleksijo pri pouku? 

Dijaku nudimo različne prilagoditve pri pouku, kot npr.: ne upošteva se napak, ki so posledica specifičnih 
primanjkljajev (izpuščanje, zamenjevanje črk, zatikajoče branje, obračanje zlogov in krajših besed, delno 
upoštevanje slovničnih pravil); pregledno sestavljeni testi; podaljšan čas pisanja testa; dijaka se ne izpostavlja 
glasnemu branju (če ne želi); napovedano ustno ocenjevanje znanja, poudarek na ustnem ocenjevanju znanja, 
preverjanje razumevanja razlage; večji tisk, pisava, ki je prijazna osebam z disleksijo; možnost fotokopiranja 
zapiskov; da se jim zapiskov ne ocenjuje; pomožne točke pri esejih ipd.  
Kakšna je pomoč učencu z disleksijo v praksi? 

Ni posebnih prilagoditev pri praktičnem pouku. 

Kakšne vrste pomoči se nudi učencu z disleksijo izven učilnice oziroma prostora, kjer opravlja delovno 

prakso? 

Ni posebnih prilagoditev oziroma pomoči. Dijak lahko v primeru težav poišče pomoč pri svetovalni službi, 

razredniku, učitelje. 

Na koga se lahko dijak z disleksijo obrne po pomoč? 

Znotraj šole: na razrednika, svetovalno službo, na posameznega učitelja.  



 

 
 

Zaznate tudi močna področja dislektika? Kako ga usmerjate in spodbujate pri močnih področjih? 

Velikokrat imajo močna področja pri praktičnem pouku, ki je velikokrat največja motivacija za odpravljanje 

težav pri drugih premetih.   

Kako se učenec z disleksijo integrira v razred? 

Odvisno od posameznega dijaka.  

Kako vi pomagate dijaku z disleksijo pri integraciji v razred? 

Zaenkrat ni bilo potrebno kaj posebnega pri integraciji – lahko v imenu dijaka poprosimo kakšnega sošolca, da 

posoja zvezke oziroma zapiske, če je potrebno. 

Ali so sovrstniki in/ali sošolci seznanjeni s težavami, vzroki in posledicami disleksije? 

Ne, razen na izrecno željo dijaka.  

Kakšno je sodelovanje med šolo in družino dislektika? 

Sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa, pri pojavu težav. 

Kako pomembno se vam zdi sodelovanje? 

Izjemno pomembno. 

Kaj od sodelovanja pričakujete? 

Da tudi starši reagirajo pri pojavu težav, da se držijo dogovorov, da spodbujajo otroka. 

Kako bi osebno lahko izboljšali odnos šolskega sistema do dislektikov? 

Bolj sistematično izobraževanje učiteljev glede posebnih potreb dijakov (ne le disleksije), kar bi jim pomagalo 

pri ustreznem prilagajanju pouka tem dijakom in morda tudi pri prepoznavi oziroma zaznavanju težav.  

 

Priloga 9: Skupni transkript sošolcev dislektika in samega dislektika – kodiranje 

 

ENOTA POJEM KATEGORIJA 

Ali ste že slišali za besedo disleksija? 

- Ja, itak 

- Da 

- Da 

- Da 

- Mislim, da ja  

- Da 

Disleksija 
Poznavanje 

disleksije 

Kako bi jo definirali?  

- Težje berem, menjava črk, vedno ti 

 

Težave z branjem 

Poznavanje 

disleksije 



 

 
 

nekdo »diha« za vrat in preverja, kako 

delaš stvari.  

- Bolezen, ko imaš težave s pisanjem, 

branjem in razumevanjem kakšnih stvari.  

- Je neozdravljiva bolezen, sčasoma se 

samo zmanjša in se ne kaže tako 

pogosto. 

- Ne vem. Slišal sem že, ampak točno, kaj 

je, pa ne vem. 

- Je bolezen, pri kateri zamenjuješ črke in 

številke oziroma se ti obračajo. 

- Težko pisanje in težave imajo tudi pri 

branju. 

 

 

Bolezen 

 

Neozdravljiva 

bolezen 

 

 

 

Težko pisanje 

Ali poznate še koga z disleksijo?     

- Bivši sošolec, (znani Slovenci: Gojmir 

Lešnjak Gojc, Jurij Zrnec) 

- Ne, samo Lovrenca  

- Ne  

- Da  

- Da  

- Ne 

 

 

Bivši sošolec 

Znani Slovenci 
Poznavanje 

disleksije 

Ali se strinjate s spodnjimi trditvami? 

- Nadarjeni otrok 

ne more imeti 

disleksije. 

ne da da ne ne da 

- Branje je 

povezano samo z 

intelektualnimi 

sposobnostmi. Če 

nekdo slabo bere, 

ne more biti 

preveč bister. 

ne da da da ne ne 

- Ali bo Lovrenc 

vedno imel 

disleksijo? 

da da da da da da 

- Izpušča besede da ne ne ne da da 

 

 

Nadarjenost 

 

 

Intelektualne 

sposobnosti 

 

Trajanje disleksije 

 

Poznavanje 

disleksije 



 

 
 

pri branju. 

- Disleksija je 

posledica težav z 

očmi. Pomagale 

bodo vaje za oči 

in očala. 

ne ne ne ne ne ne 

- Ima težave pri 

pomnjenju 

nepovezanih 

dejstev, ki niso v 

interesu otroka – 

poštevanka, 

zgodovinski 

podatki (letnice, 

imena, kraji). 

da ne da ne ne da 

- Če otrok ne piše 

zrcalno in ne 

obrača črk in 

števk, nima 

disleksije. 

ne ne ne ne ne ne  

vem 

- Otroci z 

disleksijo se 

morajo šolati v 

šoli s 

prilagojenim 

programom. 

ne ne ne ne ne ne 

- Če bo otrok z 

disleksijo 

uporabljal 

računalnik, ne bo 

znal nikoli 

pravilno črkovati. 

ne ne ne ne da ne 

- Ponavljanje 

razreda bo otroku 

z disleksijo 

pomagalo, da bo 

dozorel in se 

razvil za branje. 

ne ne ne ne da ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šola s prilagojenim 

programom 

 

 

 

 

 

 

Ponavljanje razreda 

Ali mislite, da ste drugačni od drugih? Kaj je na 

vas drugačnega? / Ali je Lovrenc drugačen od 

vas? Kaj je na njemu drugačnega? 

- Ne, tak sem kot drugi.  Imam disleksijo, 

Drugačnost 

dislektika 

Poznavanje 

disleksije 



 

 
 

zaradi katere sem na enih področjih manj 

in na drugih bolj uspešen.  

- Ne, ima težave pri nekaterih predmetih, 

drugače pa ni nič drugačen kot mi. 

- Ne, ima težave pri določenih predmetih. 

- Ni, nič. 

- Ni, nič. 

- Ne da bi vedel. Tak kot drugi.   

Na katerem področju imate več težav kot 

sošolci? / Ali je na katerem področju v šoli 

slabši od vas? Na katerem? 

- Matematika, slovenščina in angleščina. 

- Je, pri mati in slovenščini. 

- Ne, ima težave pri določenih predmetih. 

- Da, matematika. 

- Da, matematika in predmeti, pri katerih 

se veliko piše. 

- Da, strokovci, matematika, jeziki. 

 

 

 

 

Slabša področja 

dislektika 

Poznavanje 

disleksije 

Na katerem področju ste boljši od sošolcev? / 

Ali je na katerem področju v šoli boljši od vas? 

Na katerem? 

- Šport, praksa in zgodovina. 

- Da, pri praksi. 

- Da, pri praktičnem pouku in pri snoveh, 

kar ga zanima oziroma pozna, kaj je to že 

iz prakse. 

- Da, praktičen pouk.   

- Da, praktičen pouk in športna vzgoja.   

- Pri športni in na praski.    

 

 

 

 

 

Močna področja 

dislektika 

 

 

 

 

Poznavanje 

disleksije 

Ali naslednje trditve držijo? Odgovarjajte z da 

ali ne: 

- Nadomešča da ne ne da da da 

 

 

Nadomeščanje 

Poznavanje 

disleksije 



 

 
 

besede, ki 

izgledajo 

podobno (zahod – 

zavod, prt – vrt, 

sveča – sreča, 

leva – lega …). 

vem 

- Ima težave pri 

matematiki.   

da da da da da da 

- Zamenjuje 

podobno 

oblikovanih črk: 

b – d, m – n, a – 

o, v – u 

da ne ne da da da 

- Ima težave pri 

učenju tujih 

jezikov. 

da ne ne ne da da 

 

besed 

 

 

Težave pri 

matematiki 

 

Zamenjuje črke 

 

Težave pri jezikih 

Ali imate občutek, da se sošolci zaradi vaše 

disleksije raje družijo z drugimi sošolci kot z 

vami? / Ali se raje družite z drugimi sošolci kot 

z njim? 

- ne  

- ne  

- ne  

- ne  

- ne  

- ne 

 

 

 

 

Druženje z 

disleksikom 

Socializacija 

Ali vaše sošolce kaj moti vaše vedenje kot 

vedenje dislektika? / Ali vas kaj moti pri 

vedenju dislektika/ sošolcev? 

- Mislim, da ne.  

- Ne, ker sploh nisem opazil, da je 

dislektik. 

- Ne, ker to, da je disleksik, nisem opazil. 

Tega očitno ne kažejo. 

- Ne.   

- Ne, vsi smo enako »živahni«. 

 

 

 

 

Disleksija se ne 

opazi 

 

Enakost med 

sošolci 

Socializacija 



 

 
 

- Ne. 

Ali se počutite v čem prikrajšanega/odrinjenega 

… / Ali mislite, da se dislektik počuti v čem 

prikrajšanega/odrinjenega? 

- V ničemer.   

- Ne   

- Ne  

- Ne  

- Ne  

- Ne 

 

 

Ni prikrajšanosti 

Ni odrinjenosti 
Občutki 

Ali vam je nerodno, ko pri glasnem branju v 

razredu ne morete pravilno prebrati …? / Ali 

mislite, da mu je nerodno, ko ne more pravilno 

prebrati …? 

- Beril nisem bral pri pouku. Enkrat sem, 

ko smo brali, ampak se nisem počutil 

tako slabo. Ker sem ugotovil, da tudi 

učenci, ki nimajo disleksije, ne berejo 

dobro. 

- Ne. 

- Da. 

- Ne. 

- Da. 

- Mogoče, ampak kadar bere, bere skoraj 

tako kot mi. 

 

 

 

 

Ne bere 

 

Slabo branje Občutki 

Kako si pomagate pri premagovanju težav, ki so 

posledica disleksije? Ali vam sošolci pomagajo? 

/ Kako bi pomagali Lovrencu? Ali mu vi kako 

pomagate? 

- Inštrukcije, glasno branje. Če kaj nisem 

razumel, mi je razložil sošolec. 

- Za prepisat mu dajem svoje zapiske. 

 

 

 

 

Glasno branje 

Inštrukcije 

Pomoč disleksiku 



 

 
 

- Da. 

- Da, mu posojamo zapiske, kadar jih rabi. 

- Da, sošolci, ki imajo bolj urejene 

zapiske, mu dajejo za prepisovat ali 

fotokopirat. 

- Da, razložim mu snov, če je ne razume. 

Ali pa če ga pri pouku ni. 

Prepisovanje 

Fotokopiranje 

 

 

 

Razlaga 

Ali se strinjate z naslednjimi trditvami? 

(DA/NE): 

- Edina prava rešitev 

je ura glasnega 

branja vsak dan. 

ne ne ne ne ne ne 

- Na testu otroku z 

disleksijo ne damo 

dodatnega časa, ker 

mu tako ponudimo 

dodatne možnosti, 

ki jih sošolci 

nimajo. 

ne ne ne ne ne ne 

 

 

 

 

Branje 

 

Dodaten čas 

Pomoč disleksiku 

Kakšne vrsto pomoči s strani učitelja ste deležni 

v razredu? / Kakšno vrsto pomoči s strani 

učitelja so disleksiki deležni v razredu? 

- Nič drugačne kot ostali. Nekje sem si 

lahko zapiske fotokopiral, večinoma sem 

si moral pisati svoje zapiske. Imel sem 

pisne teste, dodatnega časa pri testu pa 

nisem potreboval. 

- Ne dobiva je sploh. 

- Nobene. 

- Ne vem, kakšno bi mogel imet. 

- Ne vem. 

- Mislim, da si lahko nekje zapiske 

fotokopira. 

 

 

 

Fotokopiranje 

 

 

 

 

Ni pomoči 

 

 

Pomoč disleksiku 

Kakšno pomoč bi si želeli (s strani učiteljev in s 

strani sošolcev)? / Ali menite, da bi mu lahko 

 
Pomoč disleksiku 



 

 
 

kako bolj pomagali? (Če, kako) 

- Nekateri učitelji niso upoštevali drugega 

kriterija za ocenjevanje, raje bi želel 

ustno spraševanje. Želim si, da bi se 

učitelji bolj zanimali, imeli razumevanje 

do nekaterih težav.  

- Da, če ima težave, da se mu pomaga. 

Kakšna svetovalna delavka ali dodatna 

strokovna pomoč. 

- Ne vem.   

- Ne vem, kakšno bi mogel imet. 

- Da, pomagal bi mu pri reševanju težav, 

ko se pojavijo. 

- Ja, več pomoči pri predmetih, kjer ima 

težave. Inštrukcije? 

 

 

 

Ustno spraševanje 

Razumevanje težav 

 

Dodatna strokovna 

pomoč 

 

 

 

 

Inštrukcije 

Ali menite, da je družina za vas pomemben člen 

pri razvoju in uspešnosti? / Ali menite, da je 

družina pomemben člen pri razvoju in 

uspešnosti Lovrenca? 

- Verjetno, ampak zdaj … ne vem.   

- Da.   

- Da.  

- Po moje ja.  

- Da, sigurno.  

- Verjetno. 

 

 

 

Pomembnost 

družine Družina 

Ali menite, da vas/ga ustrezno podpira? 

- Trudi se po najboljših močeh. 

- Ne vem. 

- Ne vem, ne poznam njegove družine. 

- Ne bi vedel.   

- Najverjetneje. 

- Mogoče, družine ne poznam.   

 

 

Podpora družine 
Družina 



 

 
 

Kaj vas najbolj moti pri disleksiji? (vprašanje 

samo za dislektika) 

- Da ljudje mislijo, da sem »zabit«, čeprav 

vem, da nisem. 

 

Samozavedanje 

lastne vrednosti 

Soočanje z 

disleksijo 

 

Priloga 10: Skupni transkript staršev dislektika in predstavnika šole – kodiranje  

 

ENOTA POJEM KATEGORIJA 

Kaj je disleksija? 

- Menjava črk, ni koncentracije, ni 

pozornosti, ni motivacije za stvari, pri 

katerih ima težave. Nekje sem prebrala, 

da so začetni znaki učnih težav v 

zgodnjem otroštvu – kako otrok drži 

svinčnik, žlico. 

- Disleksija je specifična učna težava, ki se 

kaže predvsem pri branju in pisanju 

(izpuščanje črk, glasov ipd.). 

 

 

Menjava črk 

Pozornost 

Koncentracija 

 

 

Specifična učna 

težava 

Poznavanje 

disleksije 

Ali je to začasna ali trajna težava? Koliko časa 

traja? 

- Trajna, težave bodo trajale vse življenje.   

- Gre za težavo, ki traja vse življenje. Se 

pa osebe z disleksijo lahko priučijo 

določenih tehnik, ki jim olajšajo težave. 

 

Čas trajanja 
Poznavanje 

disleksije 

Kaj je značilno za disleksijo? 

- Menjava črk b-d, težave pri glasnem 

branju, matematiki, jezikih.  

- Zamenjevanje in spuščanje črk, glasov, 

težave z branjem, pisanjem, bralnim 

razumevanjem, težave z delovnim 

spominom (in ostalimi izvršilnimi 

 

 

Težave pri branju, 

jezikih 

 

Poznavanje 

disleksije 



 

 
 

funkcijami) … 

Koliko dislektikov mislite, da je v šoli, ki jo 

obiskuje vaš otrok? / Število dislektikov na vaši 

šoli? 

- Mislim, da okoli 5 %. Ne vem točno. 

- Težko reči, saj ta »diagnoza« ni vedno 

eksplicitno zapisana v odločbi, prav tako 

niso vsi dijaki z disleksijo tudi 

obravnavani na Zavodu za šolstvo 

(nekateri tudi v različnih svetovalnih 

centrih ipd.).  

 

 

 

 

Pojavnost 

disleksije 

Poznavanje 

disleksije 

Kdo  navadno prepozna dijaka z disleksijo (v 

šoli, doma)? 

- V našem primeru šola ni zaznala nobenih 

težav (razen hiperaktivnosti, lenobe), 

motnjo je odkrila šele logopedinja v 3. 

razredu. Tako da mislim, da bi morala 

učiteljica v razredu prva zaznati motnjo – 

kjer se otrok prvič seznanja s pisanjem in 

branjem. 

- Na srednji šoli to največkrat opazijo 

učitelji, ki poučujejo slovenščino (npr. 

zaradi velikega števila napak pri spisih 

oziroma esejih) in dijaku svetujejo 

pogovor s svetovalno službo, ki dijaka 

ustrezno usmeri naprej (npr. Zavod za 

šolstvo, svetovalni centri). Je pa večina 

dijakov bila prepoznana kot otroci s 

posebnimi potrebami (tudi z disleksijo) 

že v osnovni šoli, tako da jih večinoma 

prepoznajo tam. 

 

 

 

Prepoznava 

disleksije 

Poznavanje 

disleksije 

S čim so povezane (učne) težave disleksika?  Poznavanje 



 

 
 

- Problemi z motivacijo, čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, neustrezno 

poučevanje, kulturna, okoljska ali 

socialna pogojenostjo. 

- Pri dijakih se pojavljajo težave zaradi 

specifičnih primanjkljajev, včasih se pri 

njih pojavijo težave zaradi (nižje) 

motivacije.  

 

 

Težave disleksika 

disleksije 

Pri kakšnih/katerih predmetih se dijaku z 

disleksijo največkrat ponavljajo težave? 

- Slovenščina, matematika, angleščina 

(tam, kjer se veliko piše). 

- Načeloma največ pri slovenščini in tujih 

jezikih, pojavljajo se težave tudi drugod. 

 

 

Pojavljanje težav 

disleksika 

Poznavanje 

disleksije 

Pri katerih predmetih je najbolj uspešen? 

- Tam, kjer ga učitelj sprejme takšnega, 

kakršen je – kjer se zaveda njegovih 

težav. Pa pri zgodovini, športni vzgoji in 

pri praksi. 

- Bolj uspešni so pri praktičnih oziroma 

strokovnih predmetih.  

 

Ali veste, kako so disleksiki zakonsko 

obravnavani? 

- Da. Obravnavan kot otrok s posebnimi 

potrebami – dodeljena dodatna strokovna 

pomoč.  

- Da. Z zakonom o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (učenci s 

primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja). 

 

 

Uspešnost 

disleksika 

 

 

 

 

 

Otrok s posebnimi 

potrebami 

 

Učenci s 

primanjkljaji na 

posameznih 

področjih 

 

 

Poznavanje 

disleksije 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje 

zakonodaje 



 

 
 

Kakšna je pomoč učencu z disleksijo pri pouku? 

- Podaljšan čas pisanja; kar si ne prepiše 

snovi, si lahko prekopira od sošolca; ima 

dodatno strokovno pomoč; napovedano 

spraševanje; brez glasnega branja v 

razredu.  

- Dijaku nudimo različne prilagoditve pri 

pouku, kot npr.:  ne upošteva se napak, 

ki so posledica specifičnih 

primanjkljajev (izpuščanje, zamenjevanje 

črk, zatikajoče branje, obračanje zlogov 

in krajših besed, delno upoštevanje 

slovničnih pravil); pregledno sestavljeni 

testi; podaljšan čas pisanja testa; dijaka 

se ne izpostavlja glasnemu branju (če ne 

želi); napovedano ustno ocenjevanje 

znanja, poudarek na ustnem ocenjevanju 

znanja, preverjanje razumevanja razlage; 

večji tisk, pisava, ki je prijazna osebam z 

disleksijo; možnost fotokopiranja 

zapiskov; da se jim zapiskov ne ocenjuje; 

pomožne točke pri esejih ipd.  

 

 

Podaljšan čas 

Napovedano 

spraševanje 

 

Prilagoditve pri 

pouku 

Poznavanje 

zakonodaje 

Kakšna je pomoč učencu z disleksijo na praksi? 

- Ker se med opravljanjem prakse počuti 

dobro in uspešno, ne potrebuje nobene 

pomoči oziroma dodatne obravnave. V 

praksi je bil med najboljšimi.   

- Ni posebnih prilagoditev pri praktičnem 

pouku. 

 

 

Ne potrebuje 

dodatne obravnave 

 

Ni posebnih 

prilagoditev 

 

 

 

Pomoč disleksiku  

Kakšne vrste pomoči se nudi učencu z disleksijo 

izven učilnice oziroma prostora, kjer opravlja 

delovno prakso? 

 

 Pomoč disleksiku 



 

 
 

- V šoli samo takrat, kar je nujno. Doma z 

raznoraznimi inštrukcijami. 

- Ni posebnih prilagoditev oziroma 

pomoči. Dijak lahko v primeru težav 

poišče pomoč pri svetovalni službi, 

razredniku, učitelje. 

 

Inštrukcije 

 

Svetovalna služba, 

razrednik, učitelj 

Na koga se lahko dijak z disleksijo obrne po 

pomoč? 

- V šoli: svetovalna delavka, razrednik?, 

doma: na celotno družino. 

- Znotraj šole: na razrednika, svetovalno 

službo, na posameznega učitelja.  

 

 

Družina 

Svetovalna služba, 

učitelji, razrednik 

Pomoč disleksiku  

Zaznate tudi močna področja dislektika? Kako 

ga usmerjate in spodbujate pri močnih 

področjih? 

- Da. Športno. Treniral je tek na smučeh – 

4 leta, nato je treniral hokej, od takrat 

naprej pa je izredno uspešen pri biatlonu 

(3 leta). Treninge obiskuje v Ljubljani, 

kamor ga vozimo 3–4-krat tedensko. 

Spremljali in spodbujali smo ga tudi na 

tekmovanjih. Obiskoval je tudi obvezne 

priprave na Pokljuki.  

- Velikokrat imajo močna področja pri 

praktičnem pouku, ki je velikokrat 

največja motivacija za odpravljanje težav 

pri drugih premetih.   

 

 

 

Spodbujanje v 

športu 

 

 

 

 

 

Praktični pouk 

Motivacija 

Pomoč disleksiku  

Kako se učenec z disleksijo integrira v razred? 

- Težje. Že kot celoten razred, ki se je 

zaradi dveh različno združenih 

programov delil na pol (niso se 

razumeli). Kasneje, ko so razred ločili, je 

 

 

Psihični napor 

 

Socializacija 

dislektika v šoli 



 

 
 

bilo veliko lažje. Je bilo pa naporno. In 

še vedno je. Kadar ne želi iti v šolo, me 

kliče v službo, da bruha, da mu je slabo 

… 

- Odvisno od posameznega dijaka.  

 

 

 

Odvisno od 

posameznikovega 

dojemanja 

Kako vi pomagate dijaku z disleksijo pri 

integraciji v razred? 

- Spodbujanje za trud in učenje. 

- Zaenkrat ni bilo potrebno kaj posebnega 

pri integraciji – lahko v imenu dijaka 

poprosimo kakšnega sošolca, da posoja 

zvezke oziroma zapiske, če je potrebno. 

 

 

 

Spodbuda 

Dodatna pomoč 

Socializacija 

dislektika v šoli 

So sovrstniki, sorojenci in/ali sošolci seznanjeni 

s težavami, vzroki in posledicami disleksije? 

- Sovrstniki: odvisno od posameznika; 

sorojenci: so seznanjeni; sošolci mislim, 

da ne poznajo celotne problematike.  

- Ne, razen na izrecno željo dijaka. 

 

 

Nepoznavanje 

problematike 

Socializacija 

dislektika v šoli 

Kakšno je sodelovanje med šolo in družino 

dislektika? 

- Če se kot starš zanimam sama, 

sodelovanje je. Drugače samo, kar je 

nujno, brez dodatnih informacij. Ali 

samo ob ekstremih: klicali so na primer 

takrat, ko je rekel, da bi se iz šolanja 

izpisal, da ne bo več hodil. 

- Sodelovanje pri pripravi 

individualiziranega programa, pri pojavu 

težav. 

 

 

 

 

 

Težave 

Individualiziran 

program 

Sodelovanje med 

šolo in starši 

Kako pomembno se vam zdi sodelovanje?  Sodelovanje med 



 

 
 

- Ključnega pomena, že zaradi samega 

dojemanja dijaka. Tako se lahko šoli 

predstavi močna in uspešna področja 

dijaka, ne samo tista manj uspešna, ki so 

izrazita v šoli.  

- Izjemno pomembno. 

 

Pomembnost 

sodelovanja 

šolo in starši 

Kaj od sodelovanja pričakujete? 

- Da bi šola pokazala več interesa za take 

učence. V celotnem razredu 28 učencev 

je imelo 10/12 otrok odločbo. Nekateri je 

pravzaprav niti niso potrebovali. Zato so 

bili taki, ki bi jo resnično potrebovali, 

prikrajšani.  

- Da tudi starši reagirajo pri pojavu težav, 

da se držijo dogovorov, da spodbujajo 

otroka. 

 

 

Interes za 

disleksike 

 

 

Spodbujanje 

Reagiranje na 

težave 

Sodelovanje med 

šolo in starši 

Kako bi osebno lahko izboljšali odnos šolskega 

sistema do dislektikov? 

- Več prilagajanja in razumevanja šole do 

dislektikov. Uporaba računalnikov (ali 

fotokopiranje vseh zapiskov) namesto 

lastnega pisanja. Da bi vsi učitelji 

upoštevali odločbe oziroma jih vsaj 

prebrali in videli – ne drži to,  da je »živ« 

otrok, razvajen in neuspešen.  

- Bolj sistematično izobraževanje učiteljev 

glede posebnih potreb dijakov (ne le 

disleksije), kar bi jim pomagalo pri 

ustreznem prilagajanju pouka tem 

dijakom in morda tudi pri prepoznavi 

oziroma zaznavanju težav.  

 

 

 

Prilagajanje 

Razumevanje 

Upoštevanje 

odločb 

 

Izobraževanje 

učiteljev 

 

Možne izboljšave 

 



 

 
 

Priloga 11: Prilagoditev šolskih obveznosti 

 

 


