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POVZETEK 

 

Diplomska naloga se ukvarja s problematiko učnih težav med otroki in mladostniki. V okviru te 

teme raziskuje problematiko učinkovitega izvajanja učne pomoči s strani različnih profilov.  

V teoretičnem delu so poleg učnih težav in učenja, opredeljeni dejavniki učenja, modeli učne 

pomoči, področja in kriteriji, po katerih lahko učne težave prepoznamo v delu z otroki in 

mladostniki. Opredeljene so tako naloge različnih profilov strokovnjakov pri delu z učenci z 

učnimi težavami kot njihove strokovne kompetence.  

Empirični del predstavlja kvalitativno raziskavo. Preko analize pogovorov s strokovnimi delavci, 

zaposlenimi v šolstvu, ki že vrsto let delajo z otroki s težavami pri učenju, so raziskana naslednja 

področja: timsko sodelovanje pri prepoznavanju učnih težav, načrtovanju ustrezne učne pomoči 

in izvajanju učne pomoči. Posebna pozornost je namenjena raziskovanju vzdrževanja motivacije 

pri učni pomoči in raziskovanju vloge socialnega pedagoga pri učnih težavah. 

V nalogi je prav tako podan pogled problematike vključevanja otrok z učnimi težavami v redne 

osnovne šole. 

 

  

 

Ključne besede: učenci z učnimi težavami, učne težave, učna pomoč, dejavniki učenja, timsko 

delo  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This diploma paper discusses the question of learning disabilities among children and 

adolescents. Within the framework of this issue, it researches the effectiveness of learning aids 

implementation from members of different professions.  

In the theoretical part it defines learning disabilities and learning process; in addition, it also 

defines various factors of learning process, types of learning aids, areas and criteria in identifying 

learning disabilities when working with children and adolescents. Furthermore, it defines 

professional workers tasks when working with pupils with learning difficulties, as well as their 

professional competences.     

The empirical part presents the qualitative research. The following topics are researched with the 

help of the analysis of conversations with professional workers employed in education, who have 

many years´ experiences in working with pupils with learning difficulties: identifying learning 

disabilities in teamwork, planning of adequate learning aids and their implementations. Special 

emphasis is given to the research in sustaining pupil’s motivation with regard to learning aids 

and to the role of the social pedagogue regarding learning disabilities. 

In addition, it also gives view on the integration issues of pupils with learning difficulties in the 

ordinary elementary schools.          

 

 

Key words: pupils with learning difficulties, learning disabilities, learning aids, learning factors, 

teamwork 



 

Kazalo 

UVOD ............................................................................................................................................. 3 

I.  TEORETIČNI DEL .................................................................................................................... 4 

1. UČENCI S POSEBNIMI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI ...................... 4 

1.2   CILJI IN NAČELA PRI DELU Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI ................. 6 

2. OPREDELITEV UČENJA ..................................................................................................... 7 

2.1 VSAKDANJE IN ŠOLSKO UČENJE .............................................................................. 8 

3.  DEJAVNIKI USPEŠNEGA UČENJA .................................................................................. 9 

4. OPREDELITEV UČNIH TEŽAV ........................................................................................ 12 

4.1 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI ................................................................................. 13 

4.2 VRSTE UČNIH TEŽAV ................................................................................................. 14 

5. PREPOZNAVANJE UČNIH TEŽAV .................................................................................. 17 

5.1 OPIS RAZLIČNIH PODROČIJ TEŽAV UČENCEV IN ZNAČILNOSTI TEH TEŽAV, 

KI SO NAM LAHKO V POMOČ PRI PREPOZNAVANJU UČNIH TEŽAV ................... 18 

6. POMOČ OTROKOM Z UČNIMI TEŽAVAMI .................................................................. 25 

6.1 OBLIKE UČNE POMOČI .............................................................................................. 26 

6.2 TEMELJNA NAČELA POMOČI UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI ..................... 26 

6.3 ZAKONITOSTI IZVAJANJA UČNE POMOČI ............................................................ 30 

6.4 PETSTOPENJSKI MODEL NUDENJA UČNE POMOČI ............................................ 31 

7. UČNE TEŽAVE KOT POSEBNA POTREBA .................................................................... 33 

7.1 POSTOPEK USMERJANJA .......................................................................................... 33 

7.2  INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM ............................................................................. 34 

8. DELO IN NALOGE RAZLIČNIH PROFILOV PRI DELU Z UČENCI Z UČNIMI 

TEŽAVAMI .............................................................................................................................. 35 

8.1 UČITELJ ......................................................................................................................... 35 

8.2. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ............................................................................ 36 



2 

 

9. SOCIALNA IZKLJUČENOST KOT REZULTAT INTEGRACIJE OSEB S POSEBNIMI 

POTREBAMI V REDNE ŠOLE............................................................................................... 41 

II. EMPIRIČNI DEL ..................................................................................................................... 43 

1. OPREDELITEV PROBLEMA ............................................................................................. 43 

1.1 RAZISKOVALNI CILJI ................................................................................................. 44 

1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .................................................................................. 44 

2. METODOLOGIJA ................................................................................................................ 45 

2.1 VRSTA RAZISKAVE .................................................................................................... 45 

2.2 VZOREC RAZISKOVANIH OSEB ............................................................................... 45 

2.3 MERSKI INSTRUMENTI .............................................................................................. 46 

2.4 ZBIRANJE PODATKOV ............................................................................................... 46 

2.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV ....................................................................... 47 

2.6 REZULTATI ................................................................................................................... 47 

3. INTERPRETACIJA REZULTATOV................................................................................... 69 

3.1 PREPOZNAVANJE UČNIH TEŽAV ............................................................................ 69 

3.2 UČNA POMOČ ............................................................................................................... 70 

3.3 TIMSKO SODELOVANJE ............................................................................................ 73 

3.4 DELO S STARŠI............................................................................................................. 74 

3.5 DRUGAČNOST OTROK ............................................................................................... 75 

3.6 VLOGA SOCIALNEGA PEDAGOGA .......................................................................... 76 

4. UGOTOVITVE IN ZAKLJUČNA INTERPRETACIJA ..................................................... 77 

ZAKLJUČEK ............................................................................................................................... 80 

LITERATURA ............................................................................................................................. 82 

PRILOGE ...................................................................................................................................... 86 

 



3 

 

UVOD 

»Mladost v današnji družbi razpada na delna področja s številnimi življenjskimi nalogami, pri 

čemer sodobni izobraževalni poteki prisegajo na storilnost, tekmovalnost in individualno 

odgovornost. Zato je posebno ranljiva skupina tistih mladih, ki imajo težave z učenjem, ki jim ne 

uspe končati izobrazbene poti in so hkrati brez zadovoljive odnosne, socialne in družinske 

podpore« (Kobolt, 2010, str. 7). 

Moramo se zavedati, da je obiskovanje osnovne šole za nekatere otroke zabavno, za druge pa 

mučno in neprijetno opravilo. Otroci so si med seboj zelo različni. Razlikujejo se v načinih 

mišljenja, učenja, vedenja, sprejemanja novih informacij, hitrosti delovanja, obsegu pozornosti 

itd. 

Učne težave povzročajo pri otroku stisko. Slabe ocene in učni neuspeh lahko privedejo otroka v 

hujšo stisko kot neuspeh ali težava odraslega na delovnem mestu. Ko otrok prinaša slabe ocene 

domov, se starši največkrat postavijo na stran šole in otrok je za slabo oceno na delovnem mestu 

oz. v šoli še enkrat kaznovan doma. 

Šolski neuspeh pri večini otrok prizadene njihov vsakdan. Za mnoge to pomeni več ur učenja 

doma, torej podaljšani delovni čas, za nekatere pomenijo slabše ocene omejitev njihovih 

interesnih dejavnosti. Kar je najslabše, slabe ocene pomenijo »luknje« v znanju, praznine, ki jih 

otrok vse težje zapolni. Dlje kot traja šolski neuspeh, težje si otrok pomaga in težje mu pomagajo 

drugi.  

Vsa ta dejstva so me spodbudila k pisanju diplomske naloge na temo učinkovitega izvajanja učne 

pomoči. Odprla so se mi vprašanja: Kaj so učne težave in kaj jih povzroča? Kako prepoznavamo 

učne težave? Kateri dejavniki vplivajo na učenje posameznikov? Kdaj otrok pridobi status 

učenca s posebnimi potrebami in ali je zaradi tega stigmatiziran? Ali strokovnjaki med seboj 

sodelujejo pri načrtovanju pomoči in njenem izvajanju? Kako vzdržujejo motivacijo pri učenju? 

Eno od bistvenih vprašanj, ki sem si jih zastavila, je: Kakšna je vloga socialnega pedagoga pri 

delu z učenci z učnimi težavami?  

Na ta vprašanja bom poskušala odgovoriti v pričujoči nalogi.  
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I.  TEORETIČNI DEL 

 

1. UČENCI S POSEBNIMI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI 

POTREBAMI 

 

V Konvenciji o otrokovih pravicah (1990, 2. člen) je zapisano, da država zagotavlja možnosti za 

optimalen razvoj brez kakršnegakoli razlikovanja, ne glede na raso, spol, barvo kože, jezik 

socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo, 

invalidnost itd. 

Kavkler & Magajna (2008, str. 23) omenjata: »Termin otroci s posebnimi potrebami je krovni 

termin, ki vključuje 20 do 25 % populacije vseh učencev. Pri otrocih s posebnimi potrebami 

moramo vedno upoštevati, da se njihove potrebe razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo 

izrazitih. V skupini otrok s posebnimi potrebami je največ otrok z učnimi težavami, tako 

splošnimi kot specifičnimi, in sicer 20 % šolajoče se populacije«. 

Definicije posebnih potreb in število definiranih podskupin otrok s posebnimi potrebami se po 

evropskih državah razlikujejo. V slovenskem Zakonu o osnovni šoli (2006, 11. člen) je naštetih 

10 podskupin (otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in 

naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni 

otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami, učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci).  

Številni učenci v izobraževalnem procesu ne dosegajo pričakovanega, ne izpolnjujejo 

storilnostnih kriterijev, zato jim skušamo dodatno pomoč pri učenju dati tudi s statusom »učenca 

s posebnimi potrebami«, ki omogoča prilagoditev in programe individualne pomoči.    

Prav tukaj želi zakonodajalec z uvrstitvijo učencev z učnimi težavami med učence s posebnimi 

potrebami povečati občutljivost in odgovornost šol za težave učencev pri učenju ter za 

pravočasno pomoč.        

 



5 

 

Tako Zakon o osnovni šoli (2006, 11. člen) pravi: »Otroci s posebnimi potrebami, ki so 

usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v 

prilagojene izobraževalne programe ali v posebne programe vzgoje in izobraževanja, imajo 

pravico do individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja. 

Osnovna šola mora za izvajanje osnovnošolskega programa otrok s posebnimi potrebami 

zagotoviti strokovne delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih programov«. 

V Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi 

potrebami (2006, 4. člen) je prav tako zapisana pravica o dodatni strokovni pomoči otrokom s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki se glasi: Otrok s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja ima pravico do petih ur dodatne strokovne pomoči, pri čemer se lahko ob prvi 

usmeritvi določi največ tri ure, ob vseh nadaljnjih usmeritvah pa največ dve uri tedensko. 

Dodatno strokovno pomoč izvajajo različni strokovnjaki (specialni in rehabilitacijski pedagog, 

socialni pedagog, pedagog, psiholog itd.). Če šola tega kadra nima, ga je dolžna zagotoviti. 

Za učenca z učnimi težavami ni predviden individualizirani izobraževalni program, v katerega bi 

bil učenec usmerjen z odločbo, vendar to ne pomeni, da ni upravičen do ustreznih prilagoditev v 

procesu poučevanja in učenja. 

Zakon o osnovni šoli (2006, 12. člen) navaja, da so osnovne šole učencem z učnimi težavami 

dolžne prilagajati metode in oblike dela ter zagotavljati dopolnilni pouk in druge oblike 

individualne in skupinske pomoči.  

Kobolt (2010, str. 16) nas opozarja, da je ta pomoč zadostna in primerna, če so pri otroku 

prisotni predvsem učni primanjkljaji. Če so pri otroku prisotni še socialni, družinski, kulturni, 

emocionalni in vrednostni vidiki različnosti, pa zgolj učna podpora in različne didaktične 

prilagoditve ne obrodijo pričakovanih in želenih sprememb. Kot rešitev ponuja graditev kulture 

skupnosti, ki jih bo vključila in podprla v njihovih potrebah po pripadnosti in participaciji. 

Temelj naj bi postal odnos, ki se gradi med pedagogi in učenci. Medtem so oboji aktivni 

ustvarjalci teh odnosov in so svobodni. 
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1.2   CILJI IN NAČELA PRI DELU Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na ciljih in načelih, ki jih določa 4. 

člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011), ki zagotavlja:  

 največjo korist otroka,  

 celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja,  

 enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok,  

 vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov (v nadaljnjem besedilu: staršev) 

v postopek usmerjanja in oblike pomoči,  

 individualizirani pristop, 

 interdisciplinarnost,  

 ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja,  

 čim prejšnjo usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja,  

 takojšnjo in kontinuirano podporo in strokovno pomoč v programih vzgoje in 

izobraževanja,  

 vertikalno prehodnost in povezanost programov,  

 organizacijo vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja,  

 ustrezne pogoje, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka. 
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2. OPREDELITEV UČENJA 

Ljudje običajno pojmujemo učenje zelo ozko, in sicer vezano na šolsko učenje ob knjigi. 

Uradna in strokovna definicija učenja UNESCO/ISCED (po Marentič-Požarnik 2000, str. 10) se 

glasi: »Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, 

spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju 

podedovanih vedenjskih vzorcev«.  

Tako tudi Marentič-Požarnik (2000, str. 10) & Woolfolk (2002, str. 153) poudarjata, da gre pri 

učenju za razmeroma trajne, namerne ali nenamerne spremembe v posameznikovi osebnosti, 

znanju in vedenju, ki so posledica individualnih izkušenj, ob interakciji med človekom in 

njegovim fizikalnim in socialnim okoljem. 

Zelo pomembno je, da se kot strokovnjaki, ki delamo z mladimi, zavedamo, da je vsak človek 

enkraten in ima svoje posebne potrebe. Vsi otroci niso enako učno zmogljivi, tega se moramo 

zavedati in to upoštevati pri svojem delu tako, da bi bilo čim manj izključenih in stigmatiziranih 

posameznikov. 

Žerovnik (1994, str. 59)  poudarja: »Strpnost in širina v pogledih na šolsko učno zmogljivost je v 

vsaki kulturi drugačna. V strogem storilnostno usmerjenem okolju, ki postavlja visoke učne, 

vedenjske, delovne, moralne zahteve, že najmanjši odstop ovrednotijo, ocenijo, zaznamujejo.                                                                          

Pri šolski učni zmogljivosti gre za povsem določeno učno zmogljivost v okviru šolskega pouka«. 

Učno zmogljivost opredeljuje (prav tam) kot splošno človekovo zmožnost za povezovanje, 

predelavo in uporabo izkušenj. Vključuje nadarjenost, poprejšnje učenje in motiviranost; 

sposobnost za obdelavo in predelavo novih podatkov in spoznanj. Učna zmogljivost ni zmeraj 

enaka, z vsako učno storilnostjo se povečuje. 
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2.1 VSAKDANJE IN ŠOLSKO UČENJE   

Učitelji imajo danes zelo veliko odgovornost, ker jih preganja birokracija in načrt, ki ga morajo 

izpolniti v določenem obdobju, morajo biti sposobni prenesti učno snov na učence in se znati 

prilagoditi prav vsakemu posamezniku.  

 »V šoli se rezultat učenja kvantificira. Šolski okvir ne spodbuja ali sploh ne omogoča 

kakovostnega poglabljanja mehanično pridobljenega znanja, ali pa tega ne vrednoti« Krajnčan 

(1997, str. 94). Prav tukaj nas avtor opozarja na to, da bi šolski sistem moral bolj usmerjati 

pozornost na te postopke poglabljanja. 

Zaradi tega je pomembno, da se zavedamo razlike med vsakdanjim in šolskim učenjem, le tako 

bomo lažje razumeli težave pri učenju, s katerimi se srečuje večina šolarjev.  

Moramo se zavedati, da je snov, s katero se srečujejo mladi v šoli, za njih večkrat nerazumljiva, 

ker jo samo mehanično predelajo, ne da bi se dejansko v njo poglobili.  

Biggs & Moore (1993, str. 10-13) predstavljata bistvene elemente vsakdanjega in šolskega 

učenja: 

 Vsakdanje učenje je povezano z življenjskimi okoliščinami in je vsebina učencu osebno 

pomembna, razrešuje različne težave, npr. z motivacijo, in povečuje učenčeve 

sposobnosti. Šolsko učenje je nekaj, kar so drugi (znanstveniki) doživeli kot pomembno 

in tisto raziskovali in so učencem take informacije abstraktne in večkrat nerazumljive. 

 Pri vsakdanjem učenju imamo željo in potrebo, da se nekaj naučimo (npr. Eskim loviti 

ribe, nekdo drug voziti avto). Za učenje matematike moramo biti motivirani, ker učenec 

po navadi ne čuti potrebe po učenju abstraktnih vsebin. 

 Šolsko učenje je bolj kompleksno, težje se ga naučimo in prenesemo v prakso. 

 Pri vsakdanjem učenju se nekaj naučimo, kadar vcepimo to v svoje možgane, medtem ko 

pri šolskem učenju se nekaj naučimo, vendar ne vemo, kdaj in zakaj to uporabljamo (npr. 

pri algoritmih). 

 Pri vsakdanjem učenju nam lahko drugi ljudje pomagajo, medtem ko je v šoli preveč 

učencev na enega učitelja in se učitelji in predmeti venomer menjajo. 
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 V vsakdanjem življenju uspeh ugotavljamo glede na kakovost in ga lahko sami preverimo 

(npr. ali/kako smo skuhali kosilo), medtem ko se v šoli uspeh dokazuje z ocenami. 

 

 

3.  DEJAVNIKI USPEŠNEGA UČENJA  

Zakaj nekateri učenci brez kakšnega večjega naprezanja dosežejo višje rezultate, medtem ko 

drugi obupajo že v osnovni šoli? Pedagoški delavci in starši si takšna vprašanja konstantno 

zastavljamo. Za nekatere učence pravimo: »Je zelo sposoben/-na, ampak len/-na«, medtem ko za 

ostale: »Je zelo priden/-na, ampak ni dovolj sposoben/-na«. 

Marentič-Požarnik (2000, str. 130) omenja, da je zelo pomemben kriterij uspešnosti. Večina ljudi 

ga opredeljuje kot učni uspeh – dosežene šolske ocene ali testni rezultati. Avtorica prav tukaj 

opozarja, da se moramo vprašati, kakšna je kakovost znanja, njegova trajnost, uporabnost, do 

katere mere je učenec uspel razviti svoje sposobnosti.  

Vsakdo, ki se ukvarja z vzgojno-izobraževalnim delom, naj bi poznal glavne dejavnike 

uspešnega učenja, jih pri svojem delu upošteval in vplival nanje, kjer je to mogoče. 

Znal naj bi analizirati vzroke učne neuspešnosti pri posamezniku ali skupini učencev in te 

vzroke načrtno odpravljati ali vsaj omiliti, navaja (Marentič-Požarnikova, 1988). 

Marentič-Požarnik (1988, str. 10, 11) deli dejavnike učenja na tiste, ki so v učencu samem, torej 

»notranje« dejavnike in dejavnike v njegovem okolju, družinskem, šolskem oziroma tiste, ki so 

prisotni v celotni učni situaciji ali »zunanje« dejavnike.  
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Skupine notranjih dejavnikov (Marentič-Požarnik, 1988, str. 10, 11): 

Fiziološki dejavniki učenja so tisti, ki izvirajo iz učenčevega telesnega stanja, zdravja in počutja 

(splošni nivo telesne energije in kondicije, stanje čutil, funkcioniranje živčnega sistema, 

psihomotorična oziroma senzomotorična koordinacija in hormonalno ravnotežje). 

Psihološki dejavniki učenja: umske in delno tudi druge sposobnosti, kognitivni stil – način 

umskega funkcioniranja, sprejemanja in predelovanja informacij in reševanja problemov; 

kognitivna struktura – količina in urejenost predhodnega znanja, učne navade spretnosti in 

metode, motivacija za učenje in osebnostno-čustvene posebnosti. 

Med zunanje dejavnike pa uvrščamo (Marentič-Požarnik, 1988, str. 11, 12): 

Fizikalne dejavnike, ki izvirajo iz neposrednega učnega okolja (osvetljenost, hrup, temperatura, 

urejenost učnih pripomočkov, opremljenost in oblikovanost prostorov za učenje). 

Družbene ali socialne dejavnike, ki izvirajo iz ožjega in širšega učenčevega družbenega okolja, 

t.j. najprej iz družine, nato iz šole in širšega okolja (vrstniki, mediji). 

Marentič-Požarnik (prav tam) pravi, da dejavniki ne delujejo ločeno eden od drugega. Med seboj 

se prepletajo, med enimi in drugimi ne moremo potegniti ostre meje. Zunanji dejavniki redko 

neposredno vplivajo na učno uspešnost (npr. socialno šibkejši in neizobraženi starši svojemu 

otroku ne morejo pomagati pri učenju). Največkrat naj bi se zunanji dejavniki spremenili v 

notranje oziroma nanje bistveno vplivali. Življenje v nespodbudnem okolju bo sčasoma npr. 

znižalo učenčevo motivacijo za učenje. Po drugi strani pa je od učenčevih doslej razvitih 

psiholoških sposobnosti odvisno, kako bo nanj vplivalo delovanje zunanjih dejavnikov. Na hrup 

se npr. odzivamo različno. Negativno bo na učenje vplival le, če ga bo učenec zaznal kot 

motečega. Torej, če bo učenec pri svojem delu visoko motiviran, učne aktivnosti zaradi hrupa ne 

bo prekinil, ampak kvečjemu zvišal nivo vložene energije. 

Prav tako se učenci različno odzivajo na (navidezno) enake zunanje pobude s strani učitelja, saj 

vstopajo v situacijo z različnimi sposobnostmi in vzorci motivacije. Medtem ko se bo npr. 

samozavesten učenec ob učiteljevi kritiki še bolj potrudil, bo plahega in anksioznega učenca 

kritika najverjetneje še bolj potrla in demotivirala za nadaljnje delo. 
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Marentič-Požarnik (1988, str. 12, 13) pravi, da učenec ni le pasiven produkt okoliščin, ampak 

stopa v nove učne situacije kot aktiven partner, ki s svoje strani vpliva npr. na ravnanje staršev in 

učitelja in do neke mere izbira vplive, ki nanj delujejo. Gre za sovplivanje ali interakcijo. 

Pomembno je tudi kopičenje pozitivnih in negativnih dejavnikov. Marentič-Požarnik (2000, str. 

132) omenja, da učenec v spodbudnem domačem okolju z večjo verjetnostjo razvije zanimanje 

za določeno področje; prav tako zelo dobri učenci vzbujajo pri učitelju pozitiven odnos in 

spodbude, ki izhajajo iz visokih učiteljevih pričakovanj, kar lahko stimulativno vpliva na 

učenčevo počutje, motiviranost in prizadevnost.  

Obratno pa se lahko pri učencu iz neugodnih razmer, in ki ni motiviran za učenje ter kateremu 

učitelj daje pogosto negativne povratne informacije, zanimanje za učenje še dodatno zmanjša. Na 

ta problem opozorita Peček-Čuk & Lesar (2010, str. 175), ko omenita raziskavo Kobolt (1992, 

str. 85, 110; A study … 2003): »Storilnostno uspešne skupine učencev razvijejo šoli naklonjen 

vzorec vedenja, kar pomeni, da so konstruktivno storilnostni, upoštevajo dogovore in 

disciplinska pravila, sprejemajo učiteljevo vlogo; neuspešni učenci pa oblikujejo šoli 

nenaklonjen vedenjski stil, ki se izraža v doživljanju šole kot nujnega zla, neupoštevanju pravil 

in norm šole; njihov vedenjski stil je za učitelje dodaten napor in vir doživljanja pedagoške 

neuspešnosti, kar povzroči odklonitev takšnih učencev. Učno neuspešni učenci dobivajo manj 

socialnih spodbud, manj ponudb za sodelovanje, več negativnih informacij, do njih se začnejo 

utrjevati negativna pričakovanja, povezana ne le s storilnostjo, temveč tudi z vedenjem«. 
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4. OPREDELITEV UČNIH TEŽAV 

»Učne težave so zapleten in trdovraten pojav. Po mnenju mnogih strokovnjakov je šolska 

neuspešnost eden najtežje rešljivih problemov, s katerimi se spoprijemajo sodobne družbe« 

(Magajna, 2008, str. 5). 

Da učne težave predstavljajo veliko težavo v sodobni družbi, meni tudi Magajna (2009, str. 377), 

ki pravi: »Učne težave so kompleksen pojav z dolgotrajnimi in raznovrstnimi posledicami, ki 

prizadenejo kompetitivnost pa tudi družbeno kohezivnost. Ker so pojavne oblike težav pri učenju 

zelo raznovrstne, zahtevata prepoznavanje in načrtovanje ustrezne pomoči vrsto individualno in 

sistemsko naravnanih rešitev na različnih ravneh«.  

Podobno meni tudi Kobolt (2010, str. 12), ki pravi: »Posebno ranljiva je skupina mladih ali 

mlajših odraslih, ki imajo težave z učenjem in jim ne uspe končati izobrazbene poti. Ti mladi so 

marginalizirani, zanje so značilni visoka stopnja negotovosti v lastne sposobnosti, nizka 

samopodoba, pomanjkljive funkcionalne, socialne in komunikacijske spretnosti, strah pred 

neuspehom, brezposelnostjo in socialno izključenostjo. 

Bartoli (1990, po Magajna, Kavkler in Košir 2011, str. 9) omenja ekosistemsko definicijo težav v 

procesu učenja, ki navaja, da težave v procesu učenja nastanejo takrat, kadar v procesu učenja 

manjka eden ali več pomembnih elementov ekosistema, ki vplivajo na učenca. Nadalje omenja: 

»Kompleksni biološki, socialni, družinski, kognitivni, jezikovni, kulturni, zgodovinski, 

ekonomski in politični dejavniki oblikujejo ekosistem, ki vpliva na učinkovito učenje vsakega 

učenca. Uspešnost pri učenju pa je odvisna od vseh udeležencev ekosistema (učenec, družina, 

šola, družbena skupnost, kultura, značilnosti interakcij in povezovanja podsistemov v celoto) in 

ne le od učenca. Učenec pa s svojimi značilnostmi vselej oblikuje interakcije med sabo in 

drugimi udeleženci ekosistema«. 
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4.1 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Do leta 1963 so bili učenci, ki so imeli težave pri učenju, poimenovani kot hiperaktivni, učenci z 

motnjami v percepciji, učenci z minimalno cerebralno paralizo ipd. Od takrat naprej pa jih 

poimenujemo kot učence z učnimi težavami. Valenčič (1986, po Gabrovšek 2003, str. 7)  

Ayers (2006, str. 15) pravi, da so učne težave  opredeljene z normativnim standardom IQ testov 

in z uporabo normativa razvojnih lestvic. Prav tako so opredeljene glede na različne tipe 

kurikularnih  potreb in glede na starost, v kateri se učne težave prvič pojavijo. V praksi učenci z 

učnimi težavami ležijo na kontinuumu od blagih skozi zmerno do hudih težav. Stopnja 

razširjenosti je bila navedena nekje med 12 in 30 %  šolske populacije. 

Danes strokovnjaki različno definirajo termin učenci z učnimi težavami. 

Zaradi raznovrstnosti učnih težav je definicija tega pojava dokaj ohlapna. Lerner (2003, po 

Kavkler, Magajna in Košir 2011, str. 9) tako definira otroke in mladostnike z učnimi težavami 

kot raznoliko skupino otrok in mladostnikov z različnimi kognitivnimi, socialnimi, čustvenimi in 

drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot večina njihovih vrstnikov. 

Žerovnik (2004, str. 61) pravi, da so ti otroci zaradi svojih težav in motenj porazdeljeni  v 

kontinuum otrok na prehodu med zdravimi in prizadetimi, kjer so eni bliže prvim, drugi pa bliže 

drugim. Nadalje pa meni: »Ti otroci so vmes med dobro prilagodljivimi in neprilagodljivimi 

zahtevami, ki jih pred nje postavlja naše kulturno okolje in storilnostna usmeritev šole. Ravno ta 

neopredeljenost oziroma dejstvo, da so preveč normalni, da bi imeli pravico do tolerantnega 

obravnavanja, kot je običaj v odnosu do prizadetih (hendikepiranih) otrok, toda obenem 

“premalo normalni”, da bi se lahko prilagodili enotnim vzgojnim pravilom in enotnim šolskim 

zahtevam, je njihova osnovna življenjska težava prav v šolskem obdobju«. 
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4.2 VRSTE UČNIH TEŽAV  

Z razvojem različnih ved so se spreminjala tudi pojmovanja vzrokov učne neuspešnosti in načini 

obravnave učnih težav. Zgodnje klinično-psihološke in psihiatrične analize učne neuspešnosti so 

bile usmerjene predvsem na individualne vidike učne neuspešnosti (vzroke v posamezniku). V 

zadnjih nekaj desetletjih se odpirajo nove perspektive, ki izpostavljajo vlogo okolja pri 

povzročanju šolske neuspešnosti in s tem povečujejo družbeno kritičnost in samorefleksijo 

(Magajna, 2008, str. 7). 

Kavkler & Magajna (2008, str. 26) omenjata, da je skupina učencev, dijakov z učnimi težavami  

zelo raznolika. Nekateri učenci so neuspešni pri vseh predmetih, medtem ko so nekateri pri enem 

ali dveh. Težave so lahko prisotne že pred vstopom v osnovno šolo (pretirana nemirnost in 

beganje 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 itn.). Nekatere vrste učnih težav so prehodne (upad 

storilnosti po kratkotrajnem, intenzivnem stresu, prilaganje na novo situacijo itn.), druge pa 

ovirajo posameznika dlje časa ali vse življenje (nekatere težje oblike specifičnih učnih težav). 

Z vidika sodobnega interakcijskega pojmovanja lahko razdelimo učne težave otrok na tri 

osnovne skupine (Magajna, 2008, str. 7): 

TIP I (prav tam) 

Pri prvem tipu so vzroki težav primarno v učenčevem okolju. V to skupino spadajo težave pri 

učenju, ki so posledica kulturne in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali neustreznega 

poučevanja in prikritega kurikula, težav, povezanih z večjezičnostjo in večkulturnostjo ali s 

trajnejšimi stresnimi dražljaji v otrokovem okolju. 

TIP II (Magajna, 2008, str. 8) 

Vzroki drugega tipa težav so v kombinaciji dejavnikov (vzajemni interakciji) med 

posameznikom in okoljem. V posameznem otroku ali mladostniku so določeni notranji 

dejavniki, ki pomenijo večjo ranljivost, večjo nagnjenost k razvoju določenih splošnih ali 

specifičnih učnih težav.  
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Vendar pa se bodo učne težave in neuspešnost odkrito pojavljale le, če okolje (metode, gradiva, 

klima ipd.) ni načrtovano in usposobljeno za ustrezno reševanje teh ranljivosti, posebnosti ali 

nagnjenosti. 

Tukaj se večina odgovornosti prelaga na učitelja, ki naj bi s pomočjo različnih strokovnjakov 

oblikoval individualen ali prilagojen program za posameznega učenca. 

TIP III (Magajna, 2008, str. 9) 

Pri tretjem tipu težav pa so vzroki primarno v posamezniku (nevrološka motnja, razvojne 

ali motivacijske posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja itd.). Ta tip težav je 

običajno najbolj resen, kroničen in pogosto vključuje več področij. Otroci s tem tipom bodo 

verjetno imeli težave in potrebovali bodo večje prilagoditve tudi v okoljih, ki so z običajnega 

vidika ustrezna. Največjo skupino tretjega tipa predstavljajo učenci z zmerno in predvsem hujšo 

obliko specifičnih učnih težav.  

»Če je povprečno ali nadpovprečno nadarjen otrok, mladostnik učno neuspešen, je treba ločevati 

med dvema različnima vrstama problemov: splošnimi in specifičnimi učnimi težavami« Lewis & 

Doorlag (1987, po Kavkler & Magajna 2008, str 26). 

 

SPLOŠNE UČNE TEŽAVE 

»O težavah pri učenju splošne narave ali nespecifičnih učnih težavah govorimo takrat, ko je 

osvajanje in izkazovanje znanja ali veščin pri učencu ovirano zaradi najrazličnejših neugodnih 

vplivov okolja (ekonomska in kulturna prikrajšanost, problemi večjezičnosti in multikulturnosti, 

pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje itn.), notranjih dejavnikov (upočasnjen razvoj splošnih 

kognitivnih sposobnosti, čustvene/vedenjske motnje ali osebnostne posebnosti v samem 

posamezniku) ali neustreznih vzgojno-izobraževalnih interakcij med posameznikom in okoljem 

(strah pred neuspehom, nezrelost in pomanjkanje motivacije in učnih navad)«  (Kavkler, 

Magajna in Košir, 2011, str. 9). 
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SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE 

»Pod izrazom specifične učne težave razumemo heterogeno skupino primanjkljajev, ki se kažejo 

na določenih področjih učenja (npr. pri usvajanju tehnike branja, miselnega računanja, časovnih 

in prostorskih pojmov itn.). Potenciali za učenje na nekaterih področjih učenja so zmanjšani 

zaradi notranjih vzrokov nevrofiziolške narave. Tukaj govorimo o specifičnih učnih težavah 

(SUT). Za težjo obliko specifičnih učnih težav uporabljamo tudi izraz primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja« (Kavkler, Magajna in Košir, 2011, str. 9). 

Med učenci z učnimi težavami je okoli 10 % tistih učencev, ki imajo specifične učne težave na 

področju branja, pisanja, računanja in pravopisa; od teh jih je le 2-4 % v šolajoči se populaciji 

tistih, ki imajo izrazite specifične učne težave ali primanjkljaje na posameznih področjih učenja 

(Kavkler & Magajna, 2008, str. 23). 

Specifične učne težave lahko delimo v dve glavni skupini, ki vključujeta (Magajna, 2008, str. 

11): 

 Specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki povzročajo motnje branja 

(disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, povezane s 

področjem jezika. 

 

 Specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo težave pri 

pisanju (disgrafija), matematiki (specialna diskalkulija), načrtovanju in izvajanju 

praktičnih dejavnosti (dispraksija) pa tudi na področju socialnih veščin. 
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5. PREPOZNAVANJE UČNIH TEŽAV 

Magajna (2008, str. 16) opredeljuje, da odkrivanje in prepoznavanje učne težave zahteva 

interdisciplinaren pristop, sodelovanje učenca in staršev, učitelja in svetovalne službe, predvsem 

v težjih primerih in ob sopojavljanju drugih motenj ter ovir tudi specialnega pedagoga, 

specialista klinične psihologije, pedopsihiatra in drugih strokovnjakov.                                          

Tukaj uporabljamo različne metode: metodo neposrednega opazovanja poteka vzgojno- 

izobraževalnega dela v učilnici, razne intervjuje in vprašalnike za otroke, starše in učitelje, 

preizkuse za preverjanje učenčevih intelektualnih sposobnosti, raznih posebnih zmožnosti ter 

učenčevih dosežkov in veščin na različnih področjih učenja. 

Horvat (1998, str. 9) omenja, da je v Sloveniji dokaj dobro razvita le medicinska detekcija otrok 

s posebnimi potrebami, ki je na žalost usmerjena le v iskanje patologije. Nekaj otrok se odkrije v 

predšolskem obdobju, v okviru vzgojno-varstvenih ustanov. 

Znano je (prav tam), da se zaradi izredno hitrega socialno-ekonomskega razvoja večina staršev 

odloča, predvsem zaradi finančnega razloga, otroka prepustiti v varstvo starim staršem ter 

različnim, s strani države nenadzorovanim, alternativnim oblikam varstva.  

Naslednja detekcija (prav tam), ki je postavljena kot kontrolni mehanizem za otroke s posebnimi 

potrebami, pa je test šolskega novinca, ki se izvede pred vključitvijo v prvi razred osnovne šole. 

»Vendar je, po vseh treh mehanizmih kontrole, v redno osnovno šolo še vedno vključenih 20-25 

% otrok, ki potrebujejo za svoje uspešno delo občasno ali trajno dodatno pomoč različnih 

strokovnjakov. Na žalost te otroke odkrijemo šele s pomočjo učiteljevega apela, ki je rezultat že 

doživetega, otrokovega in učiteljevega, neuspeha pri obvladovanju osnovnih učno-vzgojnih 

vsebin. Za te otroke ni izdelanih ustreznih programov, vsebin in metod dela. Posledica tega je, da 

se njihovim prvotnim težavam dodajo še druge, kot so vedenjske, emocionalne, socialne, 

psihosomatske, nemotiviranost, pasivnost, nizka samopodoba. Pogosto so izolirani, 

marginalizirani, stigmatizirani oz. so obsojeni na neuspeh in nimajo ustreznih veščin in znanj za 

uspešno vključitev v življenje« (Horvat, 1998, str. 9). 

Prav zaradi vseh teh razlogov (izoliranost, marginaliziranost, neuspešno vključevanje v družbo 

itd.) je zelo pomembno, da se  poglobljeno usmerimo v področja, ki jih navaja Magajna (2011, 
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str. 18). Avtorica opredeljuje, da je diagnostično ocenjevanje usmerjeno v odkrivanje 

dejavnikov, ki ovirajo učenje tako v samem učencu kot tudi v njegovem učnem okolju. 

»V okviru samega procesa ocenjevanja je potrebno pozornost usmeriti tudi na ugotavljanje 

močnih področij, ki učencu omogočajo kompenziranje težav in dobro funkcioniranje kljub 

vztrajanju težav ter analizirati ugoden vpliv varovalnih dejavnikov v okolju. Pomembno je, da 

preučujemo možne interaktivne vplive in neusklajenost med značilnostmi učenca in njegovega 

stila učenja ter značilnostmi poučevanja in učnega okolja. Neusklajenost lahko težave poglablja 

in vpliva na širjenje neugodnih posledic učne neuspešnosti« (Magajna, 2011, str. 18). 

 

 

5.1 OPIS RAZLIČNIH PODROČIJ TEŽAV UČENCEV IN ZNAČILNOSTI TEH 

TEŽAV, KI SO NAM LAHKO V POMOČ PRI PREPOZNAVANJU UČNIH 

TEŽAV  

V DSM – IV (1999, str. 47) je opredeljeno, da je potrebno učne težave razlikovati od normalnih 

razlik v akademskih dosežkih in od šolskih težav zaradi pomanjkanja priložnosti, revnega 

poučevanja ali kulturnih dejavnikov.  

 

SPLOŠNE KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI  

(Magajna, 2008, str. 17) 

 Počasnejše usvajanje znanj (podpovprečne, mejne umske sposobnosti): slabša sposobnost 

uvidevanja bistva, sklepanja in posploševanja; težave pri razumevanju pojmov; težave na 

predstavni (miselni) ravni; slabša zmožnost predvidevanja; skromnejši besedni zaklad. 

 

SPECIFIČNE KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI 

(Magajna, 2008, str. 18) 

 Slabše vidno prostorske sposobnosti: manjša učinkovitost učenja z rabo vidnih 

informacij, težave pri organizaciji lastnega prostora (delovni prostor); težave pri 
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pomnjenju vidnih podrobnosti, zaznavanju razlik in zapolnitvi manjkajočih delov, vidno 

motoričnem usklajevanju; težave pri dejavnostih, ki zahtevajo vizualizacijo in domišljijo. 

 Slabše sposobnosti slušnega predelovanja informacij: slabša zmožnost razumevanja 

informacij in učenja po slušni poti; težave pri glasovnem predelovanju (razlikovanju, 

spajanju glasov, pomnjenju besed itd.); težave pri glasbenem izražanju. 

 

Zgoraj omenjene sposobnosti so lahko v povezavi z motnjo vida ali sluha, ne da bi bili mi na njo 

pozorni. V DSM – IV (1999, str. 48) je opredeljeno, da motnje vida in sluha lahko vplivajo na 

sposobnost učenja in jih je potrebno raziskati skozi avdiometrične in vizualne teste. Motnja 

učenja je lahko diagnosticirana v prisotnosti takih senzoričnih primanjkljajev, le če so težave v 

učenju višje od tistih običajno povezanih s temi primanjkljaji.  

 

(Magajna, 2008, str. 18) 

 Težave z zaporedji: problemi avtomatizacije veščin: pri organiziranju in pomnjenju 

posebnih delov informacij (npr. formul, slik) in pomnjenju podrobnosti; pri usklajevanju 

in izvajanju motoričnih spretnosti; pri organiziranju misli in gradiv v pravilno zaporedje; 

pri izgovorjavi novih besed. 

 Težave s hitrostjo izvajanja: počasno predelovanje informacij, težave s hitrostjo na vseh 

področjih učenčeve dejavnosti; v časovno omejenih razmerah, pod časovnim pritiskom se 

pojavijo težave pri pomnjenju, pri priklicu in težave s pozornostjo; slabše obvladovanje 

časovnih zahtev in predpisanega tempa dela. 

 

METAKOGNITIVNE SPOSOBNOSTI   

Kratkotrajna in odvrnljiva pozornost, težave pri zbranosti in/ali ohranjanju pozornosti, 

kratkotrajnem pomnjenju; težave pri načrtovanju dejavnosti, organizaciji misli in gradiv; težave 

pri usvajanju in rabi strategij; slab nadzor nad izvedbo dejavnosti; težave s samovrednotenjem 

izvedene dejavnosti (Magajna, 2008, str. 19). 



20 

 

Prav tako Žerovnik (1994, str. 64) opredeljuje, da tak otrok lahko nekatere stvari dela zbrano le 

krajši čas; hitro se dekoncentrira in naveliča ter opusti začeto delo. V svojih interesih je 

nestanoviten, loteva se vedno novih akcij, ki jih kmalu pusti nedokončane. Vsak nov dražljaj ga 

zmoti in odvrne od začete dejavnosti. Motnje v zbranosti so zlasti izrazite pri šolskem delu, pri 

telesnih opravilih so ti otroci bolj vztrajni in bolj zbrani. Omenja tudi to, da morajo starši te 

otroke doma priganjati k učenju, saj brez nadzora ne bi naredili nalog in se učili učne snovi. 

 

JEZIKOVNO FUNKCIONIRANJE  

Težave na področju glasoslovja, oblikoslovja, pomenoslovja, skladne rabe jezika; težave pri rabi 

nebesednih oblik komunikacije (Magajna, 2008, str. 19). 

V DSM – IV (1999, str. 62) nas opozarjajo, da moramo ocene razvojnih komunikacijskih 

sposobnosti upoštevati glede na kulturno in jezikovno okolje iz katerega posameznik prihaja, 

posebej pa moremo biti pozorni na posameznike, ki odraščajo v dvojezičnih okoljih. Prav tako 

omenja, da so fonološke motnje bolj razširjene pri moških.  

 

UČNA MOTIVACIJA (Magajna, 2008, str. 19) 

 Nizka storilnostna motivacija – manjša samoučinkovitost: prevladuje strah pred 

neuspehom, izogibanje angažiranju in vlaganju truda; pasivnost, »naučena nebogljenost«; 

negativna ali neustrezna stališča in pričakovanja; pomanjkanje interesa za učenje nasploh 

ali za posebna področja učenja. 

 

EMOCIONALNO FUNKCIONIRANJE (Magajna, 2008) 

 Slabši nadzor tesnobe in strahu – anksioznost: 

Preplavljenost z notranjo tesnobo zaradi doživljanja sebe kot neustreznega; pomanjkanje 

notranje trdnosti in zaupanja vase, pretiran strah pred neuspehom; pretirana potreba po 

odobravanju iz okolja; pritoževanje zaradi telesnih težav (npr. glavobol, bolečina v 

želodcu itn.). 
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 Slabši nadzor potrtosti – depresivnosti:  

Potrtost in razdražljivost, občutki krivde, pesimizem, neodločnost, dvom o lastnih 

zmožnostih, nizko samospoštovanje; spremembe v navadah hranjenja, spanja, nizka 

energetska raven, utrujenost, težave s koncentracijo; opuščanje dejavnosti in stikov z 

vrstniki, navidezna brezbrižnost, navzven dajejo vtis lenosti, brezčutnosti (posebno pri 

dečkih). 

Ayers (2006, str. 11) pravi:  »čustvene težave, kot so anksioznost, posebni strahovi, fobije in 

motnje razpoloženja negativno vplivajo ali lahko povzročijo težave pri učenju. Čustvene težave 

lahko vplivajo na učni proces, tako da zmotijo pozornost, spomin, predelave informacij in 

mišljenje.  Vendar pa lahko učne težave povzročajo čustvene težave pri učencih, ki se srečujejo z 

neuspehi pri opravljanju učnih nalog ali pri pridobivanju spretnosti na področju pismenosti ali 

numeričnih spretnosti«. 

 

SOCIALNA VKLJUČENOST IN FUNKCIONIRANJE 

Oviranost učenca pri razumevanju in ravnanju v socialnih okoliščinah zaradi: slabše razvitih 

splošno priznanih in zaželenih socialnih spretnosti ter oblik vedenja; pomanjkanja socialno 

sprejemljivih in zaželenih spretnosti za reševanje socialnih konfliktov, dobrih izkušenj pri 

iskanju in ustvarjanju socialno sprejemljivih rešitev; pomanjkanje občutkov varnosti in 

sprejetosti v domačem in/ali šolskem okolju, kar vpliva na učenčevo doživljanje, prepoznavanje 

in presojanje socialne situacije, ki se razlikuje od pričakovanega: pomanjkanje samonadzora 

(Magajna, 2008, str. 21). 

Podobno meni tudi Žerovnik (1994, str. 65), ki pravi, da so pogosti spori s starši in vrstniki, ker 

so neprilagodljivi, razvneti in večkrat tudi agresivni.  

Razumljivo je, da je zaradi opisanih vedenjskih sposobnosti in storilnostnih motenj tak otrok 

skoraj praviloma slab učenec, čeprav je intelektualno v mejah normale. Vsi otroci sicer niso 

neuspešni v šoli, vendar njihov uspeh zaostaja za pričakovanji staršev in učiteljev. 
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BIOLOŠKI DEJAVNIKI, TELESNO FUNKCIONIRANJE IN ZDRAVJE 

(Magajna, 2008, str. 21) 

 Biološke značilnosti: slabša energetska opremljenost; temperament; dedne predispozicije; 

prikriti gibalni primanjkljaji (slabša splošna telesna koordinacija, slabša koordinacija 

posameznih delov, slabše zavedanje položaja telesa v prostoru itn.). 

 Nevrološke značilnosti: specifični primanjkljaji; neustrezno funkcioniranje osrednjega 

živčevja; nevrološke težave/obolenja. 

 Zdravstvene težave: kronična obolenja; primanjkljaji čutil zaradi ne ukrepanja; 

neustrezna ali pomanjkljiva prehranjenost. 

 

DOMAČE IN ŠOLSKO OKOLJE 

(Magajna, 2008, str. 22) 

 Neugodne družinske razmere: družina ne more podpreti otroka pri pridobivanju 

temeljnega občutka lastne vrednosti, sprejetosti, varnosti; pomanjkanje zavezništva med 

starši, kronični spori, nemoč in obremenjenost staršev otroku otežuje razumevanje 

odnosov in svoje vloge; otrok ne pridobi dovolj dobrih izkušenj s tem, da bi se ga videlo 

in slišalo ter ostaja sam z nerazumevanjem in stisko; družina otroku ne daje dovolj dobrih 

izkušenj in čustvene podpore, da bi znal reševati spore, se pogajati o rešitvah ali zaprositi 

za pomoč; družina ne more podpreti otroka v šoli, ker ni dovolj dobro opremljena za 

ustvarjalni dialog z otrokom in učiteljem. 

 Ekonomske težave in/ali socialnokulturna prikrajšanost: ekonomske težave, revščina; 

slabša izobraženost staršev; nezaposlenost staršev; starševsko pomanjkanje časa za 

ukvarjanje z otrokom; nezadostna socialna mreža. 

  

Moramo se zavedati, da ima družina velik vpliv na delovanje posameznikov. Šali (1972, po 

Žerovnik 1994, str. 59) pravi: »Pri teh učencih najprej ugotavljamo, da izhajajo iz družin, ki niso 

dovolj prilagojene življenjskim pogojem, v katerih so se znašle, nimajo učnih zahtev do otrok, 
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cilji in težnje celotne družine so povsem izven sociokulturnega obsega, kot ga ima današnja 

šola«.  

Kavkler (1999) omenja raziskave v zahodnoevropskih državah in Združenih državah Amerike, ki 

proučujejo vpliv revščine na učno uspešnost otrok. V teh raziskavah pogosto navajajo podatek, 

da 60 % otrok z učnimi težavami izhaja iz družin z nizkim socio-ekonomskim statusom.  

 Vzgojni stili in prepričanja staršev, ki so drugačni od pričakovanih v šoli: prepričanja in 

razlage staršev, ki jih šola označuje za neustrezne; domače okolje ocenjuje šola z vidika 

potreb učenca kot neorganizirano; po mnenju šole daje domače okolje učencu premalo 

podpore in pomoči; po mnenju šole obstaja neujemanje med pričakovanji staršev in 

otrokovimi zmožnostmi. 

Delo s starši je prav zato zelo pomembno za vsakega učitelja, specialnega pedagoga ali drugega 

svetovalnega delavca. Končar (1997, str. 46) pravi, da bo pedagog (učitelj, specialni pedagog, 

psiholog itd.) dosegel svoje poslanstvo, če bo ob srečanjih s starši znal poslušati z zanimanjem, 

zbranostjo, spodbudno neverbalno komunikacijo, ki sprošča, zbuja zaupanje in omogoča staršem, 

da so odkriti. Tako bodo starši lahko povedali svoje ugotovitve, razmišljanja in razodeli svoje 

skrbi. V nadaljevanju se je potrebno usmeriti v iskanje rešitev. Starše je treba spodbuditi k 

iskanju čim več smiselnih možnosti rešitve. 

Z metodo aktivnega poslušanja se izogibamo neposrednih obsodb starševskih pogledov. Z 

obsodbami in s prepričevanjem staršev bi pri njih vzbudili občutke krivde. Potrebno jim je reči, 

da je to kar počno neučinkovito, čeprav je zasnovano z dobrimi nameni. 

 Drugojezičnost, kulturna različnost, priseljenost: vprašanje izključenosti; težave pri 

vključevanju, pomanjkanje ustreznih strategij podpore in pomoči; drugojezičnost, 

kulturna različnost učenca in njegove družine nista delovna tema v sodelovanju med 

starši in šolo, zato šola premalo prispeva k premagovanju razlik; nasprotje vrednot med 

domačim in šolskim okoljem ni predmet pogovora in sodelovanja znotraj družine in ne 

med družino in šolo.  

 Načini poučevanja, ki lahko povzročijo, vzdržujejo ali povečujejo težave pri učenju: pouk 

ni načrtovan in se ne izvaja tako, da bi sproti upošteval značilnosti oziroma posebne 
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potrebe učencev; med učitelji in učenci ni sproščenega dialoga, v katerem bi se znanje in 

razumevanje snovi soustvarjalo; prevladuje učiteljeva razlaga snovi in njegov govor, ki 

premalo vključuje dejavno poslušanje ter spodbujanje učencev k dejavnemu sodelovanju; 

učitelj preveč učenja prenaša zunaj učilnice (na dodatno strokovno pomoč in v družino); 

pogosta (daljša) odsotnost učitelja; nepoznavanje ali neupoštevanje ciljev iz učnega 

načrta; neustrezni metodični pristopi; nejasnost in neorganiziranost pri podajanju učne 

snovi brez dovoljenja ali možnosti učencev, da to učitelju reflektirajo; ni znakov 

učiteljevega navdušenja/zanosa v zvezi s predmetom poučevanja. 

Žerovnik (1994, str. 70) tudi opozarja na pomembno vlogo učitelja, ki snov podaja. Ta naj bi jo 

podajal zanimivo, z veseljem in ob tem učence miselno izzival z raznimi zanimivimi vprašanji in 

jih pri pouku spodbujal s primernimi zahtevami; prilagajal posamezniku raven zahtevnosti in 

vsebine. Učitelj mora znati najti način, kako spodbuditi učenčevo zanimanje za učno snov ter 

ustvarjati možnosti, da jo še poglablja ob raznih izvenšolskih dejavnostih. 

 Klima v oddelčni skupnosti, ki za učenca ni varovalna in spodbudna: klima v oddelčni 

skupnosti, ki učencem ne daje občutka varnosti (prevladuje tekmovalno vzdušje, namesto 

sodelovalnega); med učitelji in učenci ter med učenci ni ustvarjalnega dialoga, ki bi 

spodbujal, prinesel dobre izkušnje o pomoči in sodelovanju za vse; vodenje oddelčne 

skupnosti je premalo usmerjeno k odpiranju vprašanj in težav, povezanih z vsakdanjim 

življenjem v razredu in šoli, k njihovemu predelovanju in vrednotenju skupaj z učenci; ni 

skupnih projektov, ki bi potrebovali in gradili povezanost med učenci. 

 

 

 

 

 

 



25 

 

6. POMOČ OTROKOM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Kavkler (2011, str. 8,9) navaja konvencijo OZN o pravicah invalidov (2008) kot dokument z 

največjo težo na področju posebnih potreb, ki v 24. členu priznava osebam s posebnimi 

potrebami, torej tudi z učnimi težavami, pravico do izobraževanja in zavezuje države 

pogodbenice, da zagotovijo tak izobraževalni sistem, ki je usmerjen v optimalni razvoj 

posameznikovih zmožnosti in aktivnega vključevanja v družbo. Po tej konvenciji so se države 

pogodbenice zavezale, da bodo sprejele pravne podlage in prilagoditve v skladu s potrebami 

posameznika in zagotovile ustrezno pomoč osebam s posebnimi potrebami ter učinkovito in 

prilagojeno okolje. Konvencija države pogodbenice zavezuje, da morajo sprejeti tudi ukrepe, s 

katerimi bodo izboljšale usposabljanje strokovnih delavcev na vseh ravneh izobraževanja, da 

bodo pravice oseb s posebnimi potrebami uresničene.  

Da bi ugotovili, ali učenec učno pomoč potrebuje, ali načrtovali čim bolj učinkovito pomoč, je, 

preden se lotimo kakršnekoli pomoči, nujno opraviti diagnostično ocenjevanje. 

Magajna (2011, str. 20) omenja, da se diagnostično ocenjevanje učnih težav uporablja za 

planiranje izvirnega načrta pomoči in v primeru, da je učenec vanj usmerjen, za planiranje 

individualnega vzgojno-izobraževalnega programa.  

Diagnostično ocenjevanje vključuje zbiranje podatkov za: 

• oblikovanje učnih ciljev in smotrov, 

• usmeritev v program (čim manj omejujoče okolje), 

• izbiro specifičnih oblik poučevanja. 

Pri učencih lahko učne težave odpravimo ali vsaj zmanjšamo, če so deležni zgodnje in 

učinkovite učne pomoči in podpore (Kavkler, 2008). 
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6.1 OBLIKE UČNE POMOČI 

DOPOLNILNI POUK  (Magajna, 2008, str. 34) 

Dopolnili pouk je dodatna pomoč za učence z učnimi težavami. Po navadi ga izvaja učitelj, ki 

učence poučuje pri pouku, kar pa ni nujno. Namen dopolnilnega pouka je, da se utrdi snov, ki se 

je obravnavala pri pouku. Udeležba je prostovoljna in je namenjena učencem z lažjimi učnimi 

težavami. Lahko se izvaja enkrat na teden, celo šolsko uro ali večkrat v krajših časovnih 

obdobjih (npr. trikrat v tednu po petnajst minut) ipd.  

INDIVIDUALNA POMOČ  (Magajna, 2008, str. 35) 

Namenjena je učencem z zmernimi specifičnimi primanjkljaji, ki potrebujejo več specifičnih 

prilagoditev. 

Izvajalci te oblike pomoči so: defektolog, pedagog, psiholog, socialni pedagog in učitelj, ki 

izpolnjuje pogoje za poučevanje v devetletni osnovni šoli. 

SKUPINSKA POMOČ  (Magajna, 2008, str. 35) 

Namenjena je učencem, ki ne potrebujejo zelo intenzivnih in zelo specifičnih oblik pomoči. 

Vanjo se vključi več učencev hkrati in se pri tem naučijo sodelovalnega učenja. 

»Dodatne ure individualne in skupinske pomoči se lahko izvajajo strnjeno po eno 

uro na teden ali pa od deset do petnajst minut na dan, kar je odvisno predvsem od narave in 

specifičnosti učnih težav« (Magajna,  2008, str. 36). 

 

6.2 TEMELJNA NAČELA POMOČI UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

V preteklosti je bila pomoč namenjena predvsem razvijanju manj ali slabše razvitih veščin in 

popravljanju primanjkljajev. Danes se trudimo upoštevati učenčevo celovito osebnost, njegove 

življenjske razmere v šoli in doma ter življenjsko perspektivo. Želimo vzpostaviti takšno učno 

okolje, ki bo otroka spodbujalo in bo tako razvijal svoje interese, nadarjenost in močna področja. 

Učitelji, svetovalni delavci, mobilni specialni pedagogi, prostovoljci in drugi morajo pri svojem 

delu z učenci z učnimi težavami ravnati po naslednjih temeljnih načelih pomoči učencem z 

učnimi težavami (Magajna, 2008, str. 29-32): 
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1. NAČELO CELOSTNEGA PRISTOPA  

Da bo pomoč učinkovita, mora biti zasnovana celostno. Šele obsežni, vsestranski načini pomoči 

lahko omogočijo ustvarjanje optimalnih razmer za napredovanje na poti učenja in prilagajanja. 

2. NAČELO INTERDISCIPLINARNOSTI  

Pomembno je dobro sodelovanje in tudi strokovna izmenjava znanj in izkušenj med različnimi 

strokovnjaki na šoli in strokovnimi delavci iz drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov za otroke s 

posebnimi potrebami ter razvijanje sodelovanja s starši in tudi s širšim okoljem. 

3. NAČELO PARTNERSKEGA SODELOVANJA S STARŠI  

Za dobro sodelovanje s starši je najprej potrebno preseči odnos iskanja krivde drug pri drugem za 

učenčeve težave, nato pa večinoma enosmerno posredovanje informacij, izkušenj in nasvetov 

nadomestiti s konkretnim načrtom dela z otrokom s težavami, v sodelovanju s starši in otrokom. 

Tako bodo vsi skupaj odkrivali in raziskovali težavo ter iskali primerne načine reševanja. Starši 

naj sodelujejo tudi pri vrednotenju pomoči. 

Zelo pomembna stvar pri delu s starši, opozarja Peklajeva (2008), je uporaba učinkovitih 

strategij komuniciranja, ki omogočajo vzpostavljanje pozitivnega odnosa; predvsem veščin 

aktivnega poslušanja, ki pomagajo, da učitelj pridobi pomembne informacije o učencu in staršem 

obenem pokaže, da ceni in pozna njihov trud pri delu z otrokom. 

4. NAČELO ODKRIVANJA IN SPODBUJANJA MOČNIH PODROČIJ 

Odkrivanje primanjkljajev ne zadostuje za uspešno premagovanje ovir pri učenju. Prepoznati je 

treba tudi posameznikova močna področja, zmožnosti, nadarjenost (talente) in interese. Za 

učenca z učnimi težavami je zelo pomembno, da je znanje, ki ga usvaja, zanj smiselno (npr. da 

ga povežemo z učenčevimi poklicnimi željami). 

Čačinovič-Vogrinčič (2011) nas opozarja, da je za uspešnejšo pomoč potrebno vnesti tudi sanje 

in vizije, ki so presegle konkretne naloge pri učenju posameznih predmetov: sanje o športu,  

potovanju ali novem prijateljstvu. Če ostanemo preozko osredotočeni le na šolska opravila, smo 

lahko tudi uspešni, ampak tako izgubimo pomemben vir za življenje otroka. 
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Ravnati iz perspektive moči je najprej zelo osebna odločitev strokovnjaka. Iz perspektive moči 

sprašujemo po zaželenih razpletih, dobrih izidih, sanjah in upanju; sprašujemo po virih, po opori 

v razredu, družini, po dobrih izkušnjah iz preteklosti ipd. 

5. NAČELO UDELEŽENOSTI UČENCA, SPODBUJANJA NOTRANJE MOTIVACIJE 

IN SAMODOLOČENOSTI 

To načelo je temeljnega pomena pri načrtovanju pomoči. Spodbuja učenčevo notranjo motivacijo 

za učenje, delo, pripadnost k skupini, njegovo samodoločenost, ki vključuje njegove občutke 

kompetentnosti, neodvisnosti in pripadnosti. 

6.  NAČELO AKCIJE IN SAMOZAGOVORNIŠTVA  

Pomembno je, da učenec pozna samega sebe, svoja šibka in močna področja in da jih zna tudi 

uporabiti. Pri tem odločilno pomaga razvoj različnih veščin samozagovorništva. Prav zato 

moramo učenca v procesu pomoči ves čas učiti veščin izražanja, uveljavljanja, zagovarjanja in 

odločnosti.  

7. NAČELO POSTAVLJANJA OPTIMALNIH IZZIVOV  

Učencu je potrebno postavljati realne, dosegljive cilje (nekoliko nad dejansko ravnjo učenčevih 

sposobnosti), kar poveča motivacijo in realno možnost uspeha. Vse to zahteva individualizirani 

pristop, več urjenja in vlaganja učenčevega truda, kar poveča učiteljevo obremenjenost, njegovo 

potrebo po zunanji strokovni podpori in svetovanju.  

Čačinovič-Vogrinčič (2011) pravi, da se kompetentnost in odgovornost učenca vežeta na 

zastavljanje ciljev oziroma dobrih izidov, na prevzemanje konkretnih nalog. Nadalje opozarja, da 

se v šoli prepogosto dogaja, da za cilj ve učitelj, ne da bi ga učencu povedal, kaj šele, da bi se o 

njem dogovoril z učencem. Tako učenec ostane brez svoje definicije težave, ne raziskuje želenih 

rešitev, ne sodeluje aktivno v procesu. Učitelj pogosto učenca sploh ne sprašuje po ciljih, ker jih 

je že sam določil. 
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8. NAČELO ODGOVORNOSTI IN NAČRTOVANJA 

Z odgovornostjo je povezano načrtovanje, tako na ravni šole in raznih njenih strokovnih organov 

in služb (npr. svetovalna služba), oddelčne skupnosti in posameznega učenca. Še posebej je 

pomembna individualna odgovornost učenca s težavami. Razvijamo jo tako, da individualni 

načrt ustvarjamo skupaj z njim. Individualni delovni načrt mora biti zapisan v jeziku, ki ga 

učenec razume, saj bo le tako vedel, kaj mora narediti, da bo uspešen. 

Še posebej pomembno je soustvarjanje delovnega odnosa  z učencem. Čačinovič-Vogrinčič  

(2011) pravi, da so učitelji, starši, drugi strokovnjaki odgovorni za soustvarjalni proces v 

delovnem odnosu tudi tako, da omogočijo učencu, da se iz izkušenj nauči, kako sam prispeva 

svoj delež dela in odgovornosti v soustvarjalnem procesu. 

9. NAČELO VREDNOTENJA 

Del načrtovanja pomoči je spremljanje in vrednotenje učenčevega napredovanja in ugotavljanje, 

ali je pomoč učinkovita. Vrednotenje mora biti strokovno izvedeno, vse evalvacijske ocene pa 

zapisane v učenčevo dokumentacijo, saj le na podlagi ocen lahko strokovno upravičeno 

sklepamo, da posamezna oblika pomoči za učenca ni bila primerna in uspešna. 

10. NAČELO DOLGOROČNE USMERJENOSTI 

Za sodobne pristope je značilna usmerjenost pomoči v celostno življenjsko obdobje. Pomembno 

je ugotoviti, kako različni kognitivni primanjkljaji ovirajo učenčevo funkcioniranje in katere 

izmed ugotovljenih značilnosti imajo odločilen vpliv na njegov življenjski in poklicni uspeh, če 

želimo razviti strategije za prilagajanje in kompenziranje težav, ki bodo usmerjene dolgoročno. 

Tako bo tudi posameznikovo življenje, kljub težavam, kvalitetnejše. 
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6.3 ZAKONITOSTI IZVAJANJA UČNE POMOČI  

Kavkler (2008) omenja, da mora biti, tako kot v nekaterih državah, na primer na Finskem, 

Danskem, Švedskem, kjer skupaj z učenci in starši uspešneje premagujejo učne težave, učna 

pomoč organizirana: 

 čim bolj zgodaj, da učne težave ne postanejo izrazite in vseživljenjske, 

 čim bolj fleksibilno, npr. ne le po eno uro na teden, ampak pri nekaterih učencih le po 10 

min na dan ali intenzivneje na začetku (npr. za otroka, ki ne obvlada predpogojev za 

šolsko učenje na začetku šolanja tudi po 10 ur na teden) in kasneje le enkrat na mesec, 

 čim manj opazno, da učenca ne izpostavljamo; zato naj dobiva na pogled podobne naloge 

kot vrstniki, pomoč mu nudimo mimogrede, ne s pretiranim poudarjanjem drugačnosti 

itd., 

 čim bližje učencu, zato naj bo večina pomoči organizirane v razredu, 

 čim krajši čas, a takrat intenzivno in učinkovito, namesto da traja leta ali ves čas šolanja. 

V Sloveniji bi bilo potrebno, tako kot v razvitejših državah, zaposliti več različnih kadrov v 

izobraževalnih institucijah tako, da bi se lahko z enako učinkovitostjo nudila pomoč otrokom in 

mladostnikom. Večinoma je vzrok temu pomanjkanje finančnih sredstev.                                                                                                    

Da se stvari premikajo na bolje, dokazuje to, da je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje  

9. 10. 2007 sprejel Koncept dela učenci z učnimi težavami v osnovni šoli, v katerem so 

postavljeni strokovni temelji za razvoj učinkovitejših pristopov obravnave učencev z učnimi 

težavami. Petstopenjski model učne pomoči učencem je eden od pogojev za uresničevanje 

zasnovanega koncepta. 

Za izvajanje petstopenjskega modela nudenja učne pomoči učencem s specifičnimi učnimi 

težavami, je potrebno pripraviti naslednje dokumente (Kavkler, 2008):   

• dnevnik dela,    

• anamnezo,  

• soglasje staršev,  

• delne evalvacijske ocene,  

• sklepno evalvacijsko poročilo. 
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6.4 PETSTOPENJSKI MODEL NUDENJA UČNE POMOČI   

Kavkler (2009, str. 372): »Učna pomoč in podpora, predvidena s petstopenjskim modelom, se 

razprostira od manj do bolj intenzivnih oblik pomoči in podpore, in sicer od pomoči učitelja pri 

pouku; vključevanja šolske svetovalne službe ali mobilnih specialnih pedagogov; organizacije 

individualne ali skupinske učne pomoči; pomoči zunanje specializirane ustanove; šele potem je 

možno učence z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami oziroma s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja usmeriti v izobraževalni program, prilagojeno izvajanje z dodatno strokovno 

pomočjo. Predvidena je tudi evalvacija uspešnosti obravnave učencev z učnimi težavami«. 

(Kavkler, 2008, str. 14, 15, 16) 

1. POMOČ UČITELJA 

• identificira primanjkljaje (učne težave učenca), 

• skuša odkriti močna področja, da zmanjša primanjkljaje, 

• razvija dobro poučevalno prakso (naloge razdeli na dele, učenje po različnih senzornih  

            poteh, več časa za branje, več ustnega preverjanja znanja, branje navodil, fotokopiranje  

            pomembnih zapiskov, organizacija vrstniške pomoči), 

• dokumentira močna področja in primanjkljaje učenca, oblike pomoči, ki jih je nudil  

            učencu in napiše oceno napredka učenca, 

• za učence z lažjimi specifičnimi učnimi težavami je tako organizirana učiteljeva pomoč  

            zadostna, če pa ima učenec izrazitejše specifične učne težave, mora preiti proces  

            nudenja pomoči na drugo stopnjo modela. 

2. POMOČ ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELAVCA 

• učencu s specifičnimi učnimi težavami na pobudo učitelja ali staršev izvaja pomoč šolska  

            svetovalna služba (psiholog, socialni pedagog, pedagog, specialni pedagog itd.),  

• svetovalni delavec začne voditi individualni projekt pomoči. S svojimi specialnimi znanji  

            dopolni in poglobi diagnostično oceno močnih področij in primanjkljajev. Nudi  

            konkretno pomoč učencu, ter svetuje in opogumlja učenca, starše in učitelja,  

• z vsemi udeleženci vzpostavi odnos soustvarjanja rešitve. 
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3.   INDIVIDUALNA ALI SKUPINSKA POMOČ 

Če na drugi stopnji učenec ni napredoval, svetovalni delavec pripravi pisno utemeljitev potrebe 

po individualni in skupinski učni pomoči. Individualno in/ali skupinsko pomoč (praviloma 1 uro 

na teden) izvajajo učitelj ali svetovalni delavec izven razreda.  

Izvajalec individualne ali skupinske oblike pomoči v dokumentaciji dopolni diagnostično oceno 

močnih področij in primanjkljajev učenca, opredeli njegove posebne vzgojno-izobraževalne 

potrebe ter načine izvajanja prilagoditev in strategij pomoči, ki so učinkovite, in tiste, ki niso 

učinkovite pri učencu. Evalvira napredek učenca, šolski tim pa ugotovi učinkovitost individualne 

in skupinske pomoči. 

4. MNENJE IN POMOČ ZUNANJE USTANOVE 

Če učenčeve specifične učne težave vztrajajo, se starši ali šolski tim odloči za vključitev zunanje 

ustanove (npr. svetovalnega centra, mentalno-higienskega dispanzerja pri zdravstvenem domu, 

posvetovalnice ipd.) Zunanja ustanova, ki ima več strokovnih delavcev v timu, lahko naredi bolj 

kompleksno in kakovostnejšo diagnostično oceno učenčevih primanjkljajev in zato tudi ugotovi 

bolj specifične posebne potrebe učenca in mu nudi specifično timsko obravnavo v sodelovanju s 

šolskim timom.  

5. PROGRAM S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO 

POMOČJO 

Pri učencih, pri katerih so bile ustrezno izvedene vse štiri opisane stopnje modela, a so učenčeve 

težave še vedno izrazite in vztrajajo, bo šolski tim na osnovi vseh evalvacijskih ocen svetoval 

staršem, da začnejo s postopkom usmerjanja učenca. Učenci z ugotovljenimi primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja morajo biti usmerjeni v prilagojeni program z dodatno strokovno 

pomočjo (1-3 ure), da so deležni mnogo bolj specialnih oblik dodatne strokovne pomoči in 

prilagoditev. 
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7. UČNE TEŽAVE KOT POSEBNA POTREBA 

Učenci z učnimi težavami imajo težave pri učenju, vendar se moramo zavedati, da se tudi oni 

učijo. Pri tem samo potrebujejo pomoč. Peklajeva (2008, str. 71) pravi, da je zato treba izdelati 

individualni načrt pomoči, ki je osnova za učiteljevo poučevanje. Temelji naj na posameznikovih 

močnih področjih ter upošteva njegove težave, vključuje učne cilje za učenca, navodila za delo z 

učencem ter določa tudi navodila za preverjanja napredka. 

 

7.1 POSTOPEK USMERJANJA 

Nekateri učenci kljub različnim prilagoditvam niso sposobni usvajati nove snovi. Takrat učitelji 

v sodelovanju s šolsko svetovalno službo svetujejo staršem napotitev na komisijo za usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami. Starši potem podajo na Komisijo za usmerjanje Zahtevek za 

uvedbo postopka usmerjanja.  

V okviru postopka usmerjanja je šola v skladu s Pravilnikom o postopku usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami (2003, 4. člen) dolžna pripraviti »Poročilo o otroku«. 

V poročilu šola opiše (Magajna,  2008, str. 39): 

»opažanja o otroku (močna in šibka področja, posebnosti, socialno vključenost v skupino); 

dosedanji načrt dela z otrokom, pripravljen na podlagi ugotovljenih težav; opis dosedanje 

pomoči, ki je bila izvedena na šoli (delo razrednika, svetovalne službe, drugih učiteljev in drugih 

strokovnih delavcev); napredek otroka glede na začetno stanje; opis sodelovanja s starši pri 

odpravljanju težav otroka; predlog šole o potrebni pomoči otroka in podatke o poteku šolanja in 

učnem uspehu. Skrbno načrtovanje (individualni načrt oziroma načrti pomoči), dokumentiranje 

(kronika ali dnevnik) in evalviranje (sklepna evalvacijska ocena posamezne stopnje pomoči in 

sklepno evalvacijsko poročilo izvirnega projekta pomoči) dela z učencem v skladu s konceptom 

izvirnega delovnega projekta pomoči. Z največjo možno strokovno odgovornostjo tedaj tudi 

predlaga učenca za usmerjanje v ustreznejši program izobraževanja«. 
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7.2   INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM 

Ko se zaključi postopek usmerjanja, šola prejeme Odločbo o usmeritvi učenca. (Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, 30. člen). 

Dimic-Kesič (2008, str. 15) navaja, da je v odločbi opredeljeno točno število ur dodatne 

strokovne pomoči in izvajalec te pomoči ter morebitni pripomočki. Nadalje omenja, da dodatna 

strokovna pomoč lahko poteka v dveh oblikah, in sicer kot pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj ali kot učna pomoč. Pomoč večinoma izvajajo specialni pedagogi 

– defektologi in socialni pedagogi. 

Nadalje je v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011, 36. člen) določeno, da 

mora vzgojno-izobraževalni zavod oziroma socialnovarstveni zavod najkasneje v roku 30 dni po 

dokončnosti odločbe za otroka s posebnimi potrebami izdelati individualizirani program. Prav 

tako morajo biti v pripravo in spremljanje individualiziranega programa vključeni starši ter otrok 

s posebnimi potrebami, upoštevajoč njegovo zrelost in starost. Individualizirani program je  

potrebno najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju evalvirati in ga po potrebi 

spremeniti. 
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8. DELO IN NALOGE RAZLIČNIH PROFILOV PRI DELU Z UČENCI Z 

UČNIMI TEŽAVAMI 

Pri nudenju individualizirane pomoči otrokom s težavami v razvoju in pri učenju moramo 

upoštevati interdisciplinarni ter multidisciplinarni pristop različnih strok. 

Končar (1997) omenja, da je cilj povezovanja timsko delo v vseh fazah: priprave, izvajanja, 

evalviranja ter dograjevanja individualiziranih programov dela za posameznega učenca. 

Tim naj bi sestavljali učitelji, drugi svetovalni in strokovni delavci na šoli ali zunaj nje, starši ter 

vodstvo šole, ki kakorkoli sodelujejo v procesu vzgoje in izobraževanja učenca s težavo v 

razvoju in pri učenju. 

Da bi bilo timsko delo čim bolj uspešno, je prav tako pomembno, da je vsak član tima 

strokovnjak na svojem področju. Prav zaradi tega bodo v nadaljevanju predstavljene kompetence 

in naloge posameznega profila strokovnjaka. 

8.1 UČITELJ 

Učitelj je danes soočen z mnogimi zahtevami in izzivi, ki jih prinašajo vedno nove sistemske 

spremembe vzgojno-izobraževalnega sistema, novosti na ožjem strokovnem področju ter novosti 

na področjih, ki so neposredno povezana z učenjem in poučevanjem. 

Pulec-Lah (2009) opozarja, da nudenje pomoči učencem z učnimi težavami ni več zgolj 

odgovornost specializiranih strokovnjakov (npr. specialnih pedagogov). Ti nudijo pomoč učencu 

v posebnem okolju, običajno ločenem od matičnega razreda, in v tem času skušajo predvsem 

omiliti ali odpraviti otrokove primanjkljaje oz. težave, da bi se otrok lahko čim bolje prilagodil 

zahtevam v okolju. Vključujoči koncept predpostavlja, da je učitelj tisti, ki je odgovoren za rast 

in napredek vsakega otroka, vključenega v šolski prostor. Zmožen in odgovoren naj bi bil 

oblikovati reflektivno in podporno učno okolje, ki se odziva na potrebe vsakega otroka ter 

predstavlja ustrezen vzgojno-izobraževalni prostor tudi za učence z lažjimi in zmernimi težavami 

oz. posebnimi potrebami.  
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VLOGA UČITELJA (Magajna, 2008, str. 78-80)  

Učitelj, ki učenca poučuje učni predmet, pri katerem ima težave, je prvi in najbolj odgovoren za 

to, da: 

 odkrije, prepozna učenčevo težavo oziroma težave, 

 vzpostavi z učencem občutljiv in odprt pogovor (dialog), v katerem ga sliši in podpre v 

tem, da govori, je udeležen in tako skupaj z njim raziskuje njegove težave pri učenju, 

ovire v njem in okolju ter mogoče rešitve, 

 pri sebi preveri upoštevanje kriterijev dobre poučevalne prakse, 

 oblikuje individualni delovni načrt pomoči, v katerem opredeli učenčev problem oz. 

težave, predvidi uresničljive cilje in prilagojene metode in oblike dela pri pouku. 

 piše dnevnik izvajanja pomoči učencu, 

 organizira dopolnilni pouk, če ga učenec potrebuje, 

 sodeluje tudi z drugimi učitelji, evalvira delo in išče bolj učinkovite oblike pomoči, 

 na govorilne ure povabi starše, se z njimi posvetuje in skupaj z njimi in učencem 

vzpostavi odnos soustvarjanja učinkovitih oblik pomoči, 

 sodeluje s šolsko svetovalno službo pri odkrivanju učnih težav, izdelavi individualnega 

delovnega načrta, opredelitvi ustreznih prilagoditev metod dela in izvajanju učne pomoči, 

 ugotovi, ali so učne težave zapletene, in če pomoč prve stopnje ni zadostna, pripravi 

evalvacijsko oceno prve stopnje, v kateri predlaga razširitev pomoči na drugo stopnjo, 

 če potrebuje strokovno izmenjavo, predlaga sklic dela oddelčnega učiteljskega zbora, 

 na rednih srečanjih učiteljskega zbora poroča o dobrih in učinkovitih oblikah dela, 

 se stalno strokovno izpopolnjuje na različnih področjih dela z učenci, starši in ostalimi. 

 

8.2. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

V vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji morajo organizirati svetovalno službo. Delo 

svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, 

socialni pedagogi in defektologi (Šmit, 1997). 
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Jurman (1985, po Grünfeld, 1997) navaja, da je delo šolske svetovalne službe pretežno vezano 

na birokratsko vodenje različnih spisov, izdelovanje različnih analiz vpisa, testov ipd.  

Zelo redko pa šolska svetovalna služba sodeluje na preventivnem področju, ki pa je ena od 

glavnih razvojnih funkcij.  

Moramo se zavedati, da je področje delovanja šolske svetovalne službe zelo široko. Šmit (1997) 

pravi, da je naloge različnih profilov svetovalnih delavcev težko razmejiti in uokviriti tako, da bi 

se področja ne prekrivala ali celo izključevala. Dodaja še, da je sodelovanje šolskega 

svetovalnega delavca pri oblikovanju vizije in pri načrtovanju dela šole bistven pogoj za 

kakovostno strokovno delo, ustvarjalno sodelovanje z vsemi drugimi člani šole in je odgovorno 

za rezultate skupnega dela. 

 

VLOGA DEFEKTOLOGA V ŠOLI 

Vsi pričakujemo, da bo v osnovni šoli zaposlena tudi oseba, ki bo v sodelovanju z učitelji in 

vodstvom šole skrbela za pomoč otrokom s posebnimi potrebami.  V tem trenutku je za področje 

dela koordinatorja za otroke s posebnimi potrebami najbolj usposobljen specialni pedagog. 

Horvat (1998, str. 9) opozarja, da je potrebno močno opozorilo defektologije kot znanosti na tiste 

otroke, ki so v redno osnovnošolsko izobraževanje že vključeni, pa še vedno ostajajo brez 

ustrezne pozornosti oz. jim je ta namenjena, ko učitelj in učenec ne zmoreta več, ter s tem na 

pojav »preobremenjenosti« rednih osnovnih šol in s tem pogojen neuspeh vzgojno-

izobraževalnega procesa v redni osnovni šoli. Prav tukaj omenja, da je vloga defektologa v redni 

osnovni šoli integrativnega pomena. Defektolog je tisti, ki zaokroža vse klasične delitve na 

področja (biološko, psihološko, socialno, pravno, edukacijsko, tehnološko itd.). Defektolog mora 

skrbeti, da se celoten proces in vsi vidiki združujejo ob upoštevanju postavljenih ciljev, gledano 

z vidika rehabilitanta, v enovito dogajanje. 

 Naloge defektologa v procesu sodelovanja z učiteljem Voltz (1994, po Strgar 2004, str. 21) 

 razvijanje individualnih programov, 

 razvijanje in koordinacija šolskih programov, 

 koordinacija učnih pripomočkov, materialov za posebno obravnavo, 
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 izmenjava informacij o napredku otroka, 

 informiranje učitelja o diagnostičnih in testnih dosežkih učencev, 

 identifikacija otrok z učnimi težavami s pomočjo učitelja v razredu, 

 vodenje razširjenih konferenc, na katerih sodelujejo tudi starši, 

 sodelovanje pri reševanju skupnih problemov, 

 opazovanje učencev s težavami v razredu, 

 oblikovanje ustreznih učnih pripomočkov in ustreznih strategij, 

 priprava posebnih pripomočkov pri učenju, 

 usmerjanje, vodenje manjših učnih skupin in nudenje individualne pomoči v rednem 

razredu, 

 oblikovanje programov za nudenje pomoči, v katere so vključeni vrstniki, 

 oblikovanje programov, ki omogočajo učni transfer (povezava med rednim učnim 

programom in prilagojenim programom), 

 hospitacijska dejavnost, 

 pomoč učiteljem redne osnovne šole pri vodenju dokumentacije in interpretacije 

diagnostičnih rezultatov, 

 uporaba »ček liste« za odkrivanje učencev z učnimi težavami, 

 spremljanje in posredovanje literature z defektološkega področja. 

 

 DELO IN NALOGE SOCIALNEGA PEDAGOGA NA OSNOVNI ŠOLI 

»Socialni pedagogi so kompetentni strokovnjaki za dajanje socialne pomoči, za vključevanje 

otrok, mladostnikov in odraslih v glavni tok in lahko s takšno naravnanostjo in znanjem 

izpolnjujejo kot šolski svetovalni delavci pomembno področje delovanja, kateremu doslej šola ni 

namenjala tiste pozornosti in veljave, kot bi bila potrebna, če bi hotela celostno reševati 

problematiko otrok z učnimi težavami in prispevati k njihovi izobraževalni in socialni integraciji 

v redno šolo«  (Skalar, 1997, str. 61). 

Socialni pedagog je nov profil strokovnega delavca v osnovni šoli. Delo socialnega pedagoga naj 

bi pokrivalo tista področja del in nalog, ki jih svetovalna služba ne utegne opraviti oz. jim je do 
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sedaj namenjala, zaradi pomanjkanja časa, premalo pozornosti. V prvi vrsti sodi v to kategorijo 

delo z učenci in učitelji.  

Tako naj bi socialni pedagog na primer: (Grünfeld, 1997, str. 17) 

• pomagal učitelju pri delu z učno in vzgojno problematičnimi učenci, 

• predlagal in svetoval učitelju različne metode in načine dela za delo z učno in vzgojno   

            problematičnimi učenci, 

• predlagal učitelju ustrezne metode in načine dela za vzpostavljanje kakovostnih odnosov  

            med njim in oddelkom, 

• pomagal oblikovati pozitivno razredno vzdušje, pozitivne odnose med učenci, 

• nudil individualno pomoč posameznim učencem, ki imajo težave v družini, 

• nudil pomoč pri vključevanju novincem, pripravljal razred na novega člana, 

• odkrival pozitivne lastnosti posameznika in na njih gradil posameznikovo samopodobo, 

• prepričal učitelja, učence in tudi starše o vrednosti posameznika za razred, 

• svetoval staršem, kako ravnati in pomagati svojemu otroku, kako ga seznaniti z  

            neprijetnimi informacijami (ločitev, selitev, ipd.), 

• organiziral delavnice, seminarje za starše in učence glede za zdravje pomembnih temah, 

• seznanjal starše z razredno problematiko in skupaj z njimi iskal rešitev, 

• sodeloval z drugimi socialnimi pedagogi in z njimi izmenjaval izkušnje ter na tak način  

            pridobival dodatna znanja iz prakse. 

 

Strokovne kompetence socialnih pedagogov 

Šmit (1997, str. 67) omenja doktrino socialne pedagogike: »Socialna pedagogika temelji na 

opori, usmerjanju, kompenziranju, spodbujanju in aktiviranju posameznikov in skupin, ki so v 

svojem razvoju kakorkoli razvojno, socialno in integracijsko izpostavljeni ali brezpravni. V 

šolskem prostoru je socialni pedagog zastopnik vseh, ki jim namenja svoje poslanstvo». 

Vernooijeva (1995, po Kobolt in Dekleva 2006, str. 175) opredeljuje kompetence, ki so tudi 

ključne za socialno pedagoško delo:  

 Osebnostne kompetence – spoznavati in spoznati lastna stališča, vrednote, predsodke, 

lastne čustvene odzive, pričakovanja, zavedati se svojih moči, a tudi šibkosti in omejitev.  
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Osebnostne kompetence so npr.: želja in volja delati stvari, zanimanje za ljudi, delo z 

žarom.  

 Pridobivanje zadostnega in raznolikega teoretičnega ekspertnega znanja, ki v praksi 

omogoča »praktično kompetenco« – kamor poleg splošnih znanj sodi še 

specifično/svetovalno/socio-terapevtsko znanje.  

 Sposobnost analitičnega razumevanja situacij uporabnikov v družbenih kontekstih. To 

zahteva poznavanje in prepoznavanje socialnih situacij, vloge lastnih zaznavnih 

mehanizmov v tem procesu, prepoznavanje konfliktnih situacij in predvsem kompetenc 

za njihovo razreševanje.  

 Kompetenca ravnanja, ki se izkazuje z etičnostjo posegov, pripravljenostjo za 

samorefleksijo ter kreativnim iskanjem posamezni situaciji prilagojenih poti in načinov 

reševanja oziroma poseganja.  

  

Krajnčan (1997) poudarja, da je kvalifikacija socialnega pedagoga sestavljena iz kompetenc 

odločitve. S tem poudarja, da potrebuje možnosti, da se v določenih situacijah lahko tudi sam 

odloča. Pri odločanju je potrebno izhajati iz potreb posameznika in njegovega položaja, saj se 

tako doprinese h kvaliteti vzgoje in izobraževanja. Socialni pedagog ne more sam reševati stisk 

uporabnikov, temveč skupaj z uporabnikom. Takšno je ravnanje socialnega pedagoga 

strokovnjaka in to je njegova najpomembnejša kompetenca. 
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9. SOCIALNA IZKLJUČENOST KOT REZULTAT INTEGRACIJE OSEB 

S POSEBNIMI POTREBAMI V REDNE ŠOLE 

Skalar (1997, str. 60) omenja, da otroci z učnimi težavami, ki so bili doslej vključeni v redne 

šole, tvorijo najobsežnejšo kategorijo otrok s posebnimi potrebami. Po evropskih merilih, s čimer 

soglašajo tudi strokovnjaki pri nas, jih je v rednih šolah 15-18 %. To pomeni konkretno 3-5 

učencev z učnimi težavami oz. s posebnimi potrebami v vsakem razredu osnovne šole, brez 

tistih, ki se bodo vključili v redno šolo namesto v šole s prilagojenim programom. 

Avtor (prav tam) opozarja, da so otroci z učnimi težavami, kot že rečeno, učno neuspešni, učno 

neuspešni učenci pa so praviloma vedenjsko težavni in socialno izključeni. 

  

To, da je učenec integriran v redno šolo, še ne pomeni, da ne bo segregiran. Z vstopom 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v redno šolo, ki nudi dodatno strokovno pomoč 

učencem s posebnimi potrebami, se v razredu oblikujeta dve skupini učencev: skupina učencev, 

ki potrebuje dodatno pomoč in občasno odhaja iz razreda, in skupina učencev, ki te pomoči ne 

potrebuje. Specialna pedagoška pomoč v redni šoli ima lahko za učenca s posebnimi potrebami 

popolnoma enako oznako kot obiskovanje šole s prilagojenim programom. Odhajanje k dodatni 

strokovni pomoči pomeni za učenca s posebnimi potrebami začasno separacijo. Sošolci so lahko 

nanj pozorni, spoznajo, da ima težave v šoli, kar lahko vodi v stigmatizacijo, obiskovanje 

dodatne strokovne pomoči pa dobi negativen predznak (Novljan, 2005, str. 63). 

 

»Socialna vključenost ni pomembna le za učence s posebnimi potrebami, pač pa za vse učence« 

(Skalar, 1997, str. 58). Avtor (prav tam) omenja, da je v zvezi z integracijo socialno vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami enako pomembno kot njihovo vključevanje v izobraževalni proces. 

Nadalje opozarja na Maslowa in na potrebe višjega in nižjega reda. Intelektualna aktivnost, 

skupaj s potrebami po socialnem prestižu, po socialnem priznanju in uveljavljanju so v 

primerjavi s potrebami po varnosti in sprejetju potrebe višjega reda. S tem opozori, da če želimo, 

da bo učenec v šoli dosegal storilnostne rezultate v obsegu standardov (osnovne) šole, potem je 

treba poskrbeti za njegovo socialno vključenost. 
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Prav tukaj se kaže vloga socialnega pedagoga, da težave v socialni integraciji obravnava kot 

kompleksen problem. Problem mora razumeti celostno in sistemsko.  

Mora biti pozoren na mladostnikovo emocionalno doživljanje, a pri tem ne sme pozabiti na 

njegovo okolje (razred, šolo, družino in prijatelje). 

Tukaj je seveda pomemben tudi pristop tima, ki bo na problem pogledal iz različnih kotov. 

Grünfeld (1997, str. 18) pravi: »Glavna naloga socialnega pedagoga je skupinsko komuniciranje, 

skupinsko soočanje in reševanje nastalega problema«. S tem nas opozarja, naj bodo intervencije 

usmerjene v otroka s težavo v socialnem kontekstu, ki težave ustvarja, saj otrokova težava 

večinoma nastane v socialnem kontekstu (v družini, razredu ali vrstniški skupini). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA 

V današnjem času so učne težave zelo pogost pojav in šolska neuspešnost je po mnenju mnogih 

strokovnjakov eden težje rešljivih problemov. Strokovnjaki prav tako opozarjajo, da nikoli doslej 

šolski uspeh ni bil tako pomemben za tako veliko število otrok, kot je danes. 

Magajna (2008, str. 5) pravi, da v Sloveniji na splošno ostane brez poklicne izobrazbe okoli 

četrtina do tretjina mladostnikov, ter da se zaradi nedokončane izobrazbe in brezposelnosti vedno 

več učno neuspešnih otrok znajde na socialnem obrobju.  

Moramo se zavedati, da obiskujejo šolo tudi otroci s posebnimi potrebami in problematični 

otroci, ki zahtevajo drugačne pristope in načine poučevanja. 

Kot strokovnjaki se moramo čim bolj potruditi, da tudi take posameznike vključimo med njihove 

vrstnike, s poudarkom na njim prilagojenemu načinu dela. Grünfeld (1997) omenja, da za 

uspešno vključevanje teh otrok ni dovolj le učiteljeva pripravljenost, inovativnost in 

potrpežljivost, temveč delo s takim otrokom zahteva strokoven pristop, neprestano spremljanje 

učenčevega dela in pomoč učitelju, da bo svojo vzgojno-izobraževalno vlogo opravil čim bolj 

uspešno. 

Prav tako je pomembno, da učne težave odkrijemo dovolj zgodaj in otroku nudimo ustrezno 

pomoč.   

Vzroke učnih težav lahko iščemo na več področjih, ne samo v učencu samem. Pomembno je, da 

poznamo okolje, iz katerega učenec izhaja. Prav tako ne smemo pozabiti na varovalne dejavnike 

v učencu in njegovem okolju.  

Zavedam se, da je za čim bolj uspešno učno pomoč potrebno timsko sodelovanje različnih 

strokovnih delavcev pri prepoznavanju učnih težav, načrtovanju in izvajanju učne pomoči. 

V empiričnem delu bom preverila način sodelovanja strokovnjakov pri prepoznavanju učnih 

težav, načrtovanju in izvajanju ustrezne pomoči. Preverila bom tudi, na kakšen način preverjajo 

učinkovitost svojega dela in kako to vpliva na nadaljnje delo z učenci.  
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Menim, da je socialni pedagog vmesni član med učenci, učitelji in starši in prav zato želim 

raziskati vlogo socialnega pedagoga na področju učne pomoči. 

 

1.1. RAZISKOVALNI CILJI 

 

• Ugotoviti način sodelovanja strokovnjakov pri prepoznavanju učnih           

            težav, načrtovanju in izvajanju ustrezne pomoči. 

• Ugotoviti, na kakšen način strokovnjaki preverjajo učinkovitost svojega dela in kako to  

            vpliva na nadaljnje delo z učenci. 

• Raziskati vlogo socialnega pedagoga na področju učne pomoči. 

 

1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

• Kako strokovnjaki prepoznavajo učne težave pri učencih? 

• Ali strokovnjaki sodelujejo med seboj pri načrtovanju in izvajanju učne pomoči? 

• Ali strokovnjaki pri učni pomoči vključujejo tudi praktično delo? 

• Kako strokovnjaki preverjajo učinkovitost svojega dela z učenci na področju učnih       

            težav?  

• Kako vzdržujejo motivacijo učenca pri izvajanju učne pomoči? 

• Kakšna je vloga socialnega pedagoga na področju učne pomoči? 
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2. METODOLOGIJA 

Pri raziskovanju problema sem uporabila deskriptivno metodo. 

 

2.1 VRSTA RAZISKAVE 

Empirični del diplomske naloge predstavlja kvalitativno raziskavo. To je raziskava, pri kateri 

besedni podatki sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v postopku. Hkrati pa je to 

gradivo tudi obdelano in analizirano na besedni način, brez merskih postopkov, ki dajo števila in 

brez operacij nad števili (Mesec, 1998). 

Takšen način raziskovanja je še posebej uporaben za zbiranje informacij iz občutljivih področij, 

zahteva pa oseben pristop in vzpostavitev odnosa z raziskovano osebo. Zaradi vsega naštetega 

menim, da je tovrstna raziskava uporabna pri delu socialnega pedagoga na različnih področjih. 

 

2.2 VZOREC RAZISKOVANIH OSEB 

Vzorec vključuje pet strokovnih delavk, ki se ukvarjajo z učenci s težavami na področju učenja. 

Strokovnjakinje so iz različnih strok in so vse zaposlene v šolstvu. Pogovore sem opravila s 

socialno pedagoginjo, s psihologinjo in z učiteljico podaljšanega pouka, ki so zaposlene v 

osnovni šoli, s specialno pedagoginjo, zaposleno v zavodu za otroke s posebnimi potrebami ter z 

učiteljico razrednega pouka, zaposleno prav tako na istem zavodu.  

Vzorec je namenski in neslučajnostni, saj so osebe izbrane z namenom pridobitve čim širšega 

mnenja strokovnih delavcev, ki delajo z učenci s težavami na področju učenja. Vogrinc (2008) za 

namenski vzorec pravi, da je vsaka enota izbrana s točno določenim namenom. Ugotovitve, ki se 

pokažejo na namenskem vzorcu, niso posplošene na širšo populacijo, ampak so omejene na 

preučevani vzorec. Namenoma sem izbrala strokovnjakinje, ki so zaposlene v šolstvu, zato da bi 

lahko primerjala odgovore različnih profilov stroke. Vsi pogovori so bili uspešno zaključeni. 
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2.3 MERSKI INSTRUMENTI 

Raziskovalni instrument, ki sem ga uporabila za pridobivanje podatkov, je polstrukturirani 

intervju. Vogrinc (2008) ga opredeljuje kot intervju na polovici med dvema ekstremoma (med 

standardiziranim in nestandardiziranim intervjujem). Pri tej vrsti intervjuja si raziskovalec poleg 

splošne sestave intervjuja, v kateri postavi cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, vnaprej 

pripravi tudi nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, ki jih postavi vsakemu 

vpraševancu.  

Podatke sem pridobila s pomočjo strukturiranih vprašanj, ki sem jih pripravila že pred 

opravljenimi pogovori in so bila enaka za vse, ki so sodelovale v raziskavi. Pri vsakem pogovoru 

sem zastavila tudi dodatna vprašanja, glede na situacijo in vsebino pogovora. 

 

2.4 ZBIRANJE PODATKOV 

Intervjuje sem izvedla v mesecu maju, leta 2012, v Ljubljani. Potekali so individualno, s 

predhodnim dogovorom. Raziskovalni vzorec sem pridobila na mestih, kjer sem opravljala 

prostovoljno delo tekom šolskega leta. Kontakt socialne pedagoginje mi je priskrbel mentor. 

Mesto izvajanja pogovorov je potekalo na delovnem mestu strokovnjakinj v času njihovega 

odmora. Pogovori so trajali od 25 min do najdaljšega, ki je bil trajal 38 min. To so bili različni 

prostori, kot so knjižnica, pisarna in učilnice.  Pogovore sem posnela z diktafonom in pri tem 

izključila vse moteče dejavnike. Imen nisem omenjala, ker sem želela zagotoviti anonimnost 

raziskovanih oseb, zajetih v vzorec. Vse intervjuvane osebe so bile vnaprej seznanjene z 

namenom intervjuja ter anonimnostjo. 
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2.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Zbiranje in analiziranje podatkov, oblikovanje poskusne teorije in nadaljnje načrtovanje 

raziskave so postopki, ki pri kvalitativnem raziskovanju potekajo sočasno, pri čemer vsaka 

raziskovalna stopnja vpliva na vse ostale. Rezultati sprotne analize sprožajo nove ideje in 

pomagajo raziskovalcu usmerjati nadaljnji potek celotne raziskave (Vogrinc, 2008). 

V prvem koraku raziskave sem najprej opravila prepis ali transkripcijo pogovora, ki sem ga za 

bolj natančno analizo posnela na diktafon. Izjave sogovornikov sem prepisala in uredila v skladu 

s pogovornim slovenskim jezikom. Nato sem uredila ključne izjave in jim pripisala kode prvega 

in kode drugega reda. Sorodne kode sem uredila v širša področja ali kategorije in nato vse skupaj 

pretipkala in uredila v smiselno celoto. Za vsak intervju sem najprej narisala shemo in napisala 

prvo teorijo in nato še analizo vseh intervjujev skupaj, ki jo predstavljam v nadaljevanju. 

Kategorije so pri vseh intervjujih sovpadale, zato sem se tudi odločila, da zaradi lažje analize 

uporabim enake kategorije pri vseh analiziranih intervjujih. 

 

2.6 REZULTATI 

V nadaljevanju bom prikazala rezultate intervjujev v obliki kratkega opisa vsakega izmed njih, s 

podanimi izjavami in priloženo shemo. V skupni analizi bom primerjala različne pristope in 

mnenja intervjuvanih z ugotovitvami različnih avtorjev. Intervjuje bom analizirala glede na 

kategorije, ki sem si jih zastavila. 
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2.6.1 ANALIZA PRVEGA INTERVJUJA 

 

 UČNA POMOČ 

 

          PREPOZNAVANJE 

  

 

 

 

 

        NAČRT 

          DELA 

 

  

 

  

 

Shema 1: Intervju z učiteljico podaljšanega bivanja na osnovni šoli 

 

2.6.1.1 INTERPRETACIJA PRVEGA INTERVJUJA 

Učiteljica je zaposlena na osnovni šoli kot učiteljica v podaljšanem bivanju. Po izobrazbi je 

učiteljica razrednega pouka. Na šoli je v času podaljšanega bivanja zaposlena že tretje leto. 

Učne težave prepoznava po učenčevih reakcijah. Našteva naslednje reakcije učenca: »… večkrat 

zaprosi za učiteljevo pomoč, se ozira k drugim učencem, omahuje pri svojem delu«.  

 

STARŠI STARŠI 

 

 

UČITELJICA 

PODALJŠANEGA 

BIVANJA 

 

 TIM 

 

 
UČENEC 

 

 UČITELJICA 
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Meni, da je v času podaljšanega bivanja bolj sproščeno okolje in se takrat lažje prepoznajo učne 

težave, ker zaradi odsotnosti ocenjevanja pri učencih nista prisotni trema in strah. 

Med vzroke učnih težav našteva nižje in nizke umske sposobnosti in slabše razumevanje snovi. 

Pri tem opozarja, da učenci večinoma ne razumejo določenih učnih snovi pri nekaterih 

predmetih. 

V njenem delu se opaža sodelovanje z učiteljico. Pravi, da se pri načrtovanju pomoči najprej pri 

učiteljici pozanima o učenčevi situaciji in nato še sama preveri, kaj otrok razume in česa ne. 

Z učiteljico timsko sodeluje, ta pa z drugimi strokovnjaki na tem področju. Sama z njimi ni v 

stiku. Za učiteljico pravi: »… ta pa sodeluje z ostalimi strokovnjaki na tem področju, s katerimi 

se tudi posvetuje in dogovarja za lastno in njihovo nudenje pomoči tem učencem«. 

Učiteljica v podaljšanem bivanju poudarja, da je njena naloga, da obvesti druge strokovnjake, če 

pri učencu prepozna kakšne težave. 

Pri učni pomoči poskuša učencu čim bolj približati učno snov in jo narediti zanimivo in 

razumljivo: »Učencu potem nudim učno pomoč na način, ki mu je najbližji. Uporabljam veliko 

konkretnega materiala in ponazoril ter otroka postopno vodim od enostavnih situacij k bolj 

zapletenim, kompleksnejšim«. 

Nadalje omenja, da se učencem posveča individualno, ker vsak učenec potrebuje poseben 

pristop. Pri delu izhaja iz konkretnega, učencem bližnjega in znanega, nato pa se približuje 

abstraktnemu, učencem daljnemu in neznanemu.  

Pravi, da v času študija ni pridobila dovolj informacij za področje učnih težav: »Nekaj informacij 

mi je bilo posredovanih, vendar menim, da ne dovolj. Sicer pa mislim, da je obsežne informacije 

težko pridobiti zgolj s študijem, saj je vsak otrok in njegova težava posebnost zase in v veliki meri 

poleg študija štejejo tudi izkušnje«. 

Ker je njeno delo vezano na prvo triado, jih najlažje motivira z igro. Je mnenja, da je igra na nek 

način že povezana s prihodnjim delom. S tem meni, da igra pripomore k sproščenemu uvodu v 

delo. Pravi, da je potrebno učence z učnimi težavami še dodatno motivirati, za razliko od tistih, 

ki težav nimajo. 
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Učiteljica opozarja, da so nekateri šolarji zelo odgovorni in se že zgodaj zavedajo pomena 

pridobljene izobrazbe, medtem ko drugi otroci niso taki. Velik vpliv na otroke imajo njihovi 

starši: »V času osnovnošolskega izobraževanja mislim, da zavedanje pomena šole in izobrazbe v 

veliki meri sloni na starših, ki svoje stališče do šole in izobrazbe prenašajo na otroke. Nekateri 

starši zavzeto sodelujejo in se zavzemajo za otrokov napredek, medtem ko drugi tudi ne«. 

Učiteljica pravi, da bi se proti neuspehu morali boriti vsi iz učenčevega okolja tako, da bi kljub 

neuspehu učencu stali ob strani, mu nudili podporo in pomoč. 

Opaža, da nekatere učence neuspeh premalo prizadene in jim ne pomeni nič, medtem ko druge 

prizadene preveč. Njena ugotovitev je: »Učenec bi moral neuspeh doživeti na način, da bi ga ta 

motiviral za nadaljnje in boljše delo, za uspeh«. 

Učno pomoč v času podaljšanega bivanja nudi učencem znotraj razreda. Meni pa, da je izločanje 

v mirne prostore primernejše, čeprav ne vedno: »Za učence z učnimi težavami je vsekakor bolj 

primerno izločanje v mirne prostore, vendar ne vedno, da ne izgubijo stika z razredom, sošolci, 

razredno klimo«.  

Položaj učenca z učnimi težavami v razredu je v veliki meri odvisen od učitelja, strokovnih 

delavcev in drugih. »Če učitelji, strokovni delavci in drugi učenca ne predstavijo kot težavnega 

in drugačnega, potem tudi sošolci tega učenca ne doživljajo tako«. 

Učinkovitost dela in napredek preverja s preverjanjem in ocenjevanjem. Pri tem pravi, da je 

pomembno naslednje: »Preverjanje in ocenjevanje naj bi se izvajala na način in v okolju, da sta 

strah in trema pri učencu čim bolj izločena«. 

Kompetence učitelja v podaljšanem bivanju so: »… da se učencu res lahko posvetim in mu 

pomagam na način in v tolikšni meri, kot to učencu najbolj ustreza«.  

Za socialnega pedagoga pravi, da je zelo dober vezni člen med učencem in učiteljem, med 

učencem in njegovimi starši ter med učiteljem in starši. Kot strokovni delavec pozna učenca na 

način, kot ga učitelj in starši ne morejo in zato učencu lahko nudi strokovno pomoč. Učitelju in 

staršem pa strokovno svetuje glede dela s tem učencem. 
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Prispevek učitelja podaljšanega bivanja v timu je, da poda svoj pogled na otroka glede na to, 

kako se obnaša v razredu. Lahko opozori, kje se pojavljajo težave in s tem spodbudi druge k 

opazovanju. 
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2.6.2.1 INTERPRETACIJA DRUGEGA INTERVJUJA 

Psihologinja je tretje leto zaposlena na osnovni šoli kot svetovalna delavka, pred tem je delala  

šest let v vzgojnem zavodu.  

Z učnimi težavami se ukvarja redkeje in jih ne more prepoznati. »Psiholog učnih težav ne more 

diagnosticirat, tega ne počne, ker za to ni usposobljen«.  

Pravi, da se težave z razumevanjem oz. učenjem opazijo takoj. Večkrat starši tudi pokličejo ali 

pridejo na šolo. Največkrat pa učitelj opozori starše oz. svetovalne delavce, da ima otrok težave z 

razumevanjem, ali tudi po dopolnilnem pouku še vedno ne razume snovi. 

Opozarja, da so včasih učne težave povezane s strahom. Pri tem omeni primer: »Trenutno delam 

z deklico, ki ima napade panike in se vse ustavi. Takrat delam tako, da ji najprej pomagam, da se 

sprosti in ko se umiri, se loti testa«. S tem poudari, kako pomembno je, da je otrok sproščen. 

Med vzroke učnih težav našteva nespodbujajoče okolje, pomanjkanje motivacije, organske 

vzroke in pa motnje vedenja, ki lahko povzročijo učne težave. Za motnje vedenja pravi: »Zaradi 

nezbranosti in pomanjkanja koncentracije otrok ne more zdržati pri pouku in mu ne sledi«. 

Psihologinja pri načrtovanju ciljev sodeluje z učiteljico. Prav tako gre na poziv učiteljice v 

predavalnico, da vidi, kje je problem in kje je potrebno delati. Za njo je najbolj pomemben cilj: 

»… da otrok sam razvije motivacijo. Pri tem mi je zelo pomembno, da otrok postane samostojen 

in da razvije željo in potrebo po delu«. 

Učno pomoč izvaja v kabinetu in pomaga po pouku. Pravi, da se z učnimi težavami bolj 

ukvarjajo specialni pedagogi. Zase pravi, da se bolj ukvarja z motnjami vedenja: »S tem se 

posebej začnem ukvarjati, če pride do nasilja, konflikta. Potem pa izvajam delavnice v razredu«. 

Je mnenja, da sta motivacija in težave pri učenju dva zelo povezana pojava. »… če otrok nima 

motivacije, se ne zaveda, da je učenje pomembno … in če nima motivacije, da posluša pri pouku 

in da se kaj nauči, ne bo nič dosegel«. 

Pravi, da je majhne otroke zelo lahko motivirati, to po navadi počne z bonboni ali družabnimi 

igrami. Pri starejših pa je potrebno razviti notranjo motivacijo in to doseže z razgovori. »Pri njih 

je bistveno to, da slišijo, zakaj je pomembno učenje in zakaj se jim to splača«. 
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Psihologinja je mnenja, da učne težave niso njeno področje, zato se na tem področju ni dodatno 

izobraževala. V sklopu šolskega kolektiva se je udeležila predavanja o učnih strategijah in bralni 

pismenosti. 

Timsko sodeluje z drugimi strokovnjaki, njenimi sodelavkami. Posebej sodeluje s specialno 

pedagoginjo, za katero pravi, da je zelo dobra. Sodeluje še z logopedinjo, pedagoginjo in 

socialno pedagoginjo. Zaradi velikosti šole se z drugimi strokovnjaki posvetuje le, če otroka 

poznajo. Je mnenja, da je sodelovanje pri delu z otroki zelo pomembno: »Mislim, da je zelo 

pomembno sodelovanje, ker timsko delo veliko pomaga. Vsak pove svoj vidik in potem lahko tudi 

ti začneš z drugega kota gledat na konkreten problem«. 

Prispevek psihologa v timskem delu je, da s svojimi opažanji dopolni pogled na posameznega 

otroka: »Da spodbuja ostale, da ne gledajo samo iz vidika težav, ampak da nekak celostno 

pogledajo na otroka«. 

Sodelovanje s starši je tudi eno od področij, s katerim se ukvarja in dodaja, da ji to tudi uspeva. 

Starši pridejo k njej, če se pojavijo kakšne vedenjske ali čustvene težave. Največkrat jo učiteljice 

pokličejo, ko otrok moti pouk; njena naloga je, da obišče razred (hospitacija) in poizve, kaj se 

dogaja. Če opazi, da otrok dejansko potrebuje njeno pomoč, pokliče tudi starše. Takrat se z njimi 

pogovori in njihova naloga je, da podpišejo soglasje, šele nato se lahko otroka vzame v 

obravnavo. Obravnave so po navadi enkrat tedensko. 

Z vidika učnih težav sodeluje s starši samo takrat, ko je stanje akutno, ker ni nobenega drugega, 

ki bi pomagal. Predvsem opozarja, da starše zanima rezultat in ocena. »Po navadi je na koncu 

šolskega leta veliko takšnih klicev in obiskov, ker jih skrbi, kaj bo z njihovim otrokom. Starši po 

navadi pridejo vpisat svojega otroka za dodatno pomoč. Sprašujejo tudi za kakšne nasvete«. 

Poudarja, da je delo psihologa prav v spodbujanju otroka k šolskemu delu in staršev k 

sodelovanju. Zavedati se morajo, da so tudi oni odgovorni in za vse ne okrivijo le šole in otroka: 

»Mislim, da je šolanje prva naloga staršev. Oni so zadolženi, da pregledajo doma torbo, ali ima 

otrok nalogo, da mu pomagajo pripraviti knjige in zvezke za naslednji dan itn.« 

Otroci z odločbo so na tej šoli zelo uspešni, ker imajo zelo dober kader. Psihologinja opozarja, 

da je pri teh otrocih problem, ker se preveč zanašajo na dodatno strokovno pomoč. 



55 

 

Problem se začne že pri starših: »… po navadi povejo, da je učitelj tisti, ki je odgovoren za 

neuspeh. Vse to se dogaja, namesto da bi otroci sami prevzeli odgovornost za svoje delo«.  

Napredek prepoznava samo po ocenah, razen pri tistih z vedenjskimi težavami se le-ta ugotavlja 

tudi s spremembo vedenja. 

Napredka ni, če učenec tudi sam doma ne dela: »Če ima učenec samo učno pomoč, pa ne hodi k 

dopolnilnemu pouku in ga starši doma ne kontrolirajo, če dela naloge in ga ne spodbujajo k 

učenju, to nima nobenega učinka«. 

Psihologinja je mnenja, da so otroci z odločbo v razredu stigmatizirani in to povezuje z današnjo 

mentaliteto ljudi: »… ostali učenci se pritožujejo, da imajo tisti otroci z odločbo privilegije. 

Sprašujejo, zakaj oni lahko hodijo izven razreda pisat in zakaj imajo oni podaljšan čas za teste. 

To se vse dogaja prav zaradi te današnje mentalitete, ki predvsem spodbuja tekmovalnost. Otroci 

sploh niso več tolerantni, ampak gledajo samo na lastno korist«. Psihologinja prav tukaj vidi 

svoje delo, torej da obišče razred in izvaja delavnice ter pogovore o drugačnosti: »Potem je pa 

moja naloga, da grem v razred in da jim razložim, da se vsi ne rodimo enaki, z istimi izhodišči in 

da ni vredno debatirat o tem, kaj je fer in kaj ni«. Tako malo razbije predsodke in stereotipe. 

Prav tako je mnenja, da otroci ne vidijo motnje nekega otroka, ampak samo privilegije. 

Za otroke brez odločbe, ki imajo slabše ocene zaradi težav pri učenju pravi, da so bolj 

stigmatizirani v nižjih razredih, v višjih pa ne toliko, ker postane pomembnejši ekonomski status: 

»Na tej šoli je tako, da je zelo velika in so nekateri zelo premožni. Potem pa take mobitele nosijo 

v šolo in se s tem hvalijo. Na višji stopnji učne težave nimajo vpliva na stigmo«. 

Kompetence psihologa pri delu z učenci z učnimi težavami vidi v: »… spodbujanju motivacije za 

šolsko delo in razbijanju predsodkov, ki pridejo iz okolja«. 
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2.6.3 ANALIZA TRETJEGA INTERVJUJA 
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Shema 3: Intervju z učiteljico razrednega pouka 
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Med vzroke učnih težav prišteva dednost, nespodbudno okolje, pomanjkanje notranje motivacije: 

»Se mi zdi, da je to že od rojstva tako, da so nekateri bolj sposobni, nekateri malo manj. Veliko 

učnih težav je posledica tega, da se starši z njimi premalo ukvarjajo že od rojstva. Možno je tudi 

to, da so jih učitelji v prvih razredih bolj zapostavljali in se z njimi niso toliko ukvarjali«. 

Učne pomoči se loti individualno z učencem. Na začetku vidi, kje so težave, kakšne so, v 

kolikšni meri, in da so izključeni vsi moteči dejavniki. Potem pa se učne pomoči postopoma loti 

tudi v razredu oz. v okviru pouka. 

Na začetku leta celoten tim sestavi individualni program za vsakega učenca. Prav tako na koncu 

leta podajo skupno evalvacijo, v kateri zapišejo naloge sodelujočih in njihova opažanja.  

Tukaj je potrebno opozoriti še na to, da so na tej šoli vsi otroci z odločbami in so razredi majhni, 

vključenih je največ sedem otrok. 

Zelo je prisotno timsko delo. Z ostalimi strokovnjaki se posvetuje, preden se loti kakršnekoli 

pomoči. Za njo je delo v timu še posebej pomembno, ker ji včasih zmanjka idej in ji lahko 

svetujejo takrat, ko se pojavijo težave. 

Pravi, da je zanjo neuspeh, če vsi učenci slabo pišejo test in to poskuša kasneje vedno tudi 

analizirati: »Na ta način jaz sama pri sebi razčistim, ali sem jaz kriva za to ali drugi«. Tukaj tudi 

timsko sodeluje z učiteljicami tako, da diskutirajo, zakaj je bilo tako. 

Glede na to, da so na tem zavodu otroci z odločbo imajo tudi individualne terapevtke, ki jih 

vzamejo med poukom in z njimi posamezno delajo. To so logopedinje in specialne pedagoginje, 

s katerimi se po vsaki obravnavi pogovori: »Ko npr. učenec pride od individualne obravnave, ki 

jo je imel pri specialni pedagoginji, se potem z njo pogovorim. Takrat mi ona poroča, kaj sta 

delala, kje ona vidi največje primanjkljaje in tako«. 

Pri delu z učenci z učnimi težavami ji je najbolj pomembno to, da z učencem naveže stik: »Tako 

dosežem, da mi otrok zaupa, da se mi pusti usmerjat in da mi pusti, da mu pomagam«. 

Da bi učna pomoč uspešno potekala, je za njo prav tako pomembno, da se učenec nauči sprejeti 

svoje primanjkljaje: »Najbolj pomembno je zame to, da se otrok sooči s tem in da spozna, kje so 

njegovi primanjkljaji in kje mora sam delat. Jaz velik delam na tem, da sami spoznajo, kaj 

narobe delajo in zakaj narobe delajo«. S tem poudarja, da ni dobro otrokom »prinesti vse na 
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pladnju«, ampak da znajo sami reševati težave. Učiteljica pravi: »Želimo, da sami vejo, kje lahko 

dobijo kake podatke ali poiščejo pomoč«. 

Pravi, da pomanjkanje notranje motivacije vpliva na učne težave: »Taki učenci potrebujejo 

veliko zunanje motivacije in neka usmerjanja, ker sami niso zmožni tega«. 

Učence motivira z dodatnimi materiali: knjigami, filmčki in posnetki. Včasih izvaja tudi kakšne 

ure zunaj, npr. pri naravoslovju. Učence motivira že to, da se jim pove, da bodo vprašani za 

oceno. »Ocen se zelo bojijo in je zato to velika motivacija«. 

Učno pomoč izvaja znotraj razreda. Pravi, da je veliko prilagoditev, ampak je od vsakega učenca 

posebej odvisno, kako se mu prilagajata delo in pouk. 

Uporablja pripomočke, kot npr. slikovni material, dopolnjen z besedilom. Za to podaja razlago: 

»Učenci, ki jih imam jaz so zelo vidno usmerjeni in z vsemi čutili morajo spoznavati novo snov in 

zato potrebujejo veliko pripomočkov«. Pravi, da je potrebno prav vsak test prilagoditi vsakemu 

posamezniku: »Nekateri rabijo večji format pisave, drugi manjšega. Nekateri rabijo slikice, 

druge motijo. Kljub temu, da je samo pet učencev v razredu, je veliko dela in je včasih res 

težko«. 

Na fakulteti ni pridobila dovolj informacij, a se je sama udeležila izobraževanja za delo z učenci 

z učnimi težavami in za delo z učenci z avtizmom. Poudarila je tudi to, da je na šoli veliko 

strokovnjakov in se tudi z njimi sproti posvetuje. 

Sodelovanje s starši poteka zelo dobro. Redno prihajajo na govorilne ure in z njimi sodeluje tudi 

preko elektronske pošte: »Vsakodnevno je obveščanje z moje strani in iz njihove, če so kakšne 

posebnosti. Večina staršev v mojem razredu je pripravljena sodelovati in tudi doma delajo z 

otroki«. Predstavila mi je tudi primer mame, ki ji je svetovala, kako naj dela z njenim otrokom in 

so zato v enem letu dosegli ogromen napredek. 

Za starše teh otrok poudarja, da za svoje otroke nimajo visokih ciljev in pričakovanj, da bodo 

segali po visoki izobrazbi. V povprečju tudi starši niso visoko oz. višje izobraženi. Prav zato 

učenci zaradi neuspeha niso tako potrti, saj jih starši ob tem ne obremenjujejo. Za starše in otroke 

je pomembno samo to, da opravijo osnovno šolo.  
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Učiteljica tukaj poudarja, da je borba proti neuspehu v nižjih razredih izključno borba učiteljev 

in staršev, v višjih razredih pa je bolj odvisna od notranje motivacije učenca. Nakazuje tudi na 

majhno osveščenost staršev o pomenu uspeha: »Pri nas starši še nimajo tega v sebi in je zato 

toliko težje, ker se to potem na otroke težje prenese. Mogoče tudi zaradi tega ni nekega slabega 

občutka ob ponavljanju razreda«. 

Včasih je zaradi težav odloženo šolanje, ampak je to v povprečju samo pri enem otroku, ki bi se 

moral vpisati v prvi razred. Lahko se zgodi tudi to, da je otrok že vpisan in se zaradi slabega 

napredovanja otroka odloži šolanje. O tem na pobudo staršev odloči komisija, zdravnik ali 

svetovalna služba. 

Učenci v tem zavodu niso stigmatizirani: »Pride mogoče do kakšnega zbadanja, ampak nič 

večjega. Vsi učenci tukaj se precej zavedajo, da ima vsak svoje težave in se ne ozirajo toliko na 

to. Se mi zdi, da se tukaj počutijo zelo domače. So bili stigmatizirani mogoče v rednih šolah, če 

so sploh hodili tja«. Poudarja tudi to, da se o tem veliko pogovarjajo v času podaljšanega bivanja 

in pri urah komunikacije. Imajo veliko pogovorov in spoznavanj drugačnosti. 

Učiteljica poudarja, da je napredek pri učencih očiten. Pravi, da se z različnimi metodami in 

pripomočki lahko zelo veliko doseže. Podaja primer enega otroka: »Sploh pri enem je opazna 

popolna sprememba, ker je še lansko leto imel velike učne težave, bil je zelo nesamozavesten, 

zaprt vase in brez prijateljev. Takrat, ko je prišel sem se je to čisto spremenilo, je zacvetel …« 

Učiteljica vidi vlogo učitelja razrednega pouka kot zelo pomembno in veliko. Zelo pomembno se 

ji zdi timsko sodelovanje z drugimi, da bi bila pomoč čim bolj učinkovita. Pri tem je pomembno, 

da vsak član poda svoje mnenje, opažanje in videnje. Opozarja, da bi strokovnjaki morali 

opazovati otroka, kako funkcionira znotraj razreda, ko so prisotni še moteči dejavniki in ne samo 

pri individualnih obravnavah. Pogreša le, da bi bila kdaj povabljena na kakšno izmed 

individualnih obravnav: »… pa tudi mogoče na ta način, da bi jaz bila kdaj povabljena na 

kakšno individualno pomoč, da jaz učence spoznam, kako tam funkcionirajo. Takrat bi tudi lahko 

videla še kakšne druge metode, ker zdaj nam čas ne dopušča, da bi bila prisotna na teh 

individualnih obravnavah. Moj prispevek bi mogoče lahko bil na tem, da spodbujam čim več 

tega sodelovanja«. 
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2.6.4.1 INTERPRETACIJA ČETRTEGA INTERVJUJA 

Specialna pedagoginja je zaposlena na zavodu, ki ima interno šolo. Pravi, da z učenci z učnimi 

težavami dela že pet let in se s tem področjem intenzivno ukvarja. Tukaj moram opozoriti na to, 

da so v ta zavod vključeni otroci z odločbo. Razredi so v osnovni šoli manjši kot v običajni šoli, 

v vsakem razredu je od pet do sedem otrok, zaradi lažjega in bolj kvalitetnega dela z učenci. 

Specialna pedagoginja pri delu z otroki najprej pregleda obstoječo dokumentacijo. Za njo je 

najbolj pomembno mnenje šole ali ustanove, kjer je bil otrok prej. Na začetku opravi tudi 

intervjuje s starši in otrokom. Poudarja, da s tem ugotovi, ali je izvor težav v otroku ali v 

njegovem okolju.  

Kot vzroke težav navaja: »Menim, da je to zelo široko področje. Lahko so vzroki dedni. Lahko se 

težave pojavijo zaradi različnih bolezni med nosečnostjo in po porodu. Vzrok je lahko tudi 

zlatenica. Vsekakor velik vpliv ima neustrezno in neprilagojeno okolje. Je pa tudi zelo odvisno od 

otroka samega«. 

Diagnostika je prva stvar, s katero se začne ukvarjati. Pravi, da je pri diagnostiki zelo razviden 

pristop tima: »Prioriteto mi predstavlja to, da je pomoč celostna in strokovna. Prav zaradi tega 

razloga na našem zavodu tako intenzivno sodelujemo«.  

V njihov tim so zajeti naslednji strokovnjaki: logoped, psiholog, klinični psiholog, socialni 

pedagog in specialni pedagog. Vsi skupaj prepoznajo močna področja otroka in jih poskušajo 

razvijati. Prav tako se trudijo zmanjšati primanjkljaje.  

Skupaj zastavijo cilje, h katerim stremijo v svojem delu tekom šolskega leta. Sproti pa preverjajo 

uspešnost svojega dela. 

Specialna pedagoginja zastavi še svoje cilje in tudi staršem predstavi načrt dela. Na začetnih 

srečanjih se osredotoči bolj na spoznavanje otroka in ga opazuje. Preverja tudi to, kakšna je 

njihova socialna zrelost in ali so prisotne težave s komunikacijo. 

Sodelovanje z učitelji je tudi eno od področij nudenja učne pomoči: »Učiteljem tudi predlagam 

kakšne prilagoditve, ki naj bi jih oni uporabljali, in na ta način lažje delali s posameznim 

otrokom«. 



62 

 

Po navadi poteka obravnava/delo s posameznim otrokom enkrat na teden. Pomoč izvaja 

kombinirano, ali v razredu ali v bolj mirnih prostorih: »V razredu izvajam učno pomoč samo z 

avtističnimi otroki, ker za njih sprememba prostora predstavlja določeni šok in postanejo 

nemirni in se ne morejo osredotočit na delo. Ostali otroci prihajajo k meni. Določeni otroci tudi 

teste rešujejo pri meni, ker tega niso zmožni v razredu«. 

Omenja tudi to, da prilagoditve uporablja pri vseh: »V naši šoli so vsi otroci z odločbo in so 

posebne oblike dela že prisotne v razredih, ker so znatno manjši kot v navadnih šolah … pouk je 

počasnejši in učitelji svoje delo lažje prilagodijo posameznemu otroku. Vstopam tudi v razrede in 

tam izvajam učno pomoč. Na ta način zagotovim to, da otroku neposredno pomagam in mu s tem 

olajšam usvajanje novih informacij«. 

Motivacijo povezuje z učnimi težavami. Pravi, da učenec, ki ima razvito notranjo motivacijo 

vztraja dlje in doseže napredek kljub svojim težavam. Prav tukaj poudarja cilj svojega dela: 

»Zame je zelo pomembno, da se pri otroku razvije notranja motivacija za delo. Da nekaj ne 

počne zaradi tega, ker mora, ampak da dejansko razvije željo in potrebo za učenjem«. Prav tako 

je pomembno, da se otroci naučijo živeti s svojimi težavami: »Če spet podam konkreten primer 

disleksije, ker se z njo večkrat srečujem. Disleksije ni mogoče odpraviti. Tak otrok se bo mogel 

naučit prepoznat težave, ki se mu bodo pojavljale vsak dan in se bo mogel naučiti živeti z njimi«. 

Učence motivira tako, da jih vedno seznani, kako bo delo potekalo. S tem jim da vpogled v to, 

kaj bodo počeli in koliko časa imajo. Vedo, da se bodo po uspešno končanem delu lahko še 

igrali. Za vsako uspešno obravnavo pa dobijo nalepko. Po petih zbranih nalepkah dobijo eno 

prosto obravnavo, kar pomeni igranje družabnih iger.  

Pravi, da se mlajši učenci učijo za učitelja in jim zato v petem ali šestem razredu nenadoma 

upade motivacija. Tukaj opozarja, da je dobro, če so otroci notranje motivirani, ker tako obstaja 

večja možnost, da bodo šolo jemali kot prioriteto. 

Delo s starši je prav tako velikega pomena. Nekateri starši sodelujejo, večina pa ne. Tistim, ki 

sodelujejo večkrat poda kakšen nasvet.  Pravi, da večina otrok na tem zavodu izhaja iz slabšega 

okolja in je zato z njimi potrebno še dodatno delati: »Delam veliko na tem, da starše dodatno 

motiviram, kako bi pomagali svojemu otroku pri vsakdanjih nalogah in ga spodbujali naprej«. 

S tem poudarja, da bi se vsi iz učenčevega okolja morali čim bolj potruditi, da pomagajo otroku. 
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Učinkovitost svojega dela preverja s sprotno evalvacijo glede na zastavljene cilje. Občasno 

organizirajo tim, kjer so prisotni tudi starši in učitelji. Tudi oni izrazijo svoja mnenja in opažanja 

o napredku pri določenem otroku. 

O napredku pravi: »Težave ne izzvenijo, ker so zelo težke. Napredek je zelo pogost pri govorno-

jezikovnih težavah. Večinoma so otroci prve tri razrede pri nas na šoli. Ko se primanjkljaj 

nadoknadi, se vključijo v navadno šolo. Prav lansko leto so trije zapustili našo šolo«. 

Na zavodu se trudijo, da otrok ne bi zaostajal zaradi svojih težav. Posebej delajo na tem, da se 

otrok razvija. Veliko časa namenijo tudi sproščanju. 

Otroci na tem zavodu večinoma niso stigmatizirani: »Tukaj so vsi otroci z odločbo in vsi imajo 

določene težave. Je povsem normalno, da vsi rabijo učno pomoč in drugače gledajo na to«. Če 

pride do izstopanja, socialna pedagoginja organizira delavnice v razredu in se o tem z otroki 

pogovarja. 

Specialna pedagoginja za svoje strokovne kompetence in naloge pravi: »… da diagnosticira učne 

težave. Glede na težavo, ki se pojavi pri otroku, pripravim načrt pomoči. Delam tudi na 

vzpostavitvi odnosa z otrokom. Pri vsem tem je zelo pomembno delo s starši in sodelovanje z 

obeh strani«. 

Za vlogo socialnega pedagoga pravi: »Socialni pedagog je usposobljen za socialno področje. 

Njegova naloga je, da vstopa v razred, ko se podre dinamika. On naj bi bil usposobljen 

prepoznati, kakšna je klima v razredu«. 

Pravi, da so za dobro sodelovanje odgovorni vsi člani tima. Vsak član tima naj bi pokrival svoje 

področje in prispeval k otrokovemu napredku. Če opazi potrebo po timskem sestanku, ga lahko 

tudi sama skliče in tako pripomore k še večjemu sodelovanju. 
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2.6.5 ANALIZA PETEGA INTERVJUJA 
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Shema 4: Intervju s socialno pedagoginjo 

 

2.6.5.1 INTERPRETACIJA PETEGA INTERVJUJA 

Socialna pedagoginja je zaposlena na osnovni šoli že deveto leto. Ves čas se ukvarja z učnimi 

težavami. Delati je začela v podaljšanem bivanju in je v kratkem času začela z individualnimi 

obravnavami. 

Učne težave dobro ločuje od treme in straha ter o tem pravi: »Tistih otrok, ki imajo tako grozno 

tremo, da bi jo imeli v prvem ali drugem razredu je zelo malo. Če pa so, so to po navadi otroci, 
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ki so sicer plašni in ki so tiho, ko jih kaj vprašaš. Ni nujno, da so taki med vrstniki, ampak v 

povezavi z avtoriteto so plahi in tiho govorijo«. 

Kot vzroke učnih težav navaja organske vzroke in nespodbudno okolje, v katerem starši z 

otrokom nič ne delajo.  

Je mnenja, da učnih težav ni težko prepoznati, saj se hitro opazi, ali ima otrok kakšne bralno-

pisalne težave že po grafo-motoriki. Takoj tudi opazi slabše pomnjenje, slabše predstave, slabši 

sluh ali vid. Pravi, da taki otroci nekaterih pojmov, ki jih ostali popolnoma osvojijo, še zmeraj ne 

povezujejo in ne razumejo. 

Skupaj s timom opazi učne težave, nato staršem povejo, da obstajajo težave in jim predlagajo, 

naj obiščejo svetovalni center, kjer to preverijo. 

Ko ima opravka s takšnim otrokom, ga prvi mesec ali prve tedne samo opazuje in je z njim 

prisotna pri pouku. Tako vidi, kako funkcionira pri pouku in se lažje odloči, ali bo učno pomoč 

izvajala znotraj ali zunaj razreda. Pravi: »Pri kakšnem otroku je dovolj že to, da samo zraven 

sediš in ga malo korigiraš ali pa kakšno stvar namesto njega na hitro napišeš … Kakšni, ki imajo 

kombinirano, še kakšne vedenjske problematike, ga pa vzameš iz razreda, da lažje z njim delaš. 

Nekateri pa imajo take težave, da rabijo sprotne dodatne razlage, ker ne sledijo pouku«. V 

prvem mesecu dela z otrokom si zastavi okvirne cilje in se loti pisanja individualnega programa. 

Je mnenja, da težave dodatno znižajo motivacijo: »Veliko je otrok, ki že vnaprej pričakujejo 

neuspeh in jih je težko motivirat.« Za nekatere pravi, da so pravo nasprotje: »Tisti otroci, ki 

imajo veliko življenjske energije, ki imajo voljo, ko bodo videli, da je možno v nekem drugem 

okolju se učiti so že iz tega motivirani in se bodo«. 

Sama motivira učence po občutku, glede na to, kako oceni situacijo: »Kdaj greva tudi dol na 

igrišče za pet minut, da malo tekmujeva, da se mu najprej nekaj zgodi. Včasih je prav obratno. 

Če vidim, da je zelo nemotiviran za delo, potem najprej narediva kakšno nalogo, ker se bojim, če 

bova šla na igrišče, ne bo želel več nič delati«. 

Veliko uporablja tudi igre, ki otroke pripeljejo do pozornosti. Med te navaja mikado ali kakšne 

igre, kjer je potrebna učenčeva zbranost, potrpežljivost in natančnost. Poudarja, da imajo otroci 

tovrstne igre zelo radi, saj jih pripravijo do pozornosti.  
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Med posebne oblike dela navaja še skupinsko delo, ki je na šoli zelo prisotno. Pravi, da tudi 

učitelji že od začetka uporabljajo različne in posebne oblike dela, ker je v vsak razred vključenih 

nekaj učencev, ki imajo odločbo in še nekaj takih, ki bi jo potrebovali.  

V času izobraževanja na fakulteti ni pridobila dovolj znanja s področja učnih težav že zaradi 

tega, ker je socialna pedagoginja in je bolj suverena pri vedenjskih težavah. Pravi, da je zelo 

težko priti do nekega kvalitetnega izobraževanja, ki bi že usposobljen kader še dodatno 

usposobil. 

Po njenem mnenju je najtežje preverjati učinkovitost dela: »To je pa najtežje, ker dejansko vidiš 

rezultat na koncu leta, če ga sploh. Po ocenah se že sproti vidi, ampak ocene niso nujno merilo«. 

Napredek opazi tudi po odzivanju otroka: »… ker se počasi začenja odpirati, tudi komunicirati. 

Recimo pri tistih, ki so imeli zelo nizko samopodobo zaradi slabega uspeha začnejo drugače 

funkcionirati. Razširijo krog prijateljev, nekateri prav zacvetijo socialno. V socialnem kontekstu 

opaziš otroka«. Če vedenjske problematike ni, je napredek lahko že v istem ocenjevalnem 

obdobju, v mesecu ali dveh. Če so priključene vedenjske težave, se napredek lahko ugotovi po 

štirih ali petih mesecih. 

Timsko delo na tej šoli je prisotno, sicer zelo redko sodelujejo. Večinoma se to zgodi na začetku 

šolskega leta, ko je treba pripraviti individualizirani program in pri razgovoru s starši. Navaja, da 

bolj sodeluje v ožjem šolskem timu. Zaradi majhnosti šole imajo eno svetovalno delavko, ki je 

tudi psihologinja in lahko opravlja tovrstne naloge. Poleg tega imajo še mobilne strokovnjake. 

Prav zaradi tega razloga je to sodelovanje še toliko težje izpeljati.  

Starši sodelujejo. Pri tistih otrocih, ki imajo odločbo, jemljejo učno pomoč kot pravico. Socialna 

pedagoginja poskuša staršem predstaviti težavo tako, da vidijo, da se nekaj dogaja; da ne poteka 

vse popolnoma brez problemov; da tudi sami zaznajo težavo ter jo poskušajo skupaj rešiti. Starši 

sami večinoma ne prihajajo po pomoč, ampak strokovnjaki na šoli zaznajo težave in o tem 

obvestijo starše. 

Če starši tudi doma sodelujejo z otrokom in mu veliko govorijo o pomenu izobrazbe, dosežejo 

to, da pri otroku zgradijo notranjo motivacijo. 
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Strokovnjakinja opozarja na razvajenost otrok: »Pri otrocih se mi zdi, da so vsako leto bolj 

razvajeni, ne razumejo, da je šola prostor, kjer se pridobiva znanje, ne pa samo igranje«. Pravi, 

da k temu pripomore tudi devetletka, kjer do četrtega leta ni ocen in tudi starši sami, ki nimajo 

več pravega občutka za pomen šolanja. 

Je mnenja, da je vsakemu otroku težko ob neuspehu. Z njimi se o tem tudi pogovarja. Otrok ni 

edini odgovoren za svoje težave. Pravi, da bi starši morali dnevno preverjati, kako je bilo otroku 

v šoli, če ima opravljene naloge in ali mu je snov razumljiva: »S tem ne mislim, da se morajo 

starši učiti s svojimi otroki, vsaj ne do sedmega ali osmega razreda. Absolutno je to stvar otroka, 

njegova naloga je, da delo opravi. Naloga starša je, da otrokovo delo preverja, da sledi ali otrok 

ve, kaj se dogaja in sledi pouku in ima narejene naloge. Ne da starš namesto otroka naredi, 

ampak mu da vedeti, da bdi nad njim in ga preverja«. 

Otroci, ki imajo učne težave oz. imajo dodatno strokovno pomoč in ki posebej ne izstopajo v 

vedenju, niso stigmatizirani v šoli. Večinoma so starši tisti, ki se bojijo: »Vedno obstaja strah pri 

starših, da ga bo to stigmatiziralo, ampak v resnici tega ni, ker so otroci danes tega res navajeni, 

da so med seboj zelo različni in jih pač tudi mi ves čas opozarjamo na to različnost. Nekdo ima 

pri neki stvari večje prednosti, nekdo drug pa drugje. Se mi zdi, da so otroci razvili ta občutek. 

Je pa problem pri tistih, ki imajo kombinirane težave, da se na to učno motnjo usede še 

vedenjska. Tudi kakšni avtisti ali kej podobnega. To je pa večji problem, ker so vedenjsko tudi 

drugačni, da jih otroci opazijo«.  

Na šoli izvajajo prevencijo pred stigmo s skupinskim delom ali s pogovori. 

Socialna pedagoginja meni, da so strokovne kompetence socialnih pedagogov pri delu z učenci z 

učnimi težavami naslednje: »… znamo motivirati na drugačne načine, smo malo bolj občutljivi 

na socialno funkcioniranje. Malo bolj opazimo, kako je z vrstniki, da mogoče malo bolj znamo 

starše izprašati, na drugačen način«. 

Prav tako lahko socialni pedagog veliko prispeva že z drugačnim pogledom na določene stvari. 

Veliko bolj opazijo socialno zrelost in vključenost v okolje. 

Opozarja, da bi bilo potrebno več timskih oz. internih sestankov, večkrat pošiljati opažanja na 

svetovalni center in jih prositi za povratno informacijo, sicer se otroku le škoduje: »Leto se zelo 



68 

 

hitro obrne in potem ugotoviš, da so oni eno stvar opazili, mi pa ne, pa se ni zgodilo nič in potem 

gre spet postopek. Tukaj se po moje čas zgublja in je tega škoda«. 
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3. INTERPRETACIJA REZULTATOV  

S strokovnimi delavci iz različnih področij, ki so zaposleni na osnovni šoli, sem spregovorila o 

problematiki učnih težav. Vsi strokovni delavci so poudarili pogostost pojavljanja učnih težav v 

osnovnih šolah. Potrebno je opozoriti, da so danes mladi na šolskem področju podrejeni 

storilnostnemu pritisku. Ta vpliv ima realne posledice za vse udeležence v sistemu, še posebej na 

tiste, ki prihajajo iz ranljivih, obrobnih in marginaliziranih družbenih skupin, ki zaradi prepleta 

socialnih, individualnih in specifičnih dejavnikov niso zmožni dosegati izobraževalnih 

standardov (Kobolt, 2010, str. 15).  

Zato je pomembna čim bolj zgodnja detekcija otrok s težavami pri učenju. Kavkler (2008) je 

mnenja, da z učinkovito in zgodnjo učno pomočjo lahko omogočimo večini učencev uspešnejše 

izobraževanje. 

3.1 PREPOZNAVANJE UČNIH TEŽAV 

Vsi intervjuvani so opozorili, da učnih težav ni težko prepoznati. Učitelji so večinoma tisti, ki 

najprej opazijo učne težave. Tako učiteljica učne težave prepoznava že pri samem sodelovanju 

otrok pri pouku. Opazuje način reševanja nalog, čas, ki ga potrebujejo za razumevanje, oz. ali 

besedilo sploh razumejo. Pravi, da se težave lahko opazijo tudi takrat, ko komunicirajo s sošolci 

in učitelji. Medtem ko učiteljica v podaljšanem bivanju opozarja na naslednje vedenje: »… 

večkrat zaprosi za učiteljevo pomoč, se ozira k drugim učencem, omahuje pri svojem delu«. Taki 

učenci nekaterih pojmov, ki jih drugi že osvojijo, še zmeraj ne povezujejo in ne razumejo. 

Psihologinja omenja, da večkrat tudi starši pridejo na šolo ali pokličejo, da ima otrok težave pri 

učenju. Največkrat pa učitelj opozori na težave otrok z razumevanjem ali pa dopolnilni pouk 

odpove. Psihologinja zase pravi: »Psiholog učnih težav ne more diagnosticirat, tega ne počne, 

ker za to ni usposobljen«.  

Pri delu z otroki z odločbo specialna pedagoginja najprej pregleda obstoječo dokumentacijo. Za 

njo je najbolj pomembno mnenje šole ali ustanove, kjer je bil otrok prej. Na začetku opravi tudi 

intervjuje s starši in otrokom. Poudarja, da s tem ugotovi, ali je izvor težav v otroku ali v 

njegovem okolju. Prav tako Magajna (2011) opredeljuje, da z diagnostičnim ocenjevanjem v 

specialni pedagogiki strokovnjaki zbirajo informacije o učenčevih močnih področjih in potrebah 

na vseh vpletenih področjih.  
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Pri delu z otrokom je zelo pomembno, da ugotovimo, kje je izvor težav in da glede na to 

zastavimo cilje in načrt dela. Strokovnjaki ugotavljajo, da so vzroki za učne težave lahko dedni, 

lahko jih povzroči neustrezno in neprilagojeno okolje, vzroki se lahko najdejo tudi v osebnosti 

posameznika, lahko pride do učnih težav zaradi morebitne bolezni med nosečnostjo ali po 

porodu. Na podlagi vseh teh informacij se postavi določena diagnoza. V sodobnih specialno-

pedagoških usmeritvah je diagnostično ocenjevanje fleksibilen, dinamičen proces zbiranja 

podatkov in relevantnih informacij o otroku za izvajanje vzgojno-izobraževalnih in pravnih 

odločitev. Tak fleksibilen proces dopušča prilagajanje strategij posebnim potrebam posameznega 

otroka (Magajna, 2011).  

 

3.2 UČNA POMOČ 

Na poziv učitelja, ko učenec ne doseže predpisanih standardov ali ima zelo velike težave pri 

delanju izpiskov oz. pri sledenju pouka, se aktivira celoten šolski tim. V določenih primerih tudi 

starši opozorijo, da je z otrokom nekaj narobe.  

Načrt dela 

Pri otrocih z odločbo celoten tim na začetku leta zastavi individualni program, pri katerem je 

opredeljen načrt dela z otrokom in so opisana njegova močna in šibka področja. Prav tako Polak 

(2007) opisuje začetno etapo kot srečanje pedagoških delavcev (članov tima) z namenom, da v 

ustvarjalnem procesu oblikujejo didaktično, snovno, materialno in psihološko pripravo na delo z 

učenci«. Ena od strokovnjakinj poudarja: »Prioriteto mi predstavlja to, da je pomoč celostna in 

strokovna. Prav zaradi tega razloga na našem zavodu tako intenzivno sodelujemo«. 

Vsi strokovnjaki so poudarili, da na začetnih srečanjih spoznavajo otroka in zastavijo cilje, ki naj 

bi jih dosegli pri delu.  

Nudenje pomoči 

Obravnava ali delo s posameznim otrokom, ki ima odločbo, je enkrat na teden. Delo poteka 

individualno z učencem. Za tiste, ki odločbe nimajo, je predviden dopolnilni pouk ali skupinska 

pomoč. Učno pomoč kombinirajo znotraj in zunaj razreda, čeprav je večinoma zunaj razreda.  
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Socialna pedagoginja pravi: »Pri kakšnem otroku je dovolj že to, da samo zraven sediš in ga 

malo korigiraš ali pa kakšno stvar namesto njega na hitro napišeš ali recimo, če je počasnejši, 

če ima disleksijo, ima težavo pri pisanju si lahko zraven in mu zapis delaš, medtem pa on lahko 

sledi pouku. Kakšni, ki imajo kombinirano, še kake vedenjske problematike, ga pa ven vzameš, 

da lažje z njim delaš«.  

Torej stremijo k temu, da se čim bolj prilagodijo otroku in njegovim potrebam.  

Psihologinja opozarja, da učno pomoč izvaja zelo redko. To počne le v primeru, ko ni nobenega 

drugega, ki bi to lahko opravljal. Zato učno pomoč izvaja samo v svojem kabinetu. 

Po zadnjih raziskavah s področja dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli, je razvidno, da 

šolski strokovni delavci večji delež pomoči izvajajo v individualnih oblikah dela ter izven 

razreda. Ker je za inkluzivno okolje pomembno, da se čim večji, smiselni delež pomoči izvaja v 

avtentičnem okolju oz. znotraj samega procesa poučevanja, je pomembno učitelje in druge šolske 

strokovne delavce usposobiti za nudenje podpore v razredu in v obliki skupinskih oblik pomoči 

(Pulec-Lah & Kavkler, 2011). 

Pripomočki, ki jih uporabljajo v procesu nudenja učne pomoči, so različna ponazorila, 

pripomoček za poštevanko, slikovni material, pri katerem je še priložen tekst in različne igrice. 

Kyriacou (1997) poudarja, da moramo vedno najprej preveriti njihovo kakovost in premisliti, če 

je primerno, da jih uporabimo pri učni uri.  

Strokovnjakinje uporabljajo tudi posebne oblike dela, kot so skupinsko delo, delo v naravi in 

sprehod. Dve strokovnjakinji sta zaposleni na zavodu, kjer so v osnovno šolo vključeni samo 

otroci z odločbo in so razredi znatno manjši. Na ta način so že zagotovljene posebne oblike dela, 

ker učitelji lahko prilagodijo pouk potrebam posameznikov. 

»Ena izmed ključnih prvin iz sklopa veščin uspešnega poučevanja, ki sooblikujejo pozitivno 

vzdušje v učilnici, je spodbujanje motiviranosti učencev za učenje« (Kyriacou 1997, str. 86).   

Vse strokovnjakinje otroke motivirajo preko iger pozornosti ali neke športne aktivnosti. Nekatere 

uporabljajo dodatne materiale in pouk v naravi. Opažajo, da ocene najbolj motivirajo učence. 

Učiteljica pravi: »Taki učenci potrebujejo veliko zunanje motivacije in neka usmerjanja, ker sami 

niso zmožni tega«.  
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Zunanje motivirani učenci sodelujejo v neki dejavnosti, katere namen ali cilj je priznanje 

oziroma nagrada in ni neposredno povezana s samo nalogo (Kyriacou, 1997). 

Kot že vemo, zunanja motivacija ne izhaja iz potreb posameznikov. Zato vsi opozarjajo na 

pomen razvijanja notranje motivacije pri otrocih, katere pomen lahko zasledimo v strokovni 

literaturi. Učenci, ki so notranje motivirani, sodelujejo v dejavnostih z namenom zadovoljevanja 

svoje radovednosti in zanimanja za določeno področje ali razvijanja znanj in veščin, potrebnih za 

obvladovanje tega področja v njihovo dobro (Kyriacou, 1997).  

Specialna pedagoginja, ki ves čas dela z otroki z odločbo prav tako govori o pomenu razvijanja 

notranje motivacije: »Zame je zelo pomembno, da se pri otroku razvije notranja motivacija za 

delo. Da nekaj ne počne zaradi tega, ker mora, ampak, da dejansko razvije željo in potrebo za 

učenjem. Prav tako je pomembno, da se otroci naučijo živeti s svojimi težavami«.  

Intervjuvanke so opozorile, da je mlajše otroke lažje motivirati z nagradami, medtem ko pri 

starejših ta način ne deluje več. Psihologinja pravi: »Pri njih je bistveno to, da slišijo, zakaj je 

pomembno učenje in zakaj se jim to splača«. 

Preverjanje učinkovitosti učne pomoči in napredek pri učencih 

Učinkovitost svojega dela preverjajo s sprotno evalvacijo glede na cilje, ki so si jih zastavili. Pri 

tem je zelo prisoten tim, kjer predebatirajo situacije in poiščejo možne rešitve, če je to potrebno.  

Občasno organizirajo tim, kjer so prisotni tudi starši. Tudi oni povejo, ali so opazili kak napredek 

pri določenem otroku. 

Vse pravijo, da napredek prepoznajo po ocenah. Socialna pedagoginja tukaj opozarja, da za njo 

to ni edino merilo napredka: »Dobro po ocenah se itak že sproti vidi, ampak ocene niso nujno 

merilo«. Napredek opazi tudi po odzivanju otroka: »… ker se počasi začenja odpirat, bolj 

komunicirat. Recimo pri tistih, ki so imeli zelo nizko samopodobo zaradi slabega uspeha začnejo 

drugače funkcionirat. Vidiš, da razširijo krog prijateljev, ma eni prav zacvetijo socialno. V 

socialnem kontekstu opaziš otroka«. 

Specialna pedagoginja o napredku pri otrocih z odločbo pravi: »Težave ne izzvenijo, ker so zelo 

težke. Napredek je zelo pogost pri govorno-jezikovnih težavah. Večinoma so otroci prve tri 

razrede pri nas na šoli. Ko se primanjkljaj nadoknadi, se vključijo v navadno šolo. Prav lansko 

leto so trije zapustili našo šolo«. 
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3.3 TIMSKO SODELOVANJE 

Polak (2007, str. 9) v svoji knjigi citira Deana in Witherspoona, ki poudarjata, da je za pravo 

timsko delo »pomemben duh sodelovalnega načrtovanja, nenehnega sodelovanja, tesne 

povezanosti, neovirane komunikacije in iskrene izmenjave mnenj. Ne odraža se v skupini 

posameznikov, ki delujejo skupaj, temveč v skupini, ki deluje enotno in celostno. Načrtovanje 

mora temeljiti na fleksibilnosti, skupinskih pravilih in skupinskem delu, prisotna mora biti 

svoboda in možnost za napredek pri zadovoljevanju vzgojno-izobraževalnih potreb učencev«. 

Iz pogovorov z intervjuvankami je razvidno, da se teh pravil držijo. Med seboj sodelujejo v 

internih šolskih timih pri načrtovanju dela, kot sem že prej omenila. Njihovi sestanki so zelo 

fleksibilni. Usedejo se skupaj, ko pride do kake težave in predebatirajo o možnih rešitvah. Med 

samim delom z učencem se tudi samostojno odločajo za kakšen ukrep, če pa so v dilemi, skličejo 

timski sestanek ali se pogovorijo z ožjim šolskim timom. Učiteljica je poudarila, da intenzivno 

sodeluje s specialno pedagoginjo. Med seboj izmenjujeta informacije glede dela z otrokom pred 

in po vsaki individualni obravnavi. Timsko sodeluje z drugimi tudi pri izmenjavi različnih idej za 

delo z otroki.  

Socialna pedagoginja opozarja na težave, ki se pojavijo pri sodelovanju s timom strokovnjakov, 

ki niso zaposleni v šoli. Pravi, da je samo en svetovalni center v Ljubljani, tja prihajajo iz zelo 

široke okolice na posvetovanje: »Prav zaradi tega razloga imajo čist zapolnjene termine in je 

potem težko se z njimi usest.« Na tem mestu pa poudarja, da pride do škode za otroka: »Leto se 

zelo hitro obrne in potem ugotoviš, da so oni eno stvar opazili, mi pa ne, pa se ni zgodil nič in 

potem gre spet postopek«.  
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3.4 DELO S STARŠI 

Sodelovanje s starši je eno od bistvenih področij dela šolske svetovalne službe in učiteljev. 

Oblikovanje pozitivnega odnosa s starši in njihovo vključevanje v izobraževanje je še toliko bolj 

pomembno za starše otrok s posebnimi potrebami in pripomore k boljšemu premagovanju 

njihovih težav (Peklaj, 2008).  

Prav tako sem v pogovorih zasledila, da je za strokovnjake delo s starši izrednega pomena. 

Učiteljica podaljšanega bivanja poudarja: »V času osnovnošolskega izobraževanja mislim, da 

zavedanje pomena šole in izobrazbe v veliki meri sloni na starših, ki svoje stališče do šole in 

izobrazbe prenašajo na otroke«. 

Strokovnjaki poudarjajo, da je naloga staršev prav v spodbujanju otroka k šolskemu delu in 

staršev k sodelovanju. Zavedati se morajo, da so tudi oni odgovorni in za vse ne okrivijo le šole 

in otroka. Psihologinja pravi: »Mislim, da je šolanje prva naloga staršev. Oni so zadolženi, da 

pregledajo doma torbo, ali ima otrok nalogo, da mu pomagajo pripravit knjige in zvezke za 

naslednji dan itn«. Prav tako specialna pedagoginja dela veliko na tem, da starše dodatno 

motivira, kako bi pomagali svojemu otroku pri vsakdanjih nalogah in ga spodbujali naprej. Vse 

to je izrednega pomena, ker staršem obravnava njihovega otroka vzbuja nelagodje in se počutijo 

ogroženi. Pomembno je, da vidijo učiteljevo resnično skrb, kako bi se tudi sami čim bolj 

aktivirali (Peklaj, 2008). 

Nekateri starši sodelujejo, večina jih ne sodeluje. Opaža se razlika pri starših otrok, ki so 

vključeni v osnovno šolo, ki je v sklopu zavoda, ker so pripravljeni na sodelovanje in doma 

delajo z otroki. Učiteljica pravi: »Vsakodnevno je obveščanje z moje strani in iz njihove, če so 

kake posebnosti. Večina staršev v mojem razredu je pripravljena sodelovati in tudi doma delajo z 

otroki«. Socialna pedagoginja tudi omenja, da pri tistih otrocih, ki imajo odločbo, starši jemljejo 

učno pomoč kot pravico. 

Izkušnja psihologinje je, da se starši bolj vključijo, ko opazijo, da je stanje res akutno: »Po 

navadi je na koncu šolskega leta veliko teh klicev in obiskov, ker jih skrbi, kaj bo z njihovim 

otrokom. Starši po navadi pridejo vpisat svojega otroka za dodatno pomoč. Sprašujejo tudi za 

kake nasvete«.  
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3.5 DRUGAČNOST OTROK 

Učiteljica podaljšanega bivanja je mnenja, da je položaj učenca z učnimi težavami v razredu v 

veliki meri odvisen od učitelja, strokovnih delavcev in drugih: »Če učitelji, strokovni delavci in 

drugi učenca ne predstavijo kot težavnega in drugačnega, potem tudi sošolci tega učenca ne 

doživljajo tako«. Medtem psihologinja poudarja, da učenci danes niso več tolerantni, ampak  

gledajo samo na lastno korist. Omenja, da se učenci pritožujejo nad otroki z odločbo, ki naj bi 

imeli privilegije, ker lahko pišejo teste izven razreda in imajo zanje podaljšan čas. 

V okolju, kjer so vsi otroci z odločbo, do stigme ne prihaja. Učiteljica razrednega pouka pravi: 

»Vsi učenci tukaj se precej zavedajo, da ima vsak svoje težave in se ne ozirajo toliko na to. Se mi 

zdi, da se tukaj počutijo zelo domače.« 

Socialna pedagoginja poudarja posebno skrb staršev glede stigme otrok. Je mnenja, da otroci, ki 

imajo učne težave in imajo dodatno strokovno pomoč in ki posebej ne izstopajo v vedenju, niso 

stigmatizirani v šoli. Starši so večinoma tisti, ki se bojijo. Opozarja, da je problem pri tistih 

otrocih, ki imajo kombinirane težave, saj imajo poleg učnih še vedenjske motnje, ali v primeru 

avtističnih otrok ipd. To pa je recimo večji problem, saj so vedenjsko drugačni in to otroci 

opazijo.  

Skalar (1997, po Kavkler 1999, str. 148) navaja primere otrok z izrazitejšimi splošnimi in 

specifičnimi učnimi težavami, ki bi bili sposobni usvojiti enakovredne osnovnošolske 

izobraževalne standarde kot vrstniki z usmeritvijo v program prilagojenega izvajanja z dodatno 

strokovno pomočjo, a ne zaključijo uspešno niti osnovne šole. Skalar poudarja, da je tak otrok 

bolj stigmatiziran s tem, da ne zaključi osnovne šole, kot s tem, da bi mu z usmerjanjem v 

ustrezen vzgojno-izobraževalni program nudili učinkovito učno pomoč in boljšo življenjsko 

perspektivo.  
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3.6 VLOGA SOCIALNEGA PEDAGOGA 

Socialna pedagoginja meni, da so strokovne kompetence socialnih pedagogov pri delu z učenci z 

učnimi težavami naslednje: »… znamo motivirat na drugačne načine, smo malo bolj občutljivi 

na socialno funkcioniranje. Malo bolj opazimo, kako je z vrstniki, mogoče znamo bolje povrtat v 

starše, na drugačen način«. Prav tako opozarja, da na začetku dela vzpostavi odnos z učenci in 

dela po občutku. Socialni pedagog ima prav tako veliko vlogo pri prevenciji stigme pri otroku. Iz 

intervjuja je razvidno, da izvaja skupinsko delo in pogovore z razredi glede različnih tem: »Če 

npr. v četrtem razredu vpišejo otroka, ki ima specifične učne težave se ga najprej malo opazuje 

in če se vidi, da ga razred ni najbolj sprejel se takoj s tem razredom kakšen pogovor izvede ali 

karkoli«. 

Tudi drugi strokovnjaki poudarjajo, da je socialni pedagog zadolžen za socialno področje in 

vstopa v razred, ko se podre dinamika. Poudarjajo, da na drugačen način pristopa k otroku, ker z 

njim vzpostavlja odnos. 

Podobno meni tudi Grünfeld (1997), ki pravi, da naj bi delo socialnega pedagoga bilo tisti del 

šolske obveznosti, ki bi ga učenci z veseljem pričakovali in bi se ob njem prijetno počutili, 

zabavali. Učencem naj bi pomagal vzpostaviti zdrave odnose in oblikovati pozitivno stališče do 

šolskega dela. Prav tako poudarja, da mora socialni pedagog razložiti učencem, da jim pri 

njihovih problemih ne bo mogel vedno kdo pomagati, lahko jih le nauči, kako sami uspešno 

razrešijo nastali problem. 
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4. UGOTOVITVE IN ZAKLJUČNA INTERPRETACIJA 

V raziskovalni nalogi sem prišla do mnogih ugotovitev. Problem pri kvalitativnem raziskovanju 

je, da rezultati, pridobljeni na tovrsten način, niso posplošljivi na širšo populacijo. Glede na 

opredelitev raziskovalnega problema sem med raziskavo prišla do odgovorov na raziskovalna 

vprašanja. 

Pri vseh intervjujvancih se opazi intenzivno timsko sodelovanje. V literaturi sem zasledila, da se 

določeno število učencev z učnimi težavami odkrije že pred vstopom v šolo, vendar Horvat 

(1998) omenja, da je v redno osnovno šolo še vedno vključeno 20-25 % otrok, ki potrebujejo za 

uspešno delo občasno ali trajno dodatno pomoč različnih strokovnjakov. Iz intervjujev je 

razvidno, da so učitelji tisti, ki najprej opazijo učne težave. Oni so tisti, ki opozorijo ostale člane 

tima, da z otrokom nekaj ni v redu in jih prosijo za pomoč.  

Zanimalo me je, kako strokovnjaki prepoznavajo učne težave. Iz rezultatov sem ugotovila, da že 

pri samem sodelovanju otrok pri pouku. Strokovnjakinje opozarjajo, da takoj opazijo, kdaj otrok 

potrebuje več časa pri določenih nalogah, se ozira k drugim, večkrat prosi učitelja za pomoč in 

določenih pojmov, ki jih drugi že obvladajo, ne razume. Opozarjajo, da včasih odpove tudi 

dopolnilni pouk. 

V raziskavo sem vključila tudi učiteljico razrednega pouka in specialno pedagoginjo, ki sta 

zaposleni na zavodu, kjer so v osnovno šolo vključeni otroci z odločbo. Pri takih učencih 

specialna pedagoginja prebere dokumentacijo in opravi intervjuje s starši in otroki. Pri sprotnem 

delu z otrokom ga sama še testira in tako ugotovi, kje se pojavljajo težave in kakšne prilagoditve 

potrebuje otrok za uspešno šolanje. 

Želela sem ugotoviti, ali strokovnjaki sodelujejo med seboj pri načrtovanju in izvajanju učne 

pomoči. Pri otrocih z odločbo je timsko delo zelo prisotno. Na začetku šolskega leta pripravijo 

individualni program za otroke, določijo cilje, ki jih želijo doseči in tudi prilagoditve ter posebne 

oblike dela. Strokovnjaki si med seboj razdelijo naloge in med letom sproti izvajajo evalvacije, 

pri katerih ugotavljajo, ali je prišlo do napredka in se pogovarjajo o možnih rešitvah za nastalo 

težavo. Po vsaki obravnavi se med seboj posvetujejo in predlagajo drugačne oblike dela. 

Prav tako v navadni osnovni šoli ožji šolski tim sodeluje s svetovalnim centrom pri načrtovanju 

individualnega programa za otroke, ki imajo odločbo. Socialna pedagoginja je pri tem opozorila, 
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da je med letom premalo sodelovanja s svetovalnim centrom, ker jim čas tega ne dopušča in je 

vse prepuščeno ožjemu šolskemu timu. 

Intervjuvanke se med samo učno pomočjo tudi same odločajo za uporabo določene prilagoditve, 

glede na strokovno usposobljenost.  

Zanimivo se mi je zdelo to, da učiteljica podaljšanega bivanja zase pravi, da sodeluje z 

razredničarko, ta pa z ostalimi strokovnjaki. Tako sama nima stika s strokovnjaki. 

Opazno je tudi sodelovanje s starši. Ko se pri otroku ugotovi določena težava, se ga vključi v 

dopolnilni pouk ali skupinsko delo. Socialna pedagoginja pravi, da če zaznajo težavo, jo 

predstavijo staršem in skupaj poskušajo rešiti problem. Lahko se problem reši z več vzpodbude 

doma. Če takšna pomoč še zmeraj ni dovolj, svetujejo staršem, da dajo otroka v obravnavo.  

Ker je pridobitev odločbe dolgotrajen proces, ki traja od pol do enega leta, socialna pedagoginja, 

v dogovoru s starši, določene prilagoditve pri teh otrocih izvaja v času podaljšanega bivanja.  

Preučevala sem tudi, ali strokovnjakinje uporabljajo praktično delo. Pri tem sem opazila, da 

samo učiteljica razrednega pouka pri urah naravoslovja pelje otroke v naravo; tako tudi v naravi 

vidijo kakšne rastline. Pri tem opozarja, da je ta način otrokom veliko bolj zanimiv in s tem 

poveča tudi njihovo motivacijo za delo. Pri drugih strokovnjakinjah ni opazno tovrstno vnašanje 

praktičnih vsebin v učni proces. 

Preučevala sem tudi, kako strokovnjakinje preverjajo učinkovitost svojega dela in ugotovila, da 

pretežno preko ocen. V vsakem ocenjevalnem obdobju izvedejo evalvacijo. Vse so opozorile, da 

je ob prisotnih vedenjskih motnjah, za napredek potrebno več časa.  

Glede na pomoč, ki so jo ponujali otroku, izvedejo timsko evalvacijo. Če ni prišlo do znatnih 

sprememb, se znova usedejo in odločajo o nadaljnjih korakih. 

Zanimivo je to, da socialne pedagoginje ne zadovoljijo samo ocene, ampak je za njo pomembno 

odzivanje posameznika. Napredek vidi v spremembi vedenja. 

Intervjuvanke za vzdrževanje motivacije večinoma uporabljajo igre pozornosti in družabne igre. 

Učiteljica pri pouku uporablja dodatne pripomočke in pouk v naravi. Da bi bili učenci bolj zbrani 

pri delu, socialna pedagoginja pri delu uporablja metode kot npr.: pelje jih na sprehod ali na 

šolsko igrišče.  



79 

 

Specialna pedagoginja za vsako uspešno obravnavo uporabi nalepko, medtem ko psihologinja 

mlajše otroke motivira z bombončki. Opazno je, da vse strokovnjakinje za motiviranje 

uporabljajo nagrado ali pa motivacijo vzdržujejo s kakšnimi pripomočki. 

Najbolj me je zanimalo, kakšna je vloga socialnega pedagoga na področju učne pomoči. Glede 

na odgovore intervjuvank ugotavljam, da je le-ta bistvenega pomena.  

Socialni pedagog je zelo pozoren na to, kako se otrok počuti, ne pa toliko na to, kakšen uspeh 

doseže. Mislim, da je včasih zelo pomembno, da začutimo posameznika in ga vprašamo, kakšen 

je njegov pogled, kakšni občutki se mu porajajo v določeni situaciji.  

Socialna pedagoginja je povedala tudi to, da dela po občutku. Svojo vlogo vidi tudi pri 

komunikaciji s starši. Pravi, da zna v njih »povrtat«, da ugotovi, kaj se dogaja v učenčevem 

domačem okolju in tudi aktivira v delo. Zavzema se za to, da otrok ne bi bil izključen v svojem 

razredu. To doseže preko različnih pogovorov in delavnic. 

Socialna pedagoginja poudarja, da pri timskem delu veliko prispeva že s tem, ko vidi stvari iz 

drugega zornega kota. Potem se lahko drugi osredotočijo na to področje in ga upoštevajo pri 

zastavljanju ciljev. 

Glede na vse pogovore bi dodala še to, da se danes strokovnjaki zelo trudijo razviti čim bolj 

pristen odnos z otrokom. Nekateri tudi omenjajo, da začetna srečanja posvečajo prav 

spoznavanju otroka. 
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 ZAKLJUČEK 

 

Z diplomsko nalogo sem se poglobila v procese učenja, dejavnike, ki vplivajo na učenje, učne 

težave in strokovne kompetence različnih strokovnjakov pri nudenju učinkovite učne pomoči.  

Med pisanjem sem prišla do ugotovitve, da je v redne šole vključenih kar nekaj otrok z učnimi 

težavami. Moje mnenje je, da se mora otrok s posebnimi potrebami vključiti v razred kot 

enakovreden partner, ki z vključitvijo nekaj pridobi, nekaj pa tudi doprinese. Taki otroci 

pomagajo drugim izostriti občutljivost za človeške stike in sobivanje, na katere se v storilnostni 

in tekmovalni klimi pogosto pozablja.  

Viola (2006, po Kavkler 2009, str. 364) pravi, da v svetu prevladuje prepričanje, da inkluzivna 

vzgoja in izobraževanje zmanjšujeta šolsko neuspešnost vseh učencev in še posebno učencev z 

učnimi težavami. Inkluzivna vzgoja in izobraževanje pomembno vplivata na razvoj celotne 

družbe, saj zahtevata spreminjanje okolja, stališč in oblikovanje takega družbenega sistema, ki 

odpravlja ovire in omogoča optimalne razvojne zmožnosti vseh članov družbe. Glede na te 

ugotovitve se je potrebno vprašati, ali je v naši družbi storjeno dovolj, ali še zmeraj doživljamo te 

posameznike kot težavne, kot otroke, ki nam ustvarjajo le dodatno delo in skrb. 

Sprašujem se, ali sem kot prihodnja socialna pedagoginja pridobila dovolj kompetenc za delo. 

Nekatere izmed kompetenc navaja Grünfeld (1997), ki poudarja, da ima socialni pedagog v 

vzgojno-izobraževalnem procesu pomembno nalogo. Bolj kot vsa ostala svetovalna služba doslej 

ima možnost spoznati učenca in se mu približati, mu pomagati pri uveljavljanju v razredu, 

reševati probleme in ga pripravljati na širšo socialno skupnost. V sodelovanju z učiteljem lahko 

doseže, da se problemi in težave rešijo takoj, ko se pojavijo. Pomaga učencu, učitelju in je vezni 

člen med šolo in širšim okoljem. 

Pred socialne pedagoge se vedno postavlja izziv, kako različna znanja in tehnike uporabiti v 

konkretnem delu s posameznikom. Delo z otroki s posebnimi potrebami naj bi nam bil izziv, da 

se še kaj naučimo. V sodelovanju z drugimi strokovnjaki lahko zelo veliko pridobimo zase in 

zrastemo na poklicnem področju.  
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Pomembno je, da se naučimo poslušati nasvete drugih in smo kritični do svojih dejanj. Le tako 

bomo uspešni pri prepoznavanju potreb posameznikov in v uresničevanju zastavljenih načrtov. 
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PRILOGA 1: Intervju z učiteljico podaljšanega bivanja na osnovni šoli 

IZJAVA KODA 1. 

REDA 

KODA 2. 

REDA 

KATEG. 

 

1. Koliko časa že delate z učenci z 

učnimi težavami? 

Z učenci z učnimi težavami se 

srečujem v času podaljšanega 

bivanja, kjer delam tri leta. 

 

2. Kako prepoznate učne težave?  

Učne težave pri učencu prepoznam 

po tem, ko učenec pri sicer 

samostojnem delu ni zmožen 

samostojno opraviti določene 

naloge. Pri tem večkrat zaprosi za 

učiteljevo pomoč, se ozira k drugim 

učencem, omahuje pri svojem delu.  

 

 

3. Ali znate prepoznati razliko 

med tremo, strahom in učnimi 

težavami? 

Menim, da v času podaljšanega 

bivanja trema in strah niti nista 

toliko prisotni kot pri rednem 

pouku, saj pouk spremljajo 

preverjanja in ocenjevanja, tega pa 

v podaljšanem bivanju ni. Zato 

morda celo menim, da v 

sproščenem okolju, kot je recimo 

podaljšano bivanje, lažje prepoznaš 

učne težave kot pri rednem pouku, 

kjer ima učenec zaradi pritiska 

ocenjevanja res lahko strah in tremo 

in ne učnih težav. 

 

4. Kaj po vašem mnenju povzroči 

učne težave? 

Mislim, da so učne težave prisotne 

pri učencih z nižjimi in nizkimi 

umskimi zmožnostmi. Ti učenci 

imajo verjetno učne težave 

neprekinjeno in na vseh predmetnih 

področjih. Učne težave pa se lahko 

 

 

3 leta 

 

 

- Ko učenec ni 

sposoben 

samostojnega dela 

- Ko se učenec 

ozira k drugim, 

prosi za pomoč 

 

 

 

-V času 

podaljšanega 

bivanja strah in 

trema nista 

prisotni 

-V sproščenem 

okolju se lažje 

prepoznajo učne 

težave, ker ni 

pritiska 

 

 

 

 

 

- Nižje in nizke 

umske 

sposobnosti 

 

- Slabše 

razumevanje snovi 

 

 

Osnovna šola 

 

 

 

Učiteljica 

podaljšanega 

bivanja 

 

 

 

 

Razločevanje 

med tremo, 

strahom in 

učnimi 

težavami 

 

 

 

 

 

 

Vzrok težav 

 

 

 

Zaposlitev 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznavanje 

učnih težav 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznavanje 

učnih težav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavniki 

učenja 

 



 

pojavijo tudi pri učencih, ki zaradi 

slabega razumevanja ne razumejo 

samo določenih učnih snovi pri 

nekaterih predmetih ali pa imajo 

težave samo z nekaterimi predmeti 

in ne na vseh področjih.  

 

5. Kako se lotite učne pomoči? 

Kaj vam predstavlja prioriteto? 

Pri nudenju pomoči si želim 

predvsem učenčevega napredka, pa 

čeprav le za malo. Najprej se pri 

razredničarki pozanimam o 

otrokovi učni situaciji in nato še 

sama preverim, kaj otrok o nečem 

že ve, že zna in kaj še ne ve in še ne 

zna.  

 

Učencu potem nudim učno pomoč 

na način, ki mu je najbližji. 

Uporabljam veliko konkretnega 

materiala in ponazoril ter otroka 

postopno vodim od enostavnih 

situacij k bolj zapletenim, 

kompleksnim. 

 

 

 

6. Na kakšen način učence 

motivirate, spravite k delu? 

Na razredni stopnji in predvsem v 

prvi triadi učence za delo najlažje 

motiviram preko igre, ki pa je na 

nek način že povezana s prihodnjim 

učnim delom. Igra tako pripomore k 

sproščenemu uvodu v delo. 

 

7. Kako bi povezali motivacijo in 

težave pri učenju? 

Učence z učnimi težavami je za 

delo potrebno bolj motivirati kot 

tiste, ki težav nimajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Najprej se pri 

razredničarki 

pozanima o  

otrokovi situaciji 

- Sama preveri 

učenčevo stanje 

 

 

 

- Uporaba 

konkretnega 

materiala in 

ponazoril 

- Vodenje od 

enostavnih do bolj 

zapletenih situacij 

 

 

 

- Preko igre 

- Igra pripomore k 

sproščanju 

 

 

 

Učence s težavami 

potrebno bolj 

motivirati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načrt dela 

 

 

 

 

 

Nudenje 

pomoči 

 

 

 

Motiviranje 

 

 

Povezanost 

motivacije in 

težav pri 

učenju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 



 

8. Ali pri delu z učenci z učnimi 

težavami uporabljate kakšne 

pripomočke, prilagoditve ali 

posebne oblike dela? 

Pri teh učencih uporabljam dodatne 

pripomočke oziroma konkretna 

ponazorila. Učencem nudim delo s 

konkretnim materialom. Učencem 

se posvetim individualno in izhajam 

iz konkretnega, učencem bližnjega 

in znanega, nato pa se približujem 

abstraktnemu, učencem daljnemu in 

neznanemu. 

 

 

9. Ali učno pomoč izvajate 

znotraj razreda ali učence 

izločate v bolj mirne prostore?  

V času podaljšanega bivanja 

učencem učno pomoč nudim 

znotraj razreda. 

 

Kateri način se vam zdi bolj 

primeren? 

Za učence z učnimi težavami je 

vsekakor bolj primerno izločanje v 

mirne prostore, vendar ne vedno, da 

ne izgubijo stika z razredom, 

sošolci, razredno klimo. Tem 

učencem v času rednega pouka 

pomagajo strokovni delavci in 

učencem nudijo dodatno strokovno 

pomoč v razredu ali izven njega. 

 

10. Ali timsko sodelujete z 

ostalimi strokovnjaki pri 

prepoznavanju učnih težav, 

načrtovanju pomoči in izvajanju 

pomoči? Ali se s kom posvetujete, 

preden se odločite za kakšno 

akcijo? 

Kot učiteljica podaljšanega bivanja 

v glavnem sodelujem z 

razrednikom, ta pa z ostalimi 

strokovnjaki na tem področju, s 

katerimi se tudi posvetuje in 

 

 

- Konkretna 

ponazorila 

- Konkretni 

material 

- Izhaja iz 

konkretnega in gre 

proti abstraktnemu 

- Individualno 

prilagajanje 

 

 

 

 

- Znotraj razreda v 

času podaljšanega 

bivanja 

 

 

- Bolj primerno 

izločanje v mirne 

razrede 

- Ni dobro, da se 

vedno izloča 

- Tim nudi pomoč 

znotraj in izven 

razreda 

 

 

 

 

 

- Sodeluje z 

razrednikom 

- Razrednik pa 

sodeluje z ostalimi 

 

 

 

 

 

 

Pripomočki 

in posebne 

prilagoditve 

 

 

 

 

 

 

 

Prostor 

izvajanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

Timsko 

sodelovanje 

 

 

 

 



 

dogovarja za lastno in njihovo 

nudenje pomoči tem učencem. 

 

11. Ali starši sodelujejo z vami? 

Vas kdaj vprašajo, kako otrok 

napreduje? Vam kdaj svetujejo, 

kako lahko pomagate otroku? 

Nekateri starši zavzeto sodelujejo in 

se zavzemajo za otrokov napredek, 

medtem, ko drugi tudi ne. 

 

 

12. Ste se v času, odkar ste 

zaposleni, odločili za 

izobraževanje na področju učnih 

težav?  

Na tem področju se individualno 

nisem izobraževala, smo pa imeli 

seminar kot celoten kolektiv. 

 

13. Ali menite, da ste v času 

študija pridobili dovolj 

informacij glede tega področja? 

Nekaj informacij mi je bilo 

posredovanih, vendar menim, da ne 

dovolj. Sicer pa mislim, da je 

obsežne informacije težko pridobiti 

zgolj s študijem, saj je vsak otrok in 

njegova težava posebnost zase in v 

veliki meri poleg študija štejejo tudi 

izkušnje. 

 

14. Kaj po vašem mnenju 

šolarjem pomenita šola in 

izobrazba? 

Nekateri šolarji so zelo odgovorni 

in se že zgodaj zavedajo pomena 

pridobljene izobrazbe, drugi otroci 

niso taki. V času osnovnošolskega 

izobraževanja mislim, da zavedanje 

pomena šole in izobrazbe v veliki 

meri sloni na starših, ki svoje 

stališče do šole in izobrazbe 

prenašajo na otroke. 

 

 

 

 

 

Nekateri 

sodelujejo in 

skrbijo za 

napredek, nekateri 

ne 

 

 

 

 

 

Imeli seminar kot 

kolektiv 

 

 

 

 

 

 

- Na fakulteti 

premalo 

informacij 

- Poleg študija 

štejejo izkušnje 

 

 

 

- Nekateri otroci 

so bolj odgovorni 

kot drugi 

- Starši imajo 

velik vpliv na 

otroke 

 

 

 

 

 

Starši 

 

 

 

 

Dodatna 

izobrazba 

 

 

 

 

Izobrazba 

 

 

 

 

 

 

Pomen 

izobrazbe 

 

 

 

 

 

 

Delo s starši 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

Dejavniki 

učenja 

 

 



 

15. Kaj menite, da za učenca 

pomeni neuspeh, kako naj bi se 

soočal s tem? 

Nekatere učence neuspeh prizadene 

premalo in jim ne pomeni nič, 

druge prizadene preveč. Učenec bi 

moral neuspeh doživeti  na način, 

da bi ga ta motiviral za nadaljnje in 

boljše delo, za uspeh.  

 

 

16. Kakšno je vaše stališče, kako 

bi se morali boriti proti šolskemu 

neuspehu? Ali menite, da je ta 

borba izključno borba učenca 

samega ali se proti neuspehu 

morajo boriti vsi iz učenčevega 

okolja? Na kakšen način? 

Z neuspehi naj bi se borili vsi, ki 

sodijo v učenčevo okolje in sicer 

tako, da kljub neuspehom učenca 

motivirajo za nadaljnje delo, mu 

stojijo ob strani, nudijo podporo in 

pomoč. 

 

 

17. Pogosto se krivda prenaša na 

učitelja. Ali menite, da so oni 

edini krivi za nastanek težav pri 

učenju?  

Odgovorni so vsi člani tima. Je pa 

res, da učitelj mora obvestiti 

strokovnjake, če zazna kako težavo 

pri otroku. 

 

18. Ali mislite, da so učenci z 

učnimi težavami stigmatizirani v 

razredu? Kako jih doživljajo 

sošolci in kaj vi delate v tej 

smeri? 

Menim, da je položaj učenca z 

učnimi težavami v razredu v veliki 

meri odvisen od učitelja, strokovnih 

delavcev in drugih, ki delajo z 

učencem. Če učitelj, strokovni 

delavci in drugi učenca ne 

 

- Nekatere 

premalo 

prizadene, 

nekatere preveč 

- Neuspeh bi 

moral motivirati 

za nadaljnje 

učenje 

 

 

 

- Vsi iz 

učenčevega okolja 

se morajo boriti 

- Otroku morajo 

nuditi podporo in 

pomoč 

 

 

 

 

 

- Odgovorni so vsi 

člani tima 

- Učitelj mora 

obvestiti ostale, če 

opazi težavo 

 

 

 

 

 

- Če učitelji, 

strokovni delavci 

ne predstavijo 

otroka kot 

težavnega, ga tudi 

sošolci ne bodo 

 

 

 

Soočanje z 

neuspehom 

 

 

 

 

 

 

Borba proti 

neuspehu 

 

 

 

 

Odgovornost 

 

 

 

 

 

 

Stigma 

 

 

 

 

Dejavniki 

učenja 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

Prepoznavanje 

učnih težav 

 

 

 

 

 

Drugačnost 

otrok 



 

predstavijo kot težavnega in 

drugačnega, potem tudi sošolci tega 

učenca ne doživljajo tako.  

 

19. Na kakšen način preverjate 

učinkovitost vašega dela na 

področju učne pomoči? 

Učinkovitost učne pomoči je možno 

preveriti s preverjanjem in 

ocenjevanjem na način in v okolju, 

da sta strah in trema pri učencu čim 

bolj izločena. 

 

20. Ali pride do znatnih 

sprememb pri učencih, ki so 

deležni učne pomoči? 

Menim, da učna pomoč je koristna 

in da so spremembe pri učencih 

opazne. 

 

 

21. Kakšna je vloga učitelja 

podaljšanega bivanja pri delu z 

učenci z učnimi težavami?  

Mislim, da se učencu res lahko 

posvetim in mu pomagam na način 

in v tolikšni meri, kot to učencu 

najbolj ustreza. Vloga je ta, da 

prepoznam učne težave, ki se 

pojavijo in o tem obvestim ostale 

strokovnjake. 

 

22. Kakšna je vloga socialnega 

pedagoga pri delu z učenci z 

učnimi težavami? 

Mislim, da je socialni pedagog 

lahko zelo dober vezni člen med 

učencem in učiteljem, med 

učencem in njegovimi starši ter med 

učiteljem in starši. Kot strokovni 

delavec pozna učenca na način, kot 

ga učitelj in starši ne morejo in zato 

lahko nudi strokovno pomoč 

učencu, učitelju in staršem pa 

strokovno svetuje glede dela s tem 

učencem. 

doživljali kot 

takšnega 

 

 

- Preverjanje  

učinkovitosti s 

preverjanjem in 

ocenjevanjem 

 

- Učna pomoč je 

koristna in 

spremembe so 

opazne 

 

- Prilagajanje 

načina dela 

učenčevim 

potrebam 

- Prepozna težave 

in obvesti 

strokovnjake o 

tem 

 

 

 

 

- Vezni člen –

povezuje vse 

udeležence 

- Ponuja drugačno 

pomoč otroku 

- Svetuje učiteljem 

in staršem 

 

 

 

 

 

 

Učinkovitost 

dela 

 

 

 

Napredek 

 

 

 

 

Strokovne 

kompetence 

 

 

 

 

 

Strokovne 

kompetence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

Učitelj 

podaljšanega 

bivanja 

 

 

 

 

Socialni 

pedagog 

 

 

 



 

 

23. Kako naj bi učitelj 

podaljšanega bivanja prispeval k 

timskemu delu? 

Učitelj podaljšanega bivanja lahko 

poda svoj pogled na otroka, glede 

na to, kako se ta obnaša v razredu. 

Lahko opozori, kje on vidi, da se 

pojavljajo težave in s tem spodbudi 

ostale na opazovanje. 

 

 

 

 

 
 

 

-Poda svoj pogled 

na otroka 

-Opozori ostale, 

kje on vidi, da se 

pojavljajo težave 

 

 

 

 

 

 

Učitelj 

podaljšanega 

bivanja 

 

 

Timsko 

sodelovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRILOGA 2: Intervju s psihologinjo zaposleno na osnovni šoli 

IZJAVA KODA 1. 

REDA 

KODA 2. 

REDA 

KATEG. 

1. Koliko časa že delate na tej šoli? 

Na tej šoli tretje leto. Prej sem delala 

v zavodu 6 let. 

2. Z učnimi težavami se tudi 

ukvarjate? Na kakšen način jih 

prepoznate? 

Tudi, samo bolj redko. Učne težave 

se prepoznajo tako, če otroku gre 

zelo slabo. Večkrat starši pridejo na 

šolo ali pokličejo. Lahko tudi 

razrednik ali učitelj pove, da ta in ta 

otrok nič ne razume, čeprav mu je 

večkrat razložil. Lahko jih 

prepoznajo tudi v času podaljšanega 

bivanja. Včasih tudi dopolnilni pouk 

odpove. Ko se težave 

diagnosticirajo, gre počasi zadeva 

naprej. 

Psiholog učnih težav ne more 

diagnosticirati, tega ne počne, ker za 

to ni usposobljen. 

3. Ali znate prepoznati razliko 

med strahom, tremo in učnimi 

težavami? 

Včasih so učne težave povezane s 

strahom. Trenutno delam z eno 

deklico, ki ima napade panike in se 

vse ustavi. Takrat delam tako, da ji 

najprej pomagam, da se sprosti. Ko 

se umiri, se loti testa. Tako, da jaz 

mislim, da je to dosti povezano. 

Ta punca prav pri vas piše vse 

teste? 

Ona piše vse teste pri meni, ker se 

- 3 leta šola 

- 6 let zavod 

 

 

- Če gre otroku 

slabo 

- Starši povedo 

- Učitelji povedo 

- Odpove 

dopolnilni pouk 

 

 

 

- Težav ne more 

diagnosticirati 

- Ni usposobljen 

 

 

 

 

- Učne težave 

povezane s 

strahom 

- Povezano 

 

 

 

 

Pomoč pri 

sprostitvi 

 

Ustanova 

 

 

 

 

 

Učne težave 

 

 

 

 

 

Psiholog 

 

 

 

Razločevanj

e med 

tremo, 

strahom in 

učnimi 

težavami 

 

Interveniran

je 

 

Zaposlitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznavanje 

učnih težav 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznavanje 

učnih težav 

 

 

 

 

 

Prepoznavanje 

učnih težav 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 



 

počuti dosti sproščeno. Drugače, v 

razredu, ko dobi test, se začne kar 

tresti in jokati in je zato pri meni od 

zmeraj. Ona ima prav odločbo o 

usmeritvi. 

4. Kaj pa po vašem mnenju 

povzroči učne težave? 

Učne težave so organske narave, kar 

je disleksija, diskalkulija. Potem so 

pa motnje vedenja, ki so tudi 

povezane z učnimi težavami. 

Pomanjkanje motivacije tudi zelo 

vpliva, potem pa nespodbudno 

družinsko okolje. 

 

Kako se vam zdijo vedenjske 

motnje povezane z učnimi 

težavami? 

Zaradi nezbranosti in pomanjkanja 

koncentracije. Otrok ne more pri 

pouku zdržati in ne sledi pouku. 

 

Se ukvarjate tudi z motnjami 

vedenja? 

S tem se posebej začnem ukvarjati, 

če pride do kakega nasilja, konflikta. 

Potem pa izvajam delavnice v 

razredu. Če psiholog opazi kake 

motnje v vedenju, se o tem s starši 

pogovori in jih usmeri na ustrezne 

institucije, ki potem naprej 

obravnavajo otroka.  

Na sploh z učnimi težavami se bolj 

ukvarjajo specialni pedagogi. 

Otrokom se v šoli glede na njegove 

motenosti nudijo takšne ali drugačne 

prilagoditve. Te prilagoditve so 

odmori, spraševanje, prilagojeno  

 

 

 

 

 

 

- Organski 

vzroki 

- Motnje 

vedenja, ki 

povzročajo učne 

težave 

- Pomanjkanje 

motivacije 

- Nespodbudno 

okolje 

 

- Motnje 

vedenja 

povzročajo 

nezbranost, 

pomanjkanje 

koncentracije 

 

 

- Delavnice v 

razredu 

- Pogovor s 

starši 

- Usmeri otroke 

v institucije 

 

 

 

 

- Nudenje 

prilagoditev: 

odmori, 

prilagojeno 

pisanje, 

 

 

 

 

 

 

Vzrok težav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obravnava 

otrok z 

vedenjskimi 

težavami 

 

 

 

Obravnava 

otrok z 

učnimi 

težavami 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavniki 

učenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 



 

pisanje, preverjanje in to. 

5. Kako se lotite učne pomoči? Kaj 

vam predstavlja prioriteto? 

Najprej grem v predavalnico, da 

vidim, kje je problem, pa kje je 

potrebno delati. Za tem se grem 

pogovorit z učitelji, katere cilje je 

potrebno usvojiti in se zatem 

začnemo učiti.  

Prioriteto mi predstavlja to, da otrok 

sam razvije motivacijo. Pri tem mi je 

zelo pomembno, da otrok postane 

samostojen in da razvije željo in 

potrebo za delom. Moj cilj je tukaj 

pozitivna ocena, da lahko otrok 

napreduje. 

6. Na kakšen način učence 

motivirate, spravite k delu? 

Majhne otroke je lahko motivirati. 

Njih največkrat motiviram preko 

bombončkov. Vse ostale preko 

razgovorov. Pri njih je bistveno to, 

da slišijo, zakaj je pomembno učenje 

in zakaj se jim to splača.  

 

7. Kako bi povezali motivacijo in 

težave pri učenju? 

To je zelo povezano, ker če otrok 

nima motivacije, ne misli, da je 

učenje pomembno. Potem pa k 

njemu niti ne pristopi in se začnejo 

problemi že zelo zgodaj in se potem 

težave samo še stopnjujejo. Če ti 

nimaš osnove v zanju, težko kaj 

nadgrajuješ. Če otrok nima 

motivacije, da posluša pri pouku in 

da se kaj nauči, ne bo nič dosegel.  

preverjanje 

 

- Gre v 

predavalnico 

- Pogleda kje je 

problem 

- Timsko 

določanje ciljev 

 

 

- Razvijanje 

samostojnosti 

pri otroku 

- Razvijanje 

notranje 

motivacije  

 

 

- Majhne otroke 

z bombončki 

- Starejše preko 

razgovorov 

- Pomembno, da 

slišijo, zakaj se 

splača učiti 

 

 

 

 

- Notranja 

motivacija 

pomembna, da 

se otrok začne 

učiti 

- Če ni 

motivacije, se ne 

bo učil 

 

 

 

 

 

Načrt dela 

 

 

 

Prioriteta 

pri delu 

 

 

 

 

Motiviranje 

 

 

 

 

 

 

Motivacija 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 



 

8. Katere pripomočke ali posebne 

oblike dela uporabljate?  

Za to so bolj usposobljeni specialni 

pedagogi, da povečujejo tisk ali 

naredijo kakšne grafikone, da je 

otrokom bolj jasno. Jaz npr. 

uporabljam družabne igre kot 

nagrado ali pa bombone. 

9. Kje po navadi izvajate učno 

pomoč? 

Če jo izvajam, jo izvajam v svojem 

kabinetu. Ampak, kot sem že prej 

povedala, učno pomoč izvajam zelo 

redko.  

Na primer letos imam eno romsko 

družino, sta dve punci. Z njimi 

delam skoraj vsak dan. Sedaj, ko se 

približuje konec šolskega leta, pa 

tudi večkrat. Obe sta na višji stopnji. 

One so prav poseben primer, ker 

prihajata iz zelo nasilnega okolja. 

Potem pa še delam ob sredah z 

dvema punčkama, ki sta prišli iz 

Bosne. Pri njiju je bolj težava z 

jezikom. Potem pa še številčne 

predstave pa še druge stvari. 

Delam tudi z enim fantom, ki mu 

grozi veliko popravcev, pa je deveti 

razred. 

 

10. Kateri način se vam zdi bolj 

primeren; da otroci pridejo k vam 

ali da greste vi v razred? 

Menim, da bolj specialni pedagogi 

grejo v razred v okviru dodatne 

strokovne pomoči in potem 

pomagajo otrokom pri branju, 

pisanju, mu usmerjajo pozornost. K 

meni pa kar učenci prihajajo v 

 

 

 

- Družabne igre 

-Bombone 

 

 

- V kabinetu 

 

 

- Dve punci iz 

romske družine-

skoraj vsak dan 

- Dve punčki iz 

Bosne - enkrat 

tedensko 

 

- Fant, ki mu 

grozi veliko 

popravnih 

izpitov 

 

 

 

- Specialni 

pedagogi 

usposobljeni za 

delo med 

poukom 

 

 

 

Pripomočki 

 

 

 

Prostor 

izvajanja 

 

 

 

 

Pogostost 

nudenja 

učne 

pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto 

izvajanja 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 



 

kabinet. Jaz vse kar delam, delam po 

pouku. 

 

11. Ali timsko sodelujete z ostalimi 

strokovnjaki pri prepoznavanju 

učnih težav, načrtovanju ustrezne 

pomoči in izvajanju te pomoči? 

Ja, sodelujem. Še posebej z našo 

specialno pedagoginjo, ki je zelo 

dobra, potem pa z logopedinjo, 

pedagoginjo in socialno 

pedagoginjo. 

 

12. Ali se s kom posvetujete, 

preden se kaj spravite delati? 

Seveda, s svojimi sodelavkami. 

Ampak to v primeru, če poznajo 

otroka, ker je to zelo velika šola. 

Mislim, da je zelo pomembno, da 

sodelujemo, ker timsko delo veliko 

pomaga. Vsak pove svoj vidik in 

potem lahko tudi ti začneš z drugega 

kota gledati na konkreten problem. 

13. Ali starši sodelujejo z vami? 

Sodelujejo. Po navadi so to 

razgovori. Starši pridejo k meni, če 

se pojavijo kake čustvene ali 

vedenjske težave v razredu. Pridejo 

pa rečejo: moj otrok pa ima more. Iz 

vidika učnih težav pa samo takrat, 

ko je stanje akutno, ker ni nobenega 

drugega za pomoč. V takem primeru 

pa jaz vskočim. Po navadi pa starši 

sami pridejo k meni. 

 

 

- Učna pomoč v 

kabinetu po 

pouku 

 

 

 

- Sodeluje s 

socialnim 

pedagogom, 

logopedom, 

pedagoginjo 

 

- Posvetovanje s 

sodelavkami v 

primeru, da 

poznajo otroka 

- Vsak pove svoj 

vidik 

- Drugačen 

pogled na 

problem 

 

 

 

- Starši 

sodelujejo 

- Pogovori s 

starši 

- Pomoč pri 

vedenjskih in 

čustvenih 

težavah 

- Starši sami 

pridejo po 

pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člani tima 

 

 

 

 

 

Posvetovanj

e 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timsko 

sodelovanje 

 

 

 

 

 

Timsko 

sodelovanje 

 

 

 

 

 

Delo s starši 

 

 

 

 

 



 

Ali starši sprašujejo, kako otrok 

napreduje? 

Ja, starše predvsem zanima rezultat 

in ocena. Po navadi je v koncu 

šolskega leta veliko teh klicev in 

obiskov, ker jih skrbi, kaj bo z 

njihovim otrokom. Starši po navadi 

pridejo vpisat svojega otroka za 

dodatno pomoč. Po navadi 

sprašujejo tudi za kake nasvete. Tudi 

za moje mišljenje me sprašujejo. 

14. Ali ste se kdaj odločili za 

kakšno dodatno izobraževanje v 

zvezi z učnimi težavami? Ali je 

šola kaj organizirala? 

Šola je nekaj organizirala. Imeli smo 

predavanje o učnih strategijah pa 

bralni pismenosti. Sama nisem 

dodatno hodila, ker učne težave niso 

moje področje.  

15. Kaj po vašem mnenju šolarjem 

pomenita šola in izobrazba? 

Majhni otroci itak še ne razumejo 

čisto dobro, kaj delajo v šoli. To je 

nekako njihova obveznost. Šola je za 

njih seveda en socialni prostor, 

kamor hodijo vsak dan. Za starejše 

pa šola pomeni predvsem en prostor 

vrstnikov, socializacije in 

zafrkavanja. Seveda so pa tudi 

izjeme. 

16. Kaj za učenca pomeni neuspeh 

in kako naj bi se soočal s tem? 

Odvisno od karakterja posameznega 

učenca. Nekateri neuspeh zelo 

intenzivno doživljajo, nekaterim je 

pa vseeno. 

 

 

 

- Starše zanima 

rezultat in ocena 

- Starši vpisujejo 

otroke na 

dodatno pomoč 

 

- Starši iščejo 

nasvete 

 

- Šola 

organizirala 

predavanje 

- Učne težave 

niso njeno 

področje 

 

 

- Šola obveznost 

in socialni 

prostor za otroke 

- Za starejše šola 

prostor 

socializacije 

 

 

 

- Odvisno od 

karakterja 

učenca 

 

 

 

 

Posvetovanj

e s 

strokovnjak

om 

 

 

 

Izobrazba 

strokovnjak

a 

 

 

 

 

 

Pomen 

izobrazbe in 

šole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo s starši 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

Dejavniki 

učenja 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kako je konkretno pri učencih z 

odločbo? 

Oni so pri nas precej uspešni, ker 

imamo zelo dober kader, ker je naša 

šola velika. Na ta način veliko 

strokovnjakov dela s posameznim 

otrokom. Po navadi je pri teh 

otrocih, da se preveč zanašajo na 

dodatno strokovno pomoč. Po 

navadi oni več ne doživljajo 

neuspeha, ampak se stvari premikajo 

samo na boljše, ker je veliko enih 

prilagoditev. 

Koliko časa traja, preden se 

prepozna napredek pri otrocih z 

odločbo? 

Ob vsaki ocenjevalni konferenci 

izvedemo en evalvacijski sestanek in 

potem vidiš, ali je otrok napredoval 

ali ne. 

Kaj pa pri učencih, ki nimajo 

odločbe? 

Pri njih se prepozna napredek samo 

po ocenah. To če govorimo samo o 

učnih težavah. Za vedenjske težave 

je čisto nekaj drugega.  

 

Z učenci, ki nimajo odločbe, delate 

celo leto? 

S tisto romsko družino delam celo 

leto. Pedagoginja pa dela celo leto 

predvsem s tistimi, ki nimajo 

odločbe. To so po navadi otroci, ki 

imajo učne težave, ampak njihovi 

starši niso želeli iti v ta postopek 

usmerjanja. 

 

 

 

- Otroci z 

odločbo uspešni 

zaradi pomoči 

- Odločba 

pomeni 

napredek 

 

 

 

 

- Otroci z 

odločbo 

- Na ocenjevalni 

konferenci 

evalvacija 

 

- Pri otrocih 

brez odločbe se 

napredek 

prepozna po 

ocenah 

 

 

- Z romsko 

družino dela 

celo leto 

- Starši se bojijo 

stigme in ne 

gredo v 

postopek 

 

 

Soočanje z 

neuspehom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napredek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci brez 

odločbe 

 

 

 

Dejavniki 

učenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 



 

17. Kdo bi se moral boriti proti 

šolskemu neuspehu; samo otrok, 

samo družina ali je to borba vseh 

skupaj? 

Mislim, da je šolanje prva naloga 

staršev. Oni so zadolženi, da 

pregledajo doma torbo, ali ima otrok 

nalogo, da mu pomagajo pripraviti 

knjige in zvezke za naslednji dan itn. 

Seveda je pa tudi naloga šole, da 

reagira ob prvih simptomih. 

 

 

Kako naj bi psiholog prispeval k 

temu, da se odpravi šolski 

neuspeh, da se vsi skupaj čim bolj 

vključujejo? 

Delo psihologa je prav v 

spodbujanju otroka k šolskemu delu 

in staršev k sodelovanju. Starši se 

morajo naučiti zavedati, da so tudi 

oni odgovorni in da ne valijo vse 

krivde na šolo in otroka. 

 

18. Ali mislite, da so učitelji edini 

krivi za nastanek težav pri 

učenju? 

Ne, jaz mislim, da je prvi krivec 

permisivna vzgoja, pa potem starši, 

ki zelo radi prelagajo vso 

odgovornost za šolanje na šolo in 

učitelje. Po navadi povejo, da je 

učitelj tisti, ki je odgovoren za 

neuspeh. Vse to se dogaja namesto, 

da bi otroci sami prevzeli 

odgovornost za svoje delo. Starši bi 

mogli prevzeti več odgovornosti, ker 

šola ne more tega vsega narediti. 

 

 

 

- Starši morajo 

skrbeti, kako 

otrok napreduje 

- Šola more 

reagirati ob 

simptomih 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Psiholog mora 

otroka 

spodbujati in 

delati s starši 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Permisivna 

vzgoja 

- Starši 

prelagajo 

odgovornost na 

šolo 

- Otroci niso 

odgovorni 

 

 

 

 

 

 

Borba proti 

neuspehu 

 

 

 

 

 

 

 

Psiholog 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornos

t 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepoznavanje 

učnih težav 

 

 



 

19. Ali so otroci z odločbo 

stigmatizirani v razredu? 

Mislim, da so, ker se ostali učenci 

pritožujejo, da tisti otroci z odločbo 

imajo privilegije. Sprašujejo zakaj 

oni lahko hodijo izven razreda pisat 

in zakaj imajo oni podaljšan čas za 

teste. To vse se dogaja prav zaradi te 

današnje mentalitete, ki predvsem 

spodbuja tekmovalnost. Otroci sploh 

več niso tolerantni, ampak gledajo 

samo na svojo korist. 

Ali se konkretno pri teh učencih 

opazi to, da se počutijo 

izločene?Tudi. Tisto pa je delo 

psihologa, če se cel razred spravi na 

nekoga, ki ima odločbo. Če potem 

ostali sprašujejo, zakaj pa je tako, 

zakaj nekdo ima ta privilegij, da to 

ni pravično. Potem je pa moja 

naloga, da grem v razred in da jim 

potem razložim, da se vsi ne rodimo 

enaki, z istimi izhodišči in da ni 

vredno debatirati o tem, kaj je fer in 

kaj ni fer. To naredim kot eno 

delavnico, da jim na njim razumljiv 

način to razložim. S tem se malo 

razbijejo predsodki in stereotipi. 

Mislim, da otroci ne vidijo motnje 

nekega otroka, ampak samo njegove 

privilegije. 

20. Ali so tudi tisti brez odločbe 

stigmatizirani? 

Od prvega do četrtega razreda je 

zelo pomembno to, kakšne so ocene 

in so takrat bolj stigmatizirani. 

Pozneje je pa zelo pomemben 

ekonomski status. Na tej šoli je tako, 

da je zelo velika in so nekateri zelo 
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- Vsi gledajo na 

svojo korist 

 

 

 

 

 

 

- Otroci z 

odločbo izločeni 

- Delavnice in 

pogovori o 

drugačnosti v 

razredu 

- Razbijanje 

predsodkov in 

stereotipov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- V nižjih 

razredih stigma 

zaradi ocene 

-V višjih 

razredih stigma 

 

 

 

Stigma 

zaradi 

odločbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interveniran

je 

 

 

 

 

 

 

 

Stigma pri 

otrocih brez 

odločbe 

 

 

 

 

Drugačnost 

otrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugačnost 

otrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugačnost 

otrok 

 



 

premožni. Potem pa take mobitele 

nosijo v šolo in se s tem hvalijo. Na 

višji stopnji učne težave nimajo 

vpliva na stigmo. 

21. Kako preverjate učinkovitost 

svojega dela? 

Samo s končnimi rezultati, se pravi z 

oceno. Če je otrok kaj popravil. 

22. Povedali ste, da dosti delate s 

čustvenimi in vedenjskimi 

težavami. Kako tukaj preverjate 

učinkovitost? 

To preverjam preko opazovanj 

vedenja. S tistimi hospitacijami v 

razredu. Hospitacije so odvisne od 

posameznega primera. Pri teh 

hospitacijah je tako, da učiteljice 

rečejo, da ta in ta moti pouk. Potem 

je pa moja naloga, da grem pogledat 

v razred, kaj se dejansko dogaja. Po 

navadi je pa tako, da če otrok ve, da 

ga nekdo gleda, se drugače vede, se 

več ne vede tako kot prej. Se pravi 

prvi korak so te hospitacije, potem 

pa je drugi korak to, da opaziš, da 

nekdo res rabi tvojo pomoč. Potem 

je potrebno poklicati starše in jim 

razložiti. Njihova naloga je, da 

podpišejo soglasje in šele potem se 

lahko otroka vzame v obravnavo. 

 

Kako pogoste so te hospitacije in 

obravnave? 

Za hospitacije čisto odvisno. Tam, 

kjer je štala, se gre hospitirat. 

Obravnave so pa enkrat tedensko. 
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23. Ali pride do znatnih sprememb 

pri učencih, ki so deležni učne 

pomoči? 

To je čisto odvisno. Če učenec ima 

samo učno pomoč, pa ne hodi k 

dopolnilnemu pouku in ga starši 

doma ne kontrolirajo, ali dela 

naloge, in ga ne spodbujajo k učenju, 

to nima nobenega učinka. 

24. Kako vidite vlogo psihologa pri 

delu z učenci z učnimi težavami? 

Predvsem pri spodbujanju 

motivacije za šolsko delo, pa na 

razbijanju predsodkov, ki pridejo iz 

okolja. 

25. Kako naj bi psiholog prispeval 

k timskemu delu? 

Posebej s svojimi opažanji dopolni 

pogled na posameznega otroka. Da 

spodbuja ostale, da ne gledajo samo 

iz vidika težav, ampak da nekako 

celostno pogledajo na otroka. Pri 

naši šoli je že tako, da se zelo 

pogosto dobivamo. To je verjetno 

tudi zaradi tega, ker imamo pisarne 

eden zraven drugega in delamo vsi 

vse skupaj. V svetovalni službi pri 

nas smo psiholog, pedagog, socialni 

pedagog in logoped. 
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PRILOGA 3: Intervju z učiteljico razrednega pouka 

IZJAVA KODA 1. 

REDA 

KODA 2. 

REDA 

KATEG. 

 

1. Koliko časa že delate z učnimi 

težavami? 

Tukaj, na tem zavodu, sem od 

lanskega šolskega leta. Sem prišla v 

marcu. Tako, da se s tem ukvarjam 

že eno leto in pol. Pred tem sem 

delala v vrtcu, kjer ni bilo otrok s 

posebnimi potrebami. Sem pa 

prostovoljno delala med študijem in 

v srednji šoli z otroci s posebnimi 

potrebami. 

 

2. Kako prepoznate učne težave? 

Učne težave prepoznamo že pri 

samem sodelovanju pri pouku. 

Potem pa kako rešujejo naloge, če 

potrebujejo več časa ali ne razumejo 

besedila. Tekom pouka ali pa tudi 

med odmori se prepozna nekaj 

specifičnih težav. Lahko se opazi 

tudi pri tem, kako komunicirajo s 

sošolci, z učitelji itn. 

 

 

3. Ali znate prepoznati razliko 

med tremo, strahom in učnimi 

težavami? 

Sedaj, ko učence poznam že nekaj 

časa, lahko prepoznam brez težav. 

Na začetku sem bila bolj pozorna na 

to, da vidim zakaj ima npr. težave 

pri branju. Ali je to bolj zaradi 

treme, pa ker je to novo okolje in 

sprememba, ali je to zaradi učnih 

težav. Na začetku sem rabila več 

časa, da sem ugotovila kaj in kako. 

Sedaj se mi zdi, da učence dovolj 

poznam, da vidim, zakaj so težave. 
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4. Kaj po vašem mnenju povzroči 

učne težave? 

Se mi zdi, da je to že od rojstva tako, 

da so nekateri bolj sposobni, a 

nekateri malo manj. Veliko učnih 

težav je posledica tega, da se starši 

premalo ukvarjajo že od otroštva z 

njimi. Možno je tudi to, da so jih 

učitelji v prvih razredih bolj 

zapostavljali in se niso tok ukvarjali. 

Nekateri otroci tudi sami nimajo 

neke notranje motivacije in bi jo 

potrebovali več, ampak učitelji in 

starši mogoče niso sodelovali toliko, 

kot bi morali. 

 

5. Kako se lotite učne pomoči? 

Učne pomoči se lotim individualno. 

Najprej na začetku vidim kje so 

težave, kakšne so, v kolikšni meri so 

in da so izključeni vsi moteči 

dejavniki. Potem pa postopoma tudi 

v razredu v okviru pouka. Potreben 

je stalen nazor, stalno popravljanje 

in usmerjanje pri nalogah. 

 

 

 

Kaj so recimo tisti moteči 

dejavniki? 

Moteči dejavniki so že sami sošolci 

od tega učenca, ki ima učne težave. 

Te učence moti vsaka malenkost.  

Lahko je tudi hrup kakršnekoli vrste. 

  

Npr. pri besedilih, ki jih beremo, je 

lahko preveč besedila moteči 

dejavnik in je potem potrebno to 

besedilo razcepiti na več delov. Kdaj 

pošljem tudi ven kakšnega učenca na 

ta način, da gre reševat test k 

specialni pedagoginji. V takem 

primeru so vsi moteči dejavniki 

izključeni. 
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6. Kaj vam predstavlja prioriteto 

pri učni pomoči? 

Mislim, da je na začetku najbolj 

pomembno to, da z učencem 

navežem nek stik. Tako dosežem, da 

mi otrok zaupa, da se mi pusti 

usmerjati in da se mi pusti, da mu 

pomagam. Najbolj pomembno je 

zame to, da se otrok sooči s tem in 

da spozna, kje so njegovi 

primanjkljaji in kje more sam delati. 

Jaz veliko delam na tem, da sami 

spoznajo, kaj narobe delajo in zakaj 

narobe delajo. Mislim, da ni fajn, da 

jim vse na pladnju prinesemo in jim 

povemo, kako in kaj ampak, da sami 

znajo reševati težave. Želimo, da 

sami vedo, kje lahko dobijo kake 

podatke ali poiščejo pomoč. 

 

7. Na kakšen način učence 

motivirate? 

Pri nekaterih urah z dodatnimi 

materiali; s knjigami, kakšnimi 

filmčki in posnetki. Kdaj izvajamo 

tudi zunaj kakšne ure npr. pri 

naravoslovju. Trudim se podajati 

snov čim bolj zanimivo. Pri učencih 

je motivacija že to, da jim poveš, da 

boš spraševal za oceno in da potem 

vedo, da se morajo učiti. Ocen se 

zelo bojijo in je zato to velika 

motivacija. 

 

8. Kako bi povezali motivacijo in 

težave pri učenju? 

Pomanjkanje notranje motivacije 

vpliva na učne težave. Večina 

učencev, ki jih jaz poznam, in imajo 

učne težave, nimajo lastne notranje 

motivacije. Taki učenci potrebujejo 

veliko zunanje motivacije in neka 

usmerjanja, ker sami niso zmožni  

tega. 
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9. Katere pripomočke uporabljate 

pri delu s temi učenci? 

Odvisno je od teme, ki jo 

obravnavamo. Veliko je slikovnega 

materiala, pri katerem so še besede 

zraven. Na tak način si vsak 

zapomni tisto, kar mu je lažje. 

Učence, ki jih jaz imam, so zelo 

vidno usmerjeni in z vsemi čutili 

morejo spoznavati novo snov in zato 

potrebujejo veliko pripomočkov. Pri 

matematiki so se od začetka 

posluževali pripomočka za 

poštevanko. Ta pripomoček je ena 

tablica, kjer je poštevanka napisana.  

To tablico smo izključili, ko so se 

poštevanke naučili. 

 

 

Kako je s posebnimi oblikami 

dela? 

Veliko je prilagoditev, ampak je 

posebej od vsakega učenca odvisno, 

kako mu prilagajaš delo in pouk. 

 

10. Ali je težko prilagoditi se 

vsakemu posebej, glede na to, da 

so tukaj vsi z odločbami? 

Veliko je dela. Prav vsak test moram 

prilagoditi vsakemu posamezniku. 

Nekateri rabijo večji format pisave, 

drugi spet rabijo manjšega. Nekateri 

rabijo slikice, druge spet motijo 

slikice. Prav zaradi tega je veliko 

prilagajanja in usklajevanja. Kljub 

temu, da je samo pet učencev v 

razredu, je veliko dela in je včasih 

res težko. 

 

11. Učno pomoč potem izvajate 

znotraj razreda? 

Ja, večinoma znotraj razreda. V času 

popoldanskih ur v sklopu 

podaljšanega bivanja izvajam tudi 

dopolnilni pouk. Takrat tudi domače 

naloge rešujemo. Dvema še posebej 
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pomagam. Drugače oni imajo 

individualne terapevtke, ki jih 

vzamejo med poukom in z njimi 

posamezno delajo. To so 

logopedinje, specialne pedagoginje. 

 

Ali mislite, da je boljše izvajati 

učno pomoč znotraj razreda ali 

izven razreda? 

Kombinacija obojega je najboljša. 

 

 

12. Ali timsko sodelujete z ostalimi 

strokovnjaki? 

Ja, imamo tudi timske sestanke. 

Letos smo jih imeli pet za cel razred. 

Potem pa še imamo za kake 

posamezne učence, ko pride do 

kakih večjih težav, in se moramo 

malo več uskladit. Drugače 

sodelujem s psihologom, socialno 

pedagoginjo in specialno 

pedagoginjo. Ko npr. učenec pride 

od individualne obravnave, ki jo je 

imel pri specialni pedagoginji, se 

potem z njo pogovorim. Takrat mi 

ona poroča, kaj sta delala, kje ona 

vidi največje primanjkljaje in tako. 

Na začetku leta vsi skupaj sestavimo 

individualni program za vsakega 

učenca. Sedaj, na koncu leta, bomo 

podali skupno evalvacijo. V tej 

evalvaciji potem napišemo, kaj sem 

jaz delala, kaj so ostali delali in še 

naša opažanja. 

 

 

13. Se posvetujete z ostalimi, 

preden se lotite pomoči? 

Ja. Še posebej na začetku leta, ker 

učencev še nisem poznala. Ostali so 

že prejšnja leta delali z njimi in jih 

bolj poznajo in vedo, kje se 

pojavljajo težave. Potem sem jaz šla 

do njih in so mi povedale, kaj so 

lansko leto delale, kaj mislijo, da bi 

poukom 
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bilo dobro za letos. Med letom, ko 

mi je zmanjkalo idej, sem šla do njih 

in so mi svetovale. Zelo dobro 

sodelujemo med seboj. 

 

14. Starši sodelujejo z vami? 

Večina staršev prihaja redno na 

govorilne ure in sodelujemo preko e-

mail-a. Tako, da je vsakodnevno 

obveščanje z moje strani in iz 

njihove, če so kake posebnosti. 

Večina staršev v mojem razredu je 

pripravljena sodelovati in tudi doma 

delajo z otroci.   

 

Ali vam starši kdaj svetujejo, kako 

naj delate z otrokom? 

Imela sem primer, ko je mama, ki je 

tudi učiteljica, bila na predavanju pri 

specialnem pedagogu, ki je zelo 

dober. Učenec je tudi hodil na 

individualne obravnave k njemu v 

popoldanskem času. Mama mi je to 

takrat  povedala in sva se na mojo 

željo tudi dogovorili, da je ta gospod 

prišel še v razred in tudi meni in 

ostalim učiteljem povedal, na kakšen 

način on vidi, da bi bilo primerno 

izvajati pouk. Takrat smo en zelo 

dober sistem našli za tega fanta in je 

od takrat on izjemno napredoval. 

 

15. Ste se kdaj udeležili kakšnega 

dodatnega izobraževanja? Ali ste 

dobili dovolj znanja na fakulteti? 

Ja, sem bila na izobraževanju za 

učence z učnimi težavami, potem za 

učence z avtizmom in tako. Na sami 

šoli je drugače veliko strokovnjakov, 

tako, da se tudi z njimi sproti 

posvetujem. Tudi učitelji, ki tukaj 

več časa poučujejo, podajo kake 

nove in dobre ideje. 

Na fakulteti je bilo veliko teorije in 

so nas učili, na kakšen način 

moramo podajati snov. Učili so nas 
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te razne didaktike. Zdi se mi, da ko 

prideš v razred, da je to nekaj 

popolnoma drugega. 

 

 

 

16. Kaj mislite, da šolarjem 

pomenita šola in izobrazba? 

Odvisno je od vsakega posameznika 

posebej, ampak za večino je to, da 

uspešno končajo osnovnošolsko  

izobraževanje, in potem bodo pa 

videli za naprej. Tudi starši teh otrok 

nimajo visokih ciljev, da bi neko 

zelo visoko izobrazbo dosegli. V 

povprečju tudi njihovi starši niso kaj 

dosti izobraženi in zato jaz mislim, 

da nekih ciljev za fakulteto nimajo. 

Ocene tem mojim zaenkrat pomenijo 

veliko, ampak jim šola ne pomeni 

veliko. Se mi zdi, da jim bolj pomeni 

čas preživet v naravi in nekatere bolj 

praktične stvari. Zanimivo jim je to, 

da znajo kaj popravit, a šolski 

predmeti so jim bolj španska vas. 

 

17. Kaj mislite, da učencem 

pomeni neuspeh in kako naj bi se 

soočali s tem? 

Nekatere učence zelo prizadene, če 

dobijo negativno oceno. Za veliko  

 

 

učencev pa ni nič posebnega tudi če 

ponavljajo razred. Ni učenec potrt 

zaradi tega, ker ga tudi starši veliko 

ne sekirajo. Se mi zdi, da ta šolski 

neuspeh ni tako pomemben. 

Pomembno je samo to, da pridejo 

čez to osnovno šolo. Otroci se 

večinoma normalno vpisujejo v 

osnovno šolo. Včasih je odloženo 

šolanje, ampak je to npr. samo eden 

otrok, ki bi se mogel vpisat v prvi 

razred. To se komisija odloči na 

pobudo staršev, zdravnikov ali 

- Na fakulteti 

drugače kot v 

realnosti 

 

 

- Da uspešno 

končajo 

izobraževanje 

- Starši tudi 

nimajo visokih 

ciljev 

- Ocene jim 

veliko 

pomenijo 

- Čas v naravi 

jim veliko 

pomeni 

 

- Šolski 

predmeti 

preveč 

abstraktni 

- Nekatere 

prizadene 

neuspeh, 

nekatere pa ne  

- Na tem 

zavodu 

pomembno to, 

da dokončajo 

šolanje 

- Včasih 

odloženo 

šolanje 

(pobuda 

 

 

 

 

 

 

 

Pomen 

izobrazbe 

 

 

 

 

 

 

Soočanje z 

neuspehom 

 

 

 

 

 

 

 

Odločanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavniki 

učenja 

 

 

 

 

 

Dejavniki 

učenja 

 

 

 

 

 

 

Timsko delo 

 



 

svetovalne službe. Šolanje se lahko 

odloži za eno leto. Tukaj je v večini 

primerov tako, da pridejo k nam in 

potem prvi razred ponavljajo ravno 

zaradi tega, ker se vidi, da otrok ne 

more naprej.  

 

 

 

 

18. Mislite, da je šolski neuspeh 

izključno borba učenca samega ali 

cele okolice? 

Naši otroci so še zelo nesamostojni 

in mislim, da se v prvi meri moramo 

mi skupaj s starši boriti. Sčasoma se 

bo itak to preneslo na otroka. V 

nižjih razredih je to izključno borba 

učiteljev in staršev, v višjih razredih 

je pa bolj odvisno od notranje 

motivacije učencev. Pri nas še starši 

nimajo tega v sebi in je zato toliko 

težje, ker se potem na otroke težje 

prenese. Mogoče tudi zaradi tega ni 

toliko nekega slabega občutka ob 

ponavljanju razreda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali organizirate tudi kakšne 

seminarje za starše? 

Ja, so bila organizirana in predavanja 

in izobraževanja. Odziv je slab. Res 

je tudi to, da veliko staršev iz ostalih 

razredov ne prihaja redno na 

roditeljske sestanke, govorilne ure in 

na pogovore s svetovalno službo. 

staršev, 

zdravnikov ali 

svetovalne 

službe) 

- Odložitev 

šolanja za eno 

leto  

 

 

-Učenci v tem 

zavodu 

nesamostojni 

- Učitelji in 

starši  morajo 

pomagati 

 

- V nižjih 

razredih je 

odgovornost na 

starših in 

učiteljih, v 

višjih na 

otrokovi 

notranji 

motivaciji  

- Nizka 

notranja 

motivacija pri 

teh učencih 

 

 

 

 

- Seminarji so, 

ampak je odziv 

staršev slab 
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starše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 



 

 

Ali ni z odločbo določeno, da je 

obvezno za starše, da hodijo na 

govorilne ure? 

Na papirju je določeno, koliko 

upoštevajo, je čist drugo. 

 

19. Pogosto se krivda prenaša prav 

na vas učitelje, kaj vi mislite o 

tem? Se počutite, kot da bi vas 

ostali obsojali? 

V času od kar učim nisem še dobila 

takega občutka. Je pa res, da smo 

različni in da se nekateri učitelji ne 

trudijo dovolj. Zame je neuspeh, da 

vsi učenci pišejo slabo test in potem 

vedno poskušam analizirati, zakaj je 

prišlo do tega. Na ta način jaz sama 

pri sebi razčistim ali sem jaz kriva za 

to ali so drugi. To gre tako, da 

najprej analiziramo test skupaj z 

učenci in potem še s starši. Te 

analize potem jaz moram 

posredovati do ravnateljice, sploh če 

pride do tega, da je ena tretjina 

negativnih. Po navadi še s kako 

drugo učiteljico debatirava, zakaj je 

bilo tako. 

 

20. Se vam zdi, da so učenci v 

razredu stigmatizirani? 

Tukaj pri nas se mi zdi, da ne 

pretirano. Mogoče imamo kakšnega, 

ki je boljši v branju in je potem 

slabši v matematiki, ampak ne bo 

zaradi tega žalil druge. Pride mogoče 

do kakšnega zbadanja, ampak nič kaj 

večjega. Vsi učenci tukaj se precej 

zavedajo, da ima vsak svoje težave 

in se ne ozirajo toliko na to. Se mi 

zdi, da se tukaj počutijo zelo 

domače. So bili stigmatizirani 

mogoče v rednih šolah, če so sploh 

hodili tja. 

 

 

 

 

 

 

- Učiteljica ni 

dobila občutka, 

da njo krivijo 

- Nekateri 

učitelji se ne 

trudijo dovolj 

- Neuspeh, če 

vsi slabo pišejo 

- Analiza, 

zakaj je prišlo 

do neuspeha 

 

 

 

 

- Pride do 

kakšnega 

zbadanja 

- Učenci se 

zavedajo, da 

ima vsak svoje 

težave 

- Stigma je bila 

v rednih šolah 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovornost 

za neuspeh 

 

 

 

Analize 

testov 

 

 

 

 

 

 

Stigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

Timsko delo 

 

 

 

 

 

 

Drugačnost 

otrok 

 

 

 

 

 



 

Ali izvajate kakšne delavnice z 

učenci glede tega? 
Ja, v podaljšanem bivanju pa pri 

urah komunikacije se pogovarjamo o 

tem. Mamo veliko teh pogovorov in 

spoznavanja drugačnosti. Se mi zdi, 

da se veliko dela na tem. 

 

21. Na kakšen način preverjate 

učinkovitost vašega dela? 

To se najbolj vidi pri meni preko 

testov. Ocene, kakšne so, čeprav 

niso vsakič realne. Morda je kdaj 

kakšen slab dan, pa je to tako. 

Drugače preko celotnega dela, kako 

so učenci napredovali od septembra 

do zdaj in kaj smo se naučili in to. 

 

22. Ali pride do kakšnih 

sprememb pri učencih, ki so 

deležni vaše pomoči? 

Ja, ja, jaz imam trenutno dva učenca, 

ki sta prišla iz redne šole k nam. 

Prišla sta lansko leto. Sploh pri 

enemu je sprememba za tristo 

šestdeset stopinj, ker lansko leto je 

imel velike učne težave, bil je zelo 

nesamozavesten, zaprt vase in brez 

prijateljev. Takrat, ko je prišel tukaj, 

se je to čisto spremenilo, je zacvetel. 

Sedaj je ta glavna faca v šoli, vse 

punce so zaljubljene v njega, 

prijateljev ima veliko, na šoli se 

pozna z vsemi. Na redni šoli je imel 

zelo velike težave z angleščino, 

sedaj je pa zelo veliko napredoval. 

Prej ni znal nič povedati, letos smo z 

vsemi temi pripomočki in metodami 

dosegli čudeže. 

Kaj pa pri tistih, ki so že cel čas na 

tej šoli? 

Napredek je, ampak je treba delati. 

Jaz bi sicer to težko povedala, ker na 

tej šoli nisem tako dolgo. Poznam 

enega učenca, ki je bil že pred tremi 

leti vključen v tretji razred, in sedaj 

 

- Pogovori o 

drugačnosti 

 

 

 

- Preko ocen 

-Po napredku 

učencev 

 

 

 

 

- Napredek je 

očiten 
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program in 

nekateri 

zacvetijo 
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otrok 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

je v šestem in vsaj kot mi pravijo 

psihologi, ki delajo že veliko časa z 

njim, je velik napredek. Jaz tudi od 

septembra do zdaj opazim velik 

napredek. 

 

23. Kako vidite vlogo učitelja 

razrednega pouka pri delu z 

učenci z učnimi težavami? 

Mislim, da je vloga zelo pomembna 

in velika.  Zdi se mi, da je zelo 

pomembno, da timsko sodelujem z 

ostalimi, kako bi pomoč bila čim 

bolj učinkovita. Pri tem je 

pomembno, da vsak član poda svoje 

mnenje, opažanje, videnje – to 

obvezno. 

 

 

Kako bi vi lahko še bolj prispevali 

k timskemu delu? 

Jaz bi si želela še več tega timskega 

dela, da bi se večkrat mogoče ta 

svetovalna služba s psihologi, 

specialni pedagogi vključila v 

razred. Bilo bi potrebno to, da bi 

opazovali določenega učenca znotraj 

razreda, kako funkcionira, ne da ga 

vidijo samo, kako je pri 

individualnih obravnavah. Vse to 

prav zaradi tega, ker te učenci 

znotraj razreda funkcionirajo čisto 

drugače, ker je več motečih 

dejavnikov. Na ta način bi si želela 

več, pa tudi mogoče na ta način, da 

bi jaz bila kdaj povabljena na kakšno 

individualno pomoč, da jaz učence 

spoznam, kako tam funkcionirajo. 

Takrat bi tudi lahko videla še kake 

druge metode, ker zdaj nam čas ne 

dopušča, da bi jaz bila prisotna na 

teh individualnih obravnavah. Moj 

prispevek bi mogoče lahko bil na 

tem, da spodbujam čim več tega 

sodelovanja. 

 

 

 

 

 

- Vloga je 

velika 

- Timsko 

sodelovanje 

- Nudenje 

učinkovite 

pomoči 

 

 

- Potrebno je 

še več 

timskega dela 

- Strokovnjaki 

bi morali priti 

v razred  

- Da bi bila 

povabljena na 

individualno 

pomoč 

- Rada bi se 

naučila kakšne 

druge metode 
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da spodbuja 

čim več 

sodelovanja 
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PRILOGA 4: Intervju s specialno pedagoginjo 

IZJAVA KODA 1. 

REDA 

KODA 2. 

REDA 

KATEG. 

 

1. Koliko časa že delate z učenci z 

učnimi težavami? 

Z učenci z učnimi težavami delam že 

pet let. S tem področjem se 

intenzivno ukvarjam, ker so na 

našem zavodu učne težave pogost 

pojav. 

 

2. Kako prepoznate učne težave?  

Kot prvo stvar bi omenila pregled 

obstoječe dokumentacije. 

Dokumentacijo naprej preberem in 

ustrezno z njo ukrepam. Tukaj je 

najbolj pomembno mnenje ustanove 

ali šole, kjer je otrok bil prej. 

Pomembni so tudi intervjuji, ki jih 

opravim s starši in otrokom. Tako 

ugotovimo, kje je izvor težav; ali v 

otroku ali v njegovem okolju. Kot 

tretjo stvar bi izpostavila 

diagnostiko.  

 

Diagnostika zajema tudi prva dva 

koraka, ki sem jih omenila. Pri 

diagnostiki je zelo razviden pristop 

tima. V naš tim so zajeti sledeči 

strokovnjaki: logoped, psiholog, 

klinični psiholog, socialni pedagog 

in specialni pedagog. Vsi skupaj 

zastavimo cilje, h katerim sledimo v 

nadaljnjem delu z otrokom. Zelo 

pomembno je tudi to, da 

prepoznamo močna področja otroka 

in jih poskušamo še bolj razvijati. 

Prav tako se trudimo zmanjšati 

primanjkljaje. 

 

Pri vsem tem še sama sproti, pri 

individualnem delu z otrokom, 

testiram otroka in v skladu s temi 

 

 

- 5 let 

- Intenzivno 

ukvarjanje 

 

- Pregled 

dokumentacije 

- Intervjuji s 

starši in 

otrokom- 

ugotovi izvor 

težav 

- Diagnostika 
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- Tim zastavi 
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- Prepoznavanje 

močnih področij 
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primanjkljajev 
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opažanji primerno ukrepam. 

 

3. Ali znate prepoznati razliko 

med tremo, strahom in učnimi 

težavami? 

Razliko zaznavam. Zdi se mi, da 

nikoli ne zamešam te tri stvari. Pri 

začetnih srečanjih se bolj 

osredotočim na spoznavanje otroka 

in ga opazujem. Na tak način takoj 

ugotovim, za kaj se gre. Preverjam 

tudi to, kakšna je njihova socialna 

zrelost in ali so prisotne težave z 

komunikacijo. 

Pri otrocih, pri katerih je prisotna 

določena trema ali strah pred šolo, se 

še bolj intenzivno dela in včasih tudi 

pišejo kak test v mojem kabinetu. Na 

ta način jim tudi zagotovim še 

dodatno pomoč in se trema in strah 

še bolj zmanjšata.  

Po navadi je obravnava/delo s 

posameznim otrokom enkrat na 

teden.  

 

4. Kaj po vašem mnenju povzroči 

učne težave? 

Menim, da je to zelo široko 

področje. Lahko so vzroki dedni. 

Lahko se težave pojavijo zaradi 

različnih bolezni med nosečnostjo in 

po porodu. Vzrok je lahko tudi 

zlatenica. Vsekakor velik vpliv ima 

tudi neustrezno in neprilagojeno 

okolje. Je pa tudi zelo odvisno od 

otroka samega. 

5. Kako se lotite učne pomoči? Kaj 

vam predstavlja prioriteto? 

Diagnostika je prva stvar, s katero se 

začnem ukvarjati. Zastavim si tudi 

določene cilje, h katerim stremim in 

tudi staršem predstavim načrt 

svojega dela. Dopolnjujem se z 

učitelji. Učitelji mi po navadi 

povedo, kje se pojavljajo težave.  

otroka 

 

 

- Ne zameša 

treme, strahu in 

učnih težav 

- Spoznava 

otroka in ga 

opazuje 

- Opazovanje 

socialne zrelosti 

 

- Izključevanje 

motečih 

dejavnikov 

- Enkrat na 

teden 

 

 

- Dedni vzroki 

- Bolezni med 

nosečnostjo 

- Bolezni po 

porodu 

- Zlatenica 
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okolje 

-Osebnost 

otroka 

 

- Diagnostika 
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starši in učitelji 
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Učna pomoč 

 

 

 

 

 

Dejavniki 
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Učna pomoč 

 



 

 

Učiteljem tudi predlagam kakšne 

prilagoditve, ki naj bi jih oni 

uporabljali, in na ta način lažje delali 

s posameznim otrokom. Prav tako 

sodelujem z ostalimi strokovnjaki. 

Določi se, kdo bo kaj delal. 

Prioriteto mi predstavlja to, da je 

pomoč celostna in strokovna. Prav 

zaradi tega razloga na našem zavodu 

tako intenzivno sodelujemo. 

 

 

6. Koliko časa traja, da otrok 

pridobi odločbo?  

To je kar dolgotrajen proces. Po 

navadi traja pol ali celo šolsko leto. 

Odvisno je od tega, koliko dela ima 

komisija, ki je za to zadolžena. 

 

7. Na kakšen način učence 

motivirate, spravite k delu? 

Učence motiviram na ta način, da 

jim vedno povem, kaj bomo počeli. 

S tem jim dam vpogled v to, kaj 

bomo počeli in koliko časa imamo. 

Povem jim, da če ostane kaj časa, se 

bomo šli kakšno igrico.  Za vsako 

uspešno obravnavo dobijo eno 

nalepko. Po petih zbranih nalepkah 

dobijo eno prosto obravnavo, kar 

pomeni, da se bomo šli družabne 

igrice, kake igrice na računalniku, 

pri katerih ni prisotno nasilje. 

Zame je zelo pomembno, da se pri 

otroku razvije notranja motivacija za 

delo. Da nekaj ne počne zaradi tega, 

ker mora ampak, da dejansko razvije 

željo in potrebo za učenjem. 

 

 

- Predlogi 

prilagoditev       

- Sodelovanje z 

različnimi 

strokovnjaki 

- Celostna in 

strokovna 

pomoč 

 

 

- Pridobitev 

odločbe, pol ali 

celo šolsko leto 

 

 

- Otrokom 
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dela 

- Z igrami, če 

bodo pridni 

- Nalepka po 

uspešni 

obravnavi 
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8. Kako bi povezali motivacijo in 

težave pri učenju?  
Menim, da motivacija vpliva na učne 

težave . Učenec, ki ima razvito 

notranjo motivacijo, vztraja več časa 

in doseže napredek kljub svojim 

težavam. Včasih je okolje tisto, ki 

onemogoča otroku, da bi se lahko 

razvijal. 

Če spet podam konkreten primer 

disleksije, ker se z njo večkrat 

srečujem. Disleksije ni mogoče 

odpraviti. Tak otrok se bo mogel 

naučiti prepoznati težave, ki se mu 

bodo pojavljale vsak dan in se bo 

moral naučiti živeti z njimi. Prav 

tukaj je tudi moja naloga, da 

poskušam otroke to naučiti. Šele 

takrat, ko se razvije notranja 

motivacija pri otroku bo napredek ali 

vsaj normalno funkcioniranje 

omogočeno.  

9. Ali pri delu z učenci z učnimi 

težavami uporabljate kakšne 

pripomočke, prilagoditve ali 

posebne oblike dela? 

Prilagoditve uporabljam pri vseh. V 

naši šoli so vsi otroci z odločbo in so 

posebne oblike dela že prisotne v 

razredih, ker so znatno manjši kot v 

navadnih šolah. V razredu je po 

navadi samo šest otrok, pouk je 

počasnejši in učitelji svoje delo lažje 

prilagodijo posameznemu otroku. 

Vstopam tudi v razrede in tam 

izvajam učno pomoč. Na ta način 

zagotovim to, da otroku neposredno 

pomagam in mu s tem olajšam 

usvajanje novih informacij. 
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motivacija 

omogoča 

napredek 

 

 

 

- Otroka naučiti 
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notranjo 

motivacijo pri 
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manjši- do 6 

otrok 

- Pouk 

počasnejši, 

prilagojen vsem 

 

- Vstopa v 

razred 

- Pomoč pri 

pouku 

 

 

 

 

 

 

Motivacija 

 

 

 

 

 

Naloga 

strokovnjak

a 

 

 

 

 

 

 

 

Pripomočki 

in posebne 

oblike dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Ali učno pomoč izvajate 

znotraj razreda ali učence izločate 

v bolj mirne prostore? Kateri 

način se vam zdi bolj primeren? 

V razredu izvajam učno pomoč 

samo z avtističnimi otroci, ker za 

njih sprememba prostora predstavlja 

določen šok in potem postanejo 

nemirni in se ne morajo osredotočiti 

na delo. Ostali otroci prihajajo k 

meni. Določeni otroci tudi teste 

rešujejo pri meni, ker tega niso 

zmožni v razredu. Je pa zelo 

pomembno to, da opozorim, da je na 

našem zavodu populacija otrok s 

posebnimi potrebami. 

11. Ali timsko sodelujete z ostalimi 

strokovnjaki pri prepoznavanju 

učnih težav, načrtovanju pomoči 

in izvajanju pomoči? Ali se s kom 

posvetujete, preden se odločite za 

kakšno akcijo? 

Zmeraj timsko sodelujem z ostalimi 

strokovnjaki. V tem timu so klinični 

psiholog, psiholog, socialna delavka, 

logoped, socialna pedagoginja in jaz. 

 

 

 

 

Pri otrocih, ki so v našem zavodu, je 

prav tako tim prisoten in sproti 

preverjamo uspešnost našega dela. 

Na začetku vsi skupaj zastavimo 

skupne cilje, potem se pa sproti 

sama odločam za kakšne akcije, če 

se mi zdijo primerne.  

 

 

 

 

 

 

 

- Z otroci z 

avtistično 

motnjo znotraj 

razreda 

- Ostali pri njej 

v kabinetu 

 

 

 

 

 

 

 

- Sodelujejo 

- Klinični 

psiholog, 

psiholog, 

socialni 

pedagog, 

specialni 

pedagog, 

logoped, 

socialna delavka 

 

- Sproti 

preverjajo 

uspešnost 

-Zastavijo 

skupne cilje 

 

- Sama se odloči 

za kakšne akcije 
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Ukrepanje 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 
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sodelovanje 

 

 

 

 

 

Timsko 

sodelovanje 

 

 

Učna pomoč 

 

 



 

12. Ali starši sodelujejo z vami? 

Vas kdaj vprašajo, kako otrok 

napreduje? Vam kdaj svetujejo, 

kako lahko pomagate otroku?  

Nekateri starši sodelujejo, večina jih 

ne sodeluje. Tistim, ki sodelujejo, 

dam tudi kakšen nasvet, kako naj bi 

doma delali s svojim otrokom. 

Starši, ki so zainteresirani za 

napredek svojega otroka večkrat tudi 

učitelje vprašajo, kako otrok 

napreduje in se tudi z njimi 

posvetujejo. 

Večina otrok, ki je pri nas, izhaja iz 

slabšega okolja in zato je z njimi 

potrebno še več delati. Taki otroci 

potrebujejo dodatno motivacijo in 

pomoč. Moramo jih naučiti, da sami 

začnejo skrbeti za svoje šolske 

obveznosti. Delam veliko na tem, da 

starše dodatno motiviram, kako bi 

pomagali svojemu otroku pri 

vsakdanjih nalogah in ga spodbujali 

naprej. 

 

13. Ste se v času, odkar ste 

zaposleni, odločili za 

izobraževanje na področju učnih 

težav? Ali menite, da ste v času 

študija pridobili dovolj informacij 

glede tega področja? 

V času študija nisem dobila dovolj 

informacij za to področje. Res je, da 

smo se učili o učnih težavah, ampak 

bolj na splošno. Pogrešala sem prav 

te napotke ali konkretne korake, 

kako delati s posameznim otrokom s 

konkretno motnjo. Zdi se mi, da so 

nam pustili preveč prostora, da se 

sami znajdemo. Seveda izkušnje 

pridejo z leti. Menim, da je dodatna 

izobrazba nujna. Pri tem ne sme 

zmanjkati tudi praktičnega dela. 

 

 

 

 

 

- Le nekateri 

sodelujejo 

- Daje napotke 

staršem 

 

 

 

- Otroci v tem 

zavodu iz 

slabšega okolja 

- Naučiti je treba 

otroke, da 

skrbijo za 

obveznosti 

- Motivira 

starše, da 

pomagajo 

otrokom 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Na fakulteti 

premalo 

informacij 

- Pomanjkanje 

konkretnih 

napotkov 
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starši 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 



 

14. Kaj po vašem mnenju pomeni 

šola in izobrazba za šolarje? 

Mislim, da otroci zelo različno 

gledajo na šolo. V prvi triadi se učijo 

za učitelja. S tem mislim, da 

upoštevajo vse, kar učitelj reče. V 

petem in šestem razredu jim pa kar 

pade motivacija. To se najbrž zgodi 

zaradi vstopa v predpubertetno 

obdobje. Čisto točne definicije ne bi 

znala povedati, ker je seveda vsak 

otrok drugačen in na njega vpliva 

tudi okolje v katerem živi in vzgoja 

staršev. Če so otroci notranje 

motivirani za učenje, obstaja večja 

možnost, da jim bo šola bolj 

pomembna. 

 

15. Kaj menite, da za učenca 

pomeni neuspeh, kako naj bi se 

soočal s tem? 

Neuspeh je sigurno nekaj 

neprijetnega. Veliko otrok ne pokaže 

pravih občutkov. Dosti jih svoj strah 

drži v sebi. Eni neuspeh izražajo z 

agresijo ali pa postanejo 

hiperaktivni. Na tak način nekako 

kompenzirajo primanjkljaje na 

šolskem področju in se počutijo bolj 

varne. Razvijejo tiste obrambne 

mehanizme. 

16. Kakšno je vaše stališče, kako bi 

se mogli boriti proti šolskemu 

neuspehu? Ali menite, da je ta 

borba izključno borba učenca 

samega ali se proti neuspehu 

morajo boriti vsi iz učenčevega 

okolja? Na kakšen način? 

Mislim, da to ni borba učenca 

samega. Vsi iz učenčevega okolja bi 

se morali čim bolj potruditi, da 

pomagajo otroku.  Od učitelja je 

odvisno, kako spodbuja otroka. Pri 

naši šoli je lažje, ker je manj otrok v 

 

 

 

-V prvi triadi se 

učijo za učitelja 

 

 

-V puberteti 

upade 

motivacija 

 

-Notranja 

motivacija 

vpliva na učenje 

 

 

 

 

- Neuspeh nekaj 

neprijetnega 

- Skrivajo strah 

- Uporabljajo 

obrambne 

mehanizme-

agresija, 

hiperaktivnost 

 

 

 

 

 

 

- Učenčevo 

okolje mora 

pomagati otroku 

- Učiteljevo 

spodbujanje 

-Manjši razred-

boljša pomoč 
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Dejavniki 
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učenja 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 



 

razredu in učitelj lažje prilagodi 

način svojega poučevanja 

konkretnim potrebam 

posameznikov. 

17. Pogosto se krivda prenaša na 

učitelja. Ali menite, da so oni edini 

krivi za nastanek težav pri 

učenju?  

Učitelji niso krivi za nastanek učnih 

težav. V prvem in drugem razredu 

učitelji največkrat opazijo težave pri 

učencu in ga potem pošljejo na 

obravnavo. Kot sem že prej 

povedala, prav posebej v naši šoli se 

otrok mora naučiti živeti s svojo 

motnjo, mora razviti notranjo 

motivacijo, kako bi lahko vztrajal 

kljub svojim težavam. 

18. Ali mislite,da so učenci z 

učnimi težavami stigmatizirani v 

razredu? Kako jih doživljajo 

sošolci in kaj vi delate v tej smeri? 

Nimam takega občutka. Tukaj so vsi 

otroci z odločbo in vsi imajo 

določene težave. Je povsem 

normalno, da vsi rabijo učno pomoč 

in drugače gledajo na to. Zelo velik 

vpliv ima tudi to, da je v razredu 

manj otrok, kot v ostalih šolah.  

Če opazimo, da kakšen otrok še 

posebej izstopa, organiziramo 

delavnice o drugačnosti, 

pogovarjamo se z učenci o tem. 

Tukaj še posebej z nami sodeluje 

socialna pedagoginja, ki je 

usposobljena za to področje. 

 

19. Na kakšen način preverjate 

učinkovitost vašega dela na 

področju učne pomoči? 
To preverjam s sprotno evalvacijo. 

Preden začnem delati s kakšnim 

otrokom, naredim načrt. Na vsake 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Učitelji niso 

krivi 

- Učitelji 

pošljejo na 

obravnavo 

-Otrok mora 

sprejeti svoje 

težave 

 

 

 

 

- Vsi so z 

odločbo in zato 

drugače gledajo 

na to 

- Manj otrok v 

razredu 

 

 

- Delavnice o 

drugačnosti 

- Pogovori 

- Sodelovanje s 

socialno 

pedagoginjo 

 

 

 

- Sprotna 

evalvacija 
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Prepoznavanje 

učnih težav 

 

 

 

 

 

 

Drugačnost 

otrok 

 

 

 

Drugačnost 

otrok 

 

 

 

 

Učna pomoč 



 

toliko časa organiziramo tim, kjer so 

prisotni tudi starši in učitelji. Tudi 

oni povedo, ali so opazili kakšen 

napredek pri določenem otroku. 

Ali uporabljate kakšne posebne 

teste za evalvacijo? 

Ne, nobenih posebnih testov ne 

uporabljam. Glede na cilje, ki sem si 

jih zastavila, preverim, kakšna je 

trenutna situacija. 

20. Ali pride do znatnih sprememb 

pri učencih, ki so deležni učne 

pomoči? 

Težave ne izzvenijo, ker so zelo 

težke.  

Napredek je zelo pogost pri 

govorno-jezikovnih težavah. 

Večinoma so otroci prve tri razrede 

pri nas na šoli. Ko se primanjkljaj 

nadoknadi in se vključijo v navadno 

šolo. Prav lansko leto so trije 

zapustili našo šolo. 

Prirojene nevrološke motnje se ne da 

odpraviti. Nekaj je tudi otrok z 

avtistično motnjo. Pri njih je zelo 

pomembno, da ne prihaja do preveč 

sprememb, ker jih to zmoti in ne 

morejo normalno funkcionirati. Prav 

tako je izredno pomembno, da so 

prilagoditve in posebne oblike dela 

ves čas prisotne. Zdi se mi, da se 

napredek najbolj prepozna pri 

specifičnih učnih težavah. 

Mi se trudimo, da otrok ne bi 

zaostajal zaradi svojih težav. Posebej 

delamo na tem, da se otrok naprej 

razvija. Veliko časa namenimo tudi 

sproščanju. Sproščanje je zelo 

pomembno prav zaradi tega      

razloga, da otroci nimajo občutka, da 

se morajo samo učiti. 

 

- Tim s starši in 

učitelji 

- Timska 

evalvacija 

 

 

- Analiza 

doseženih ciljev 

 

 

 

 

 

- Težave ne 

izzvenijo 

- Napredek pri 

govorno-

jezikovnih 

težavah 

- Po treh letih 

prehod v 

navadno šolo 

- Pri avtizmu in 

nevroloških 

motnjah 

napredek 

majhen 

- Pri specifičnih 

učnih težavah je 

napredek 

 

 

- Zmanjšujemo 

primanjkljaj 

-Sproščanje 
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21. Kakšna je vloga specialnega 

pedagoga pri delu z učenci z 

učnimi težavami?  

Moja naloga je, da diagnosticiram 

učne težave.  Glede na težavo, ki se 

pojavi pri otroku, pripravim načrt 

pomoči. Kot sem že prej povedala, 

najprej opazujem otroka in se 

pogovorim z njim. Delam tudi na 

vzpostavitvi odnosa z otrokom. Pri 

vsem tem je zelo pomembno delo s 

starši in sodelovanje z obeh strani. 

22. Kakšna je vloga socialnega 

pedagoga pri delu z učenci z 

učnimi težavami?  

Socialni pedagog je usposobljen za 

socialno področje. Njegova naloga 

je, da vstopa v razred, ko se podre 

dinamika. On naj bi bil usposobljen 

prepoznati, kakšna je klima v 

razredu in kakšni so odnosi. 

23. Ali menite, da je specialni 

pedagog odgovoren za dobro 

sodelovanje, usklajevanje tima? 

Za dobro sodelovanje so odgovorni 

vsi člani strokovnega tima. Vsak 

član tima pokriva svoje področje. 

Zato lahko vsak član doprinese k 

otrokovemu napredku. Delo 

posameznega strokovnjaka je 

odvisno od posameznega otroka in 

njegovih potreb. 

Če opazim potrebo po timskem 

sestanku, ga lahko tudi jaz skličem 

in na tak način pripomorem k še 

večjemu sodelovanju. 

 

 

- Diagnosticira 

težave 

- Pripravi načrt 

pomoči 

-Vzpostavitev 

odnosa 

- Delo s starši 

 

 

 

 

-Usposobljen za 

socialno 

področje 
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odgovorni vsi 

 

 

- Lahko skliče 

sestanek 

 

 

Strokovne 

kompetence 

 

 

 

 

 

Strokovne 

kompetence 

 

 

 

 

 

 

Specialni 

pedagog 

 

 

Specialni 

pedagog 

 

 

 

 

 

Socialni 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

Timsko 

sodelovanje 

 

 

 



 

PRILOGA 5: Intervju s socialno pedagoginjo 

IZJAVA KODA 1. 

REDA 

KODA 2. 

REDA 

KATEG. 

 

1. Koliko časa že delate v tej šoli? 

Tukaj sem že deveto leto. 

 

2. Koliko časa se ukvarjate z 

učnimi težavami? 

Cel čas se ukvarjam s tem. Začela 

sem sicer v podaljšanem bivanju, 

ampak samo za 60% in potem sem 

že novembra prevzela prvega 

učenca, ki je imel pet ur individualne 

pomoči, pa potem še ostale otroke. 

 

3. Kako prepoznate učne težave? 

Ni jih tako težko prepoznati, ker 

vidiš dosti hitro ali se npr. začnejo 

kakšne bralno-pisalne težave, vidiš 

že iz grafo-motorike pri ta majhnih, 

da nekaj ne štima. Potem pa slabše 

pomnjenje, slabše predstave, slabši 

sluh ali vid. Pri matematiki npr. 

kakšnih pojmov, ki jih ostali že čisto 

usvojijo, še zmeraj ne povezuje, 

razume. 

 

 

 

Mi po navadi opazimo in potem 

staršem povemo, da obstajajo težave 

in jim potem predlagamo, da gredo 

na svetovalni center to preveriti. 

 

 

4. Ali znate prepoznati razliko 

med tremo, strahom in učnimi 

težavami? Ali kdaj to zamešate? 

Jaz mislim, da niti ne. Tisti otrok, ki 

ima tako grozno tremo, da bi jo imel 

v prvem ali drugem razredu, je zelo 

malo takih. Če pa so, so to po navadi 

otroci, ki so sicer plašni in ki so tiho, 

ko jih kaj vprašaš. Ni nujno, da so 

 

 

- Devet let 

 

 

 

- Cel čas 

- Podaljšano 

bivanje 

 

- Individualna 

pomoč 

 

- Bralno-pisalne 

težave 

- Grafo-

motorika 

-Slabše 

pomnjenje 

- Slabše 

predstave 

- Slabši sluh, vid 

- Pojmov ne 

povezuje, ne  

razume 

 

- Opazimo 

težave- predlog 

obravnave 

 

 

 

- Ne zameša 

- Malo otrok 

ima tremo 
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pred avtoriteto 
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taki med vrstniki, ampak v povezavi 

z avtoriteto so plahi in tiho govorijo. 

 

 

5. Kaj po vašem mnenju povzroči 

učne težave? Kateri so tisti pogosti 

vzroki? 

Mislim, da tiste učne težave, ki se 

kot take diagnosticirajo, in otrok 

dobi odločbo, so po navadi čisto 

organskega izvora. Tisti, ki nimajo 

spodbudnega okolja, se potem to 

hitro pozna pri učnem delu. Otroci, 

ki so v takem okolju, da se z njimi 

nič ne dela, imajo seveda probleme. 

Načeloma tudi povedo nekateri, da 

doma nič ne delajo. 

 

S takimi tudi delate, ali delate 

samo s tistimi, ki imajo odločbo? 

Vsak razred ima 0.5 ure na teden za 

take stvari. Seveda se tudi z njimi 

dela, ampak se dela na drugačen 

način. 

Za njih je tudi obvezna učna 

pomoč, mislim za tiste brez 

odločbe? 

Ni obvezna. Za tiste, ki imajo 

odločbo, pa je obvezna. Ampak 

starši to jemljejo kot pravico, ne pa 

kot eno obveznost.  

 

 

 

Tisti, ki to jemljejo kot neko 

oteževalno okoliščino, niti ne gredo 

v postopke. Oni to dojemajo kot 

sram, kot eno dodatno etiketo. 

 

6. Kako se lotite učne pomoči in 

kaj vam predstavlja prioriteto? 

Jaz vedno septembra, ko dobim 

otroka, prvi mesec ali prve tedne 

sploh niti ne delam načrta. Najprej 

sem kakšen teden prisotna z njim pri 

pouku, da vidim, kako pri pouku 

 

 

 

 

 

- Organski izvor 

- Nespodbudno 

okolje 

- Doma nič ne 

delajo 

 

 

- 0.5h na teden 

 

 

- Samo za 

otroke z odločbo 

obvezna učna 

pomoč 

-Starši in otroci 

jemljejo pomoč 

kot pravico 

 

- Dojemanje 

odločbe kot 

etikete 

 

 

- Ne delam 

načrta 

- Opazovanje pri 

pouku 
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Drugačnost 

otrok 

 

 

 

 

 



 

funkcionira in se potem lažje 

odločim, ali bom učno pomoč 

izvajala znotraj ali zunaj razreda. Pri 

kakšnem otroku je dovolj že to, da 

samo zraven sediš in ga malo 

korigiraš ali pa kakšno stvar namesto 

njega na hitro napišeš ali recimo, če 

je počasnejši, če ima disleksijo, ima 

težavo pri pisanju si lahko zraven in 

mu zapis delaš, medtem pa on lahko 

sledi pouku. Kakšni, ki imajo 

kombinirano še kakšne vedenjske 

problematike, ga pa ven vzameš, da 

lažje z njim delaš. Nekateri pa imajo 

take težave, da rabijo sprotne 

dodatne razlage, ker ne sledi pouku.  

Tako, da jaz v tistem prvem mesecu 

precenim, ali bom v razredu z njim, 

ali bom izključno zunaj, ali se bo to 

kombiniralo. Na podlagi vsega tega 

sestavim okvirne cilje, čisto samo 

začetne. Potem je pa en mesec čas za 

individualen program napisati in v 

tem času približno veš, kaj približno 

delaš. Seveda pa še tudi kakšno stvar 

popraviš, dopolniš. Jaz si nekako 

vzamem en mesec za opazovanje in 

odločanje, seveda pa zraven še sproti 

delam z njim. Res je, da se ne 

obremenjujem že na začetku glede 

tega, ali že nekatere cilje dosegava. 

Cilje sem se naučila zelo ohlapno 

postavljati. Raje imam dva ali tri, pa 

da jih izpeljem, kot da jih je deset in 

se potem samo izgubiš. 

 

7. Na kakšen način učence 

motivirate, spravite k delu? 

Recimo sedaj konkretno to leto 

imam enega prvčka, ki ima ADHD 

in to je cela ura ena sama motivacija 

in jaz to delam po občutku. Situacijo 

precenim. Kdaj greva tudi dol na 

igrišče za pet minut, tri koše vreči 

vsak, da malo tekmujeva, da se mu 

najprej nekaj zgodi. Včasih je prav 

 

- Odločitev, ali 

bo pomoč 

znotraj ali zunaj 

razreda 

 

 

-Kombinirane 

motnje- pomoč 

zunaj 
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- En mesec časa 

za pisanje IP  

 

 

- Manj ciljev, 

ampak, da se 
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obratno. Če vidim, da je zelo 

nemotiviran za delo, potem najprej 

narediva kakšno nalogo, ker se 

bojim, če bova žogo šla metat, ne bo 

želel več nič delati. Včasih se zgodi, 

da je potrebno, da gre na igrišče, ker 

sicer več ni sposoben sedeti. Zelo 

fajn so tudi kakšne igre pozornosti 

ali kakšen mikado ali kašna igra, 

kjer se ven vleče kose, pa se mora 

paziti, da se ne podre stolp. Take 

igre imajo zelo radi, ker jih 

pripravijo do pozornosti. To se zgodi 

čisto nevede in se zelo 

skoncentrirajo in lahko delajo 

naloge. Jaz največkrat kombiniram 

to še posebej pri otrocih, ki imajo 

nizko motivacijo. Najprej kratka igra 

pa ena naloga. 

 

8. Kako bi povezali motivacijo in 

težave pri učenju? 
Mislim, da težave dodatno zbijejo 

motivacijo. Veliko otrok je, ki že 

vnaprej pričakujejo neuspeh in jih je 

težko motivirati. Nisem imela 

izkušnje, da ima otrok težave, ker ni 

motiviran. Mislim, da je prav 

obratno. 

 

Kaj pa pri otrocih z 

nespodbudnim okoljem? 

Tisti otroci, ki imajo veliko 

življenjske energije, ki imajo voljo, 

ko bodo videli, da je možno v nekem 

drugem okolju se učiti, so že iz tega 

motivirani in se bodo. Pri tistih, ki 

imajo željo se učiti, ni problem 

motivacije. Problem pri 

nespodbudnem okolju je prav to, da 

starši niti ne vedo, kaj se dogaja. Oni 

npr. razmišljajo; kaj mu bom 

pravljico bral, če je že velik. Taki 

starši niti ne pomislijo na to, kaj to 

pomeni zvečer otroku prebrat 

pravljico, v smislu razvijanja jezika 

motivacija 

zraste, če se kaj 

zgodi 

- Nekatere 

motivira 

nagrada (najprej 

delo in potem 

igra) 

- Igre pozornosti 

- Družabne igre 

 

- Kombinacija 

dela in igre 

 

-Pričakovanja 

znižujejo 

motivacijo 

-Pomanjkanje 

motivacije lahko 

povzroča težave 

 

 

- Notranje 

motivirani otroci 

se učijo 

- V 

nespodbudnem 

okolju starši ne 

širijo otrokovih 

obzorij – otrok 

ni notranje 

motiviran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezanost

motivacije 

in učnih 

težav 
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Dejavniki 

učenja 

 

 

 



 

in širitve obzorij. 

 

9. Ali pri delu z učenci z učnimi 

težavami uporabljate kakšne 

pripomočke ali posebne oblike 

dela? 

Za različne družabne igrice sem že 

povedala. Že to, da vmes greva nekje 

ven na sprehod ali pa žogo metat, je 

posebna oblika dela. V tej šoli ni več 

enega frontalnega poučevanja in so 

otroci že navajeni. Stalno 

uporabljamo skupinsko delo. V 

razredu je sedaj realna taka situacija, 

da en ali dva imata odločbo. Zraven 

je pa še pet takih, ki bi jo rabili. 

Učitelji že iz štarta uporabljajo 

različne in posebne oblike dela. Zato 

bi jaz težko rekla, da jaz tukaj nekaj 

novega uporabljam.  

 

Se pravi, poudarek je na 

skupinskem delu? 

Pri tistih, ki imajo odločbo se seveda 

dela individualno, ampak pri ostalih, 

ki bi rabili odločbo, pa je še nimajo, 

se uporablja skupinska pomoč. To ni 

dopolnilni pouk, ampak, da vzameš 

dva ali tri, ki imajo podobno težavo, 

pa z njimi tisto uro nekaj narediš. 

 

 

 

10. Ali timsko sodelujete z ostalimi 

strokovnjaki pri prepoznavanju 

učnih težav, načrtovanju pomoči 

in izvajanju te pomoči? 

Timsko sicer sodelujemo, ampak si 

jaz želim, da bi tega sodelovanja bilo 

več. Realno je tako, da je svetovalni 

center v Ljubljani eden in iz zelo 

široke okolice tudi sem hodijo. Prav 

zaradi tega razloga imajo čisto 

zapolnjene termine in je potem težko 

se z njimi usesti. Težko je poklicati 

vse, ki delajo v šoli- svetovalna 

 

 

 

- Družabne igre 

- Sprehod 

- Metanje žoge 

- Skupinsko delo 

- V razredu 

večinoma dva z 

odločbo 

 

 

 

- Z otroci z 

odločbo se dela 

individualno 

- Otroke brez 

odločbe se 

vključi v 

skupinsko delo 

 

 

 

- Želi več 

sodelovanja 

- En svetovalni 

center v 

Ljubljani 

- Zapolnjeni 

 

 

 

 

 

Pripomočki 

in posebne 

oblike dela 

 

 

 

 

 

 

 

Oblike dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

služba in učitelji, zdravstveno 

službo, socialno službo in še njih, da 

bi se usedli in nekaj predebatirali. To 

je realno nemogoče. To se ne zgodi 

niti enkrat na leto, če ni otrok res 

zelo problematičen. To je res samo, 

če je nek hud problem in s starši 

nekako ne najdemo konsenza. 

Drugače so pa ožji šolski strokovni 

timi. Po navadi to tako zgleda, da se 

tak tim najprej usede, da vidijo ali so 

vsi na isti valovni, če se razumejo, 

če imajo usklajena pričakovanja in 

cilje. Potem pa sledi tim s starši. 

 

Imate tudi specialnega pedagoga 

zaposlenega na šoli? 

Ne, mi imamo mobilne defektologe 

iz Levca, ene tri ali pa štiri. Tako je 

v realnosti, da na odločbi piše 

specialni pedagog in pri kakšnem 

otroku vztrajajo, da je defektolog in 

nihče drug. Pri naši šoli, ki je v 

bistvu majhna šola (350 učencev) 

imamo eno svetovalno delavko. Ona 

je sicer psihologinja, ampak opravlja 

vse. 

 

 

Vi se potem najprej z njimi 

posvetujete ali se tudi sami 

odločate za kak ukrep? 

Za akcijo se tudi sama odločim v 

smislu, ko že teče program. Kakšen 

otrok pride že z odločbo in je takrat 

dovolj, da se usedemo. Najprej 

pripravimo individualiziran program 

in se potem usedemo s starši in jih 

seznanimo, podpišejo in stvari 

laufajo. 

 

11. Potem ste mi pa že odgovorili 

na vprašanje glede sodelovanja s 

starši. 

Ja, starši sodelujejo. Predvsem pri 

tistih otrocih z odločbo. V bistvu 

termini 

- Redko 

sodelovanje 

- Sodelujejo v 

slučaju težkih 

primerov 

- V ožjem 

šolskem timu 

večkrat sodeluje 

-Tim s starši 

 

- Mobilni 

defektologi 

- Majhna šola in 

zato ena 

svetovalna 

delavka 

- Psihologinja 

dela vse 

 

- V obravnavi se 

sama odloča 

- V načrtovanju 

dela sodeluje 

timsko 

- Sodeluje s 

starši 

 

 

- Starši 

sodelujejo 

 

Sodelovanje 

s 

strokovnjaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strokovnjak
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Odločanje o 

ukrepih 

 

 

 

 

 

Timsko 

sodelovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timsko 

sodelovanje 

 

 

 

 

Timsko 

sodelovanje 

 

 

 

 

 

 

 



 

vsakič, ko zaznamo kakšno težavo, 

otroka spremljamo. Recimo jaz 

imam sedaj ene tri take, ki bi rabili 

obravnavo. En vedenjsko, en učno 

itn. Sedaj jih najprej opazujem, da se 

malo podkrepim, da ne bi izpadlo, da 

je samo en dan imel slab dan. Za tem 

staršem poskušam predstaviti to na 

tak način, da vidijo, da se nekaj 

dogaja, da ni res čisto vse v redu, da 

tudi sami zaznajo težavo in potem 

skupaj poskušamo rešiti problem. 

Npr. z več spodbude doma. Potem se 

pa hitro vidi, če je bilo krivo samo 

nespodbudno okolje, je hitro 

napredek in se stvari dosti lepo 

rešijo. Če se starši doma usedejo z 

otrokom in ni bistvenega napredka, 

potem tudi sami vidimo, da se res 

nekaj dogaja in potem večinoma 

sprejmejo to. Na nek način to 

sprejmejo in se oglasijo pri nas 

 

 

Kako pa poteka po navadi ta 

proces? Ali starši najprej sami 

pridejo po pomoč ali vi prepoznate 

in jih potem obvestite o težavah 

otroka? 

V glavnem je tako, da mi 

prepoznamo problem. Starši sami ne 

pridejo po pomoč. Če že pride 

kakšen starš, je to starš, ki preveč 

pričakuje. Kar se tiče specifičnih 

učnih težav, jih dostikrat starši niti 

ne prepoznajo, ker se ne poglabljajo 

v to pri otroku. 

 

12. Ali ste se kdaj odločili za 

dodatno izobraževanje na 

področju učnih težav ali mislite, 

da ste na fakulteti pridobili dovolj 

informacij? 

Jaz mislim, da na fakulteti nisem 

sigurno dovolj pridobila že zato, ker 

sem socialna pedagoginja in sem 

- Ko zazna 

težavo otroka, 

ga spremlja 

- Opazovanje 

otrok, če 

dejansko 

potrebujejo 

pomoč 

- Pogovor s 

starši in skupno 

iskanje rešitve 

-Ukrep staršev 

 

- Obravnava, ko 

ni napredka 

 

 

 

 

- Strokovnjaki 

opazijo problem 

- Starši ne 

opazijo in ne 

pridejo sami po 

pomoč 

 

 

 

 

- Premalo 

informacij na 

fakulteti 
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zelo suverena pri vedenjskih 

težavah, pa še tam so novosti in je 

treba skoz nekaj hoditi. Recimo bi še 

posebej potrebovala kako 

izobraževanje za kake vaje pri 

diskalkuliji, disleksiji, dispraksiji in 

pri vseh teh dis-ih. Je pa v bistvu 

dosti težko priti do enega 

kvalitetnega izobraževanja, ki bi res 

že usposobljen kader dodatno 

usposobil. Da bi šla dodatno na 

fakulteto na specialno pedagogiko, 

se mi ne zdi, da bi šla, ker ne rabim 

še enega faksa, ampak samo neka 

dodatna znanja. 

 

13. Kaj pa mislite, da šolarjem 

pomenita šola in izobrazba? 

Tisti, ki doma nič o tem ne govorijo, 

jim šola nič ne pomeni. Jim samo 

pomeni to, da se imajo fajn in da jim 

ni dolgčas cel dan doma. Tisti starši, 

ki se doma zelo veliko ukvarjajo z 

otroci in govorijo o izobrazbi, 

dosežejo tudi to, da pri otroku 

zgradijo neko notranjo motivacijo. Z 

ocenami se npr. vidi najbolj pri 

tistih, pri katerih je doma pritisk na 

slabo oceno, ampak tukaj je notranja 

motivacija pogojena s strahom ali pa 

z željo po kakšni nagradi. 

 

Ali opazite kakšne razlike med 

otroki; kako je bilo pred devetimi 

leti in kako je sedaj? 

Pri otrocih se mi zdi, da so vsako 

leto bolj razvajeni, ne razumejo, da 

je šola prostor, kjer se pridobiva 

znanje, ne pa samo igranje. Tista 

devetletka, kjer do četrtega razreda 

ni ocen, po mojem mnenju ni v redu. 

Tudi sami starši nimajo več pravega 

občutka za vse skupaj. 

 

 

 

- Stalno novosti 

- Potrebuje 

znanje za 

specifične učne 

težave 

- Kvalitetna 

izobraževanja so 

težko dostopna 

 

 

 

 

- Šola za otroke 

pomeni 

preganjanje 

dolgčasa  

- Starši, ki 

delajo z otroci, 

zgradijo 

otrokovo 

notranjo 

motivacijo  

- Motivacija 

lahko pogojena 

z nagrado 

 

- Danes so 

otroci razvajeni 

- Slabost pisnih 

ocen 
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14. Kaj menite, da za učenca 

pomeni neuspeh in kako naj bi se 

soočal s tem? 

Pa tudi sedaj, ko ni ocen, otroci vejo, 

da niso bili dobri. Vsakemu otroku 

je težko ob neuspehu. S tistimi, s 

katerimi delam individualno, se tudi 

o tem pogovarjam. Za vsako oceno 

jih vprašam, če so zadovoljni. 

Recimo že vidim, da z dvojko, 

odvisno od predmeta, niso lih 

zadovoljni. S trojko so pa načeloma 

taki otroci zadovoljni. Nad enko so 

pa razočarani, tudi če pričakujejo. 

Ne morejo tega skriti. Vejo, da je to 

neuspeh in jih to obremenjuje. Ko 

sem pa v podaljšanem bivanju, se o 

tem pogovarjamo samo, če je kakšna 

priložnost, ker tudi ni časa. 

 

15. Kakšno je vaše stališče, kako bi 

se morali boriti proti šolskemu 

neuspehu? Ali menite, da je ta 

borba izključno borba učenca 

samega ali se proti neuspehu 

morajo boriti vsi iz učenčevega 

okolja? Na kakšen način? 

Jaz mislim, da na začetku starši 

premalo delajo. Že od rojstva otroka 

veliko staršev premalo dela, obstaja 

pa seveda drug pol, kjer starši preveč 

delajo. Pri obeh se zgodi lahko 

natančno isto. Pri teh, ki premalo 

delajo in ki nimajo neke vzpodbude 

in neke temeljne vrednote, da je 

izobrazba vredna, kot pa pri teh, ki 

preveč delajo - otroci prepozno 

razvijejo odgovornost in 

samoiniciativo. Se mi zdi, da je ta 

samoinciativa pri obeh ekstremih 

zelo pozna ali se sploh ne zgodi. Ne 

bi smela biti to borba otroka samega, 

sigurno ne. 

Starši bi mogli dnevno preverjati, 

kako je bilo otroku v šoli, če ima 

opravljene naloge. Če pa nima 

 

- Otroku je 

težko ob 

neuspehu 

- Doživljajo 

razočaranje, 

nezadovoljstvo 

 

 

Pogovor z 

otrokom o 

njegovem 

počutju 

 

 

 

- Če starši ne 

delajo dovolj ali 

preveč delajo ni 

dobro 

- Taki otroci ne 

razvijejo 

odgovornosti in 

samoiniciative 

- Šolski neuspeh 

more bit borba 

vseh 

- Starši morajo 

pomagati 

otrokom in jih 

preverjati 
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neuspehom 
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pogleda ali lahko sam ali potrebuje 

pomoč. Jaz ne mislim, da se starši 

morajo učiti s svojimi otroci, sploh 

ne vsaj do enega sedmega ali 

osmega razreda. Absolutno je to 

stvar otroka, njegova naloga je, da 

delo opravi. Naloga starša je, da 

otrokovo delo preverja, da sledi, ali 

otrok ve kaj se dogaja in sledi pouku 

in ima narejene naloge. Ne da starš 

namesto otroka naredi, ampak da mu 

da vedeti, da bdi nad njim in ga 

preverja. 

 

16. Pogosto se krivda prenaša na 

učitelja. Ali menite, da so oni edini 

krivi za nastanek težav pri 

učenju?  

Jaz sem prepričana, da niso. Seveda 

se najde učitelj, ki noče videti otroka 

s posebnimi potrebami, ampak 

mislim, da tega ni na razredni 

stopnji. Učitelji zmeri bolj vidijo, da 

je treba drugačne vključiti. Tudi vsi 

učitelji redno hodijo na 

izobraževanja, ki se ne tičejo dela v 

razredu, ampak dela s posebnimi 

potrebami. 

 

17. Ali mislite, da so učenci z 

učnimi težavami stigmatizirani v 

razredu? Kako jih doživljajo 

sošolci in kaj vi delate v tej smeri? 
Jaz mislim, da pri otrocih, ki imajo 

učne težave, ki imajo dodatno 

strokovno pomoč, ki ne izstopajo 

posebej v vedenju, da niso 

stigmatizirani. Vedno obstaja strah 

pri starših, da ga bo to stigmatiziralo, 

ampak v resnici tega ni, ker so otroci 

danes tega res navajeni, da so med 

seboj zelo različni in jih pač tudi mi 

ves čas opozarjamo na to različnost. 

En ima pri eni stvari večje prednosti, 

ta drug pri drugi. Se mi zdi, da so 

otroci razvili ta občutek. Je pa 

 

- Naloga otroka 

je, da delo 

opravi 

- Starš naj 

otroka spremlja 

 

 

 

 

- Učitelj včasih 

kriv 

- Učitelji  

podpirajo 

inkluzijo in se 

dodatno 

izobražujejo 

 

 

 

-niso 

stigmatizirani 

-strah staršev 

pred stigmo 

njihovih otrok 

 

- Otroci v šoli 

vajeni 

drugačnosti 
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Drugačnost 

otrok 

 

 

 

 

 

 



 

problem pri tistih, ki imajo 

kombinirane težave, da se na to učno 

motnjo usede še vedenjska. Ali pa 

kakšni avtisti ali kaj takega. To pa je 

recimo večji problem, ker so 

vedenjsko tudi drugačni, da jih 

otroci opazijo. Recimo, če komu 

matematika ne gre dobro, to otroci 

ne pogruntajo. Dokler je en bil 

cvekar je bil. Zdaj, ko imajo dodatno 

pomoč in dosegajo minimalne 

standarde, jaz mislim, da to ni neka 

silna stigma. 

 

Se pravi, vi izvajate preventivo s 

takim skupinskim delom? 

Jaz mislim, da ja. V bistvu že to, da 

se od prvega razreda že dela. Tudi 

mi vemo za takega otroka, tudi če na 

novo pride v četrtem razredu. Če 

npr. v četrtem razredu vpišejo 

otroka, ki ima specifične učne 

težave, se najprej malo opazuje in če 

se vidi, da ga razred ni najbolj 

sprejel, se takoj s tem razredom 

kakšen pogovor izvede ali karkoli. 

 

18. Na kakšen način preverjate 

učinkovitost vašega dela? 

To je pa najtežje, ker dejansko vidiš 

rezultat na koncu leta, če ga sploh. 

Dobro, po ocenah se itak že sproti 

vidi, ampak ocene niso nujno merilo. 

Jaz recimo vidim po odzivanju 

otroka, ker se počasi začenja odpirat, 

bolj komunicirat. Recimo pri tistih, 

ki so imeli zelo nizko samopodobo 

zaradi slabega uspeha, začnejo 

drugače funkcionirati. Vidiš, da 

razširijo krog prijateljev, ma eni prav 

zacvetijo socialno. V socialnem 

kontekstu opaziš otroka. 

 

 

 

 

 

 

-Vedenjsko 

drugačni otroci 

stigmatizirani 

 

 

 

 

 

- Preventiva s 

skupinskim 

delom že od 

začetka 

- Pogovori 

 

 

- Rezultat je 

opazen na koncu 

leta 

- Z ocenami 

- Po odzivanju 

otroka 
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drugače 

funkcionirati 

- Zacvetijo 

socialno 
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Koliko časa mora miniti, da se 

opazi napredek? 

Če vedenjske problematike ni, je 

napredek lahko že v istem 

ocenjevalnem obdobju, v mesecu ali 

dveh. Če so pa priključene vedenjske 

težave, kar naenkrat po štirih ali 

petih mesecih ugotoviš, da lažje 

dela. Pri kakšnem se pa ne vidi 

takega velikega napredka in ga je 

treba poiskati. Potem je pa potrebno 

cilje razširiti in jih razvejati in potem 

reči; to dosega, to ja, to ne in potem 

vidiš napredek. Včasih je pa res 

minimalen napredek. 

 

 

19. Ali pride do znatnih sprememb 

pri učencih, ki so deležni učne 

pomoči? 

Pri tistih z odločbo načeloma ja. Še 

posebej, če nam uspe starše ta pravi 

čas prepričati, da je treba iti v 

postopke. Potrebno je vedeti, da 

postopek traja minimalno eno leto 

preden otrok dobi odločbo. To se 

zgodi, če vse gre zelo hitro in če 

nobenega datuma ne zgubi vmes 

zaradi bolezni ali ne vem česa.  

 

Dokler otrok ne dobi odločbe in če 

jaz vem, da smo s starši v dogovoru, 

pa določene prilagoditve, tiste, ki se 

lahko brez odločbe delajo, v času 

podaljšanega bivanja delam. 

 

20. Kakšna je vloga socialnega 

pedagoga pri delu z učenci z 

učnimi težavami? 

Najprej sem ciljala samo na 

vedenjske težave. Čedalje se mi bolj 

zdi, da tudi učne težave, ker znamo 

motivirati na ene drugačne načine, 

smo malo bolj občutljivi na socialno 

funkcioniranje. Malo bolj opazimo, 

kako je z vrstniki, da mogoče malo 

- Samo učne 

težave- hiter 

napredek 

-Vedenjske in 

učne težave-

počasnejši 

napredek 

- Vedenjske 

težave- če so 

razvejani cilji, je 

napredek viden 

 

 

 

- Pri otrocih z 

odločbo 

napredek viden 

- Pridobitev 

odločbe -1 leto 

 

 

 

- Učna pomoč 

zagotovljena 

tudi brez 

odločbe 

 

 

- Drugačen 

pristop 

- Bolj občutljiv 

- Celosten 

pogled 
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kompetence 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

Učna pomoč 

 

 

 

 

 

Socialni 

pedagog 



 

bolj znamo povrtat v starše, na en 

drug način. Jaz recimo vem, da mi 

transakcijska analiza dosti pomaga, 

da lahko s starši na enih drugih 

nivojih komuniciram. Se mi zdi, da 

je nekaj staršev, ki jih znam pridobiti 

na svojo stran. 

 

21. Kako naj bi socialni pedagog 

prispeval k timskem delu? 

Že s tem, ko vidi iz druge strani ene 

določene stvari. Ko iz enega drugega 

aspekta vidi stvari. Jaz recimo, ko 

sem na timskem sestanku, nikoli ne 

govorim o otrokovi grafomotoriki ali 

takih stvareh, ker jih načeloma niti 

ne zaznavam tok ali mi mogoče niso 

niti ne vem kok pomembne. Veliko 

bolj pa najbrž opazim socialno 

zrelost ali pa vključenost v okolje. 

Mislim, da bi bilo potrebno več 

timskih sestankov, teh internih in 

večkrat pošiljati kakšna naša 

opažanja na svetovalni center pa 

prosit njih, da nam kaj povejo nazaj. 

Vsaj recimo enkrat na mesec. Tega 

večinoma ni, meni pa to zelo 

manjka. Leto se zelo hitro obrne in 

potem ugotoviš, da so oni eno stvar 

opazili, mi pa ne, pa se ni zgodilo in 

potem gre spet postopek. Tukaj se 

po moje čas zgublja in je tega škoda. 

 

 

- Delo s starši 

- Tehnike 

komuniciranja 

 

- Drugačen zorni 

kot- ne 

izpostavlja 

toliko težav 

grafomotorike 

oziroma stvari, 

ki jih ne zazna 

in ji niso 

pomembne 

- Opazi socialno 

zrelost otrok in 

njihovo 

vključenost v 

okolje 

- Premalo  

sodelovanja s 

svetovalnim 

centrom 

- Otrok ne 

pridobi 

pravočasne 

pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialni 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

Pomanjkljiv

osti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timsko 

sodelovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timsko 

sodelovanje 

 

 


