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S k o t o p i č n i 
s i n d r o m  a l i 

s i n d r o m 
I R L E N 

SS mnogi enačijo z bralnimi 
težavami ali celo z disleksijo, 
kar je nepravilno. SS pogosto 
povzroča bralne težave, pri čemer 
je dobro vedeti, da se simptomi 
od posameznika do posameznika 
lahko razlikujejo in med osebami 
s SS lahko najdemo tudi odlične 
bralce z drugačnimi težavami.
Pri SS naši možgani pomanjkljivo 
ali napačno prikažejo sliko, ki 
jo gledamo (npr. črne črke na 
belem papirju), ali pa v pravilen 
prikaz slike vložijo več truda, kot 
je običajno. To lahko pomeni, da 
smo zmožni brati krajši čas kot 
naši vrstniki, si slabše zapomnimo 
prebrano, branje nas utrudi, izčrpa. 

Neredko SS povzroči glavobol, 
vrtoglavico, slabost, napetost, 
razdražljivost, izčrpanost in pekoče 
ali boleče oči … 

 IMA MOJ OTROK 
SKOTOPIČNI SINDROM?
Otrok morda zavrača branje ali pa 
začne zavračati branje v tretjem, 
četrtem razredu, ko se zmanjša 
velikost črk in razmik med vrsticami. 

Skotopični sindrom oz. sindrom 
Irlen (SS) je bil odkrit naključno 
pred 40 leti, ko so na treh delih 
sveta neodvisno ugotovili, da 
sprememba barvne podlage 
nekaterim olajša (ali celo 
prvič omogoči) branje. Helen 
Irlen, ameriška pedagoginja 
in raziskovalka, pa je zaslužna 
za razvoj metode (danes jo po 
njej imenujemo metoda Irlen), 
s katero pomagamo odpravljati 
simptome SS. Samega sindroma 
ne znamo odpraviti.
V Sloveniji se je s SS prva 
ukvarjala andragoginja, 
zaslužna profesorica dr. Ana 
Krajnc.

Skotopični sindrom ali 
sindrom Irlen je motnja 

vidnega zaznavanja, 
ki lahko povzroča 

oteženo branje 
(počasno, zatikajoče se 
branje, črke se lahko 
pri branju premikajo, 

meglijo, izginjajo), 
težave s koncentracijo, 
glavobole ali migrene, 
popačenja okolice ali 

ožje vidno polje.

Napisala: doc. dr. POLONA KELAVA
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 KAKO POMAGAMO 
STARŠI?
Otroka je treba predvsem razumeti 
in poslušati. Če otrok raje bere 
v poltemnem prostoru, mu ne 
prižigamo luči. Kadar otrok želi, 
da mu šolsko snov še preberemo, 
to storimo, saj si bo lažje zapomnil 
in povezal vsebine. Opazujemo, 
ali je branje po kvaliteti drugačno, 
če bere pri naravni svetlobi v 
primerjavi z umetno svetlobo. 
Otroka vprašamo, kako vidi 
besedilo, namesto da bi bili 

nestrpni v smislu 
»Kako tega ne moreš 
pravilno prebrati?!« 
Ponudimo mu branje na 
recikliranem papirju. 
Če ga bleščanje papirja 
manj moti, branje pa 
mu je prijetnejše ali 
celo boljše, je smiselno, 
da strokovnjaki določijo 
individualni odtenek 
barvne podlage, s 
katerim bo branje 
resnično olajšano. 
Barve folije ne dolo-
čamo sami, saj z 
napačno določeno 
barvo ne bomo dobili 
optimalnih rezultatov, 
na koncu pa bomo 
obupali, češ da otroku 
barva ne pomaga, kar 
pa morda ni res.

 POMOČ 
STROKOVNJAKOV 

– METODA IRLEN
V Sloveniji za pomoč pri skotopi-
čnem sindromu uporabljamo 
metodo Irlen. Pomoč je organi-
zirana v dveh stopnjah. Na osnovni 
stopnji testiranja, ki jo izvede 
certificiran Irlen presojevalec, 
se določi, kako težko obliko SS 
ima oseba, ali pa se možnost SS 
izključi. Testiranje se ne izvaja z 
branjem, saj bi v tem primeru lahko 
na rezultat vplivala disleksija ali 
druge učne/bralne težave. Ravno 
zato, ker metoda Irlen temelji na 
dobrem poznavanju delovanja 
možganov, smo z njeno pomočjo 
tudi zelo uspešni. Po osnovni 
stopnji testiranja otrok domov 
odnese individualno kombinacijo 
folij (izbiramo med več kot 11.000 
odtenki), s katero se mu črke ne 
dvigajo več od podlage (če se mu 
je prej to dogajalo), se ne meglijo, 
pačijo ali izginjajo. Branje je zaradi 

tega olajšano, nekateri pa se s temi 
folijami šele naučijo branja.
Na drugi stopnji testiranja, ki se 
svetuje le za tiste z zmerno do težjo 
obliko SS in jo izvajamo certificirani 
Irlen diagnostiki, na Irlen kliniki je 
to poleg mene še Ljubica Kosmač, 
strokovna vodja klinike, se določi 
individualna barva Irlen filtrov, ki 
jih nosimo kot očala. Barva očal je 
pogosto drugačna od barve folij! 
Razlogov je več: s folijami prilagodimo 
barvo odbite svetlobe, s filtri pa 
se prilagodi valovna dolžina vse 
svetlobe, ki pride do možganov; pri 
Irlen filtrih ne gre za običajne barvne 
leče, temveč za filtre s posebnim 
načinom delovanja, ki pogosto do 
možganov prepuščajo drugačno 
barvo, kot je barva filtra.  Ta očala 
pomagajo širše kot folije, omilijo ali 
odstranijo glavobol (če je bil posledica 
SS), odstranijo napetost, preprečijo 
slabosti, vrtoglavice, olajšajo ali 
bistveno izboljšajo branje, ne le s 
papirja, tudi s table in drugih površin, 
ki jih s folijo ne moremo prekriti. Z 
nošenjem se pogosto izboljša otrokova 
samostojnost pri šolskem delu, otrok 
pridobi samozavest, predvsem pa 
lahko izrazi vse svoje potenciale, ki 
jih zaradi drugačnega vizualnega 
zaznavanja prej ni mogel. Te in 
druge učinke metode Irlen poleg 
naših izkušenj potrjujejo številne 
znanstvene študije.  

Doc. dr. Polona Kelava je 
certificiran Irlen diagnostik, 

soustanoviteljica in direktorica 
Irlen klinike Slovenija.

Inštitut za skotopični sindrom
Irlen klinika Slovenija

Središka 4
1000 Ljubljana

e-pošta: info@irlenslovenia.com
tel.: 070 76 9991

www.irlenslovenia.com

Branje mu je fizično naporno, se 
napreza, nerad bere. Pozorni smo 
tudi na občutljivost za svetlobo na 
splošno ter na zastiranje svetlobe 
pri branju (z roko, obračanje od 
luči, raje bere v temnem prostoru). 
Otrok si šolsko snov ali druge teme 
zapomni, ko mu o tem preberemo 
starši ali sliši razlago učitelja, ko 
mora besedilo prebrati sam, pa ga 
ne razume v celoti, hitro se naveliča 
in išče izgovore, da bi namesto 
branja ali učenja počel kaj drugega. 
Otroci s SS se tudi lažje izražajo 
ustno kot pisno.
Najbolj podroben odgovor na 
vprašanje, ali bi bilo treba otroka 
testirati, dobimo iz realno 
izpolnjenega Vprašalnika za 
samotestiranje pred presojanjem 
skotopičnega/Irlen sindroma 
(dostopen je na spletni strani 
Inštituta), ki je tudi merilo 
smiselnosti testiranja posameznika.
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Skotopični sindrom pogosto 
zamenjujejo z disleksijo, kar ni v 
skladu z novejšimi znanstvenimi 

dognanji. Za oba je vzrok 
drugačno delovanje možganov, 

vendar pri vsakem na svoj 
način. Ker je razlog za simptome 

skotopičnega sindroma 
drugačno procesiranje vizualnih 
informacij od običajnega, lahko 

ta (v nasprotju z disleksijo) 
povzroča tudi premikanje 

ali izginjanje črk, glavobole, 
slabosti, izčrpanost itd., tako 

SS kot disleksija pa lahko (vsak 
iz drugih vzrokov) povzročita 

bralne težave ali težave s 
koncentracijo. Otrok ima lahko le 
eno ali drugo ali pa oboje hkrati.
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