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POVZETEK 

 
Učne težave otrok v osnovni šoli so stare toliko, kolikor je stara sama šola. V osnovni 

šoli se strokovni delavci vsak dan srečujejo z otroki, ki zaradi svojih posebnih potreb 

potrebujejo različno intenzivno učno pomoč. Poleg tega se srečujejo tudi z 

vprašanjem, kako organizirati učno pomoč, da bo ta za učence z učnimi težavami in 

njihove sošolce najbolj sprejemljiva. Če bo pomoč dobro sprejeta med učenci, se je 

bodo slednji raje udeleževali in s tem bo učna pomoč tudi bolj učinkovita. Pomemben 

vidik pri nudenju učne pomoči predstavljajo tudi vrstniki učencev z učnimi težavami. 

Ti lahko povečajo ali zmanjšajo učinke učne pomoči s tem, da sodelujejo kot 

pomočniki pri nudenju vrstniške pomoči ali pa na drugem bregu obsojajo, zavračajo 

in diskriminirajo učence, ki prejemajo učno pomoč. Če bodo učenci, ki prejemajo 

učno pomoč, začutili, da jih sošolci sprejemajo, podpirajo in so pozitivno naravnani k 

učni pomoči, bodo tudi sami bolj sproščeno in neobremenjeno sprejemali učno 

pomoč.  

V raziskovalnem delu diplomskega dela sem proučila, kakšna stališča imajo učenci z 

učnimi težavami, ki prejemajo učno pomoč, do različnih oblik učne pomoči. Zanimalo 

me je tudi, kako na učno pomoč gledajo njihovi sošolci in vrstniki, ki učne pomoči 

niso deležni. Poleg tega sem želela ugotoviti, kako se učenci z učnimi težavami 

počutijo v odnosu do sošolcev, ki učne pomoči niso deležni, in ugotovitev primerjati s 

tem, kako na učence z učnimi težavami resnično gledajo njihovi sošolci ter ali so jim 

sošolci pripravljeni pomagati pri učenju. V vzorec sem zajela 103 učence od šestega 

do devetega razreda, iz treh osnovnih šol v mestnem okolju. Med njimi je bilo 51 

učencev, ki prejemajo učno pomoč, in 53 učencev, ki učne pomoči ne prejemajo. V 

raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik za ocenjevanje stališč, s pomočjo trditev, 

s katerimi anketiranec lahko izrazi strinjanje z »je tako« in nestrinjanje z »ni tako«. 

Rezultati so pokazali, da imajo učenci pozitivna stališča do učne pomoči. Učenci, ki 

prejemajo pomoč, menijo, da jim učna pomoč pomaga do dobrih ocen, da bolj 

zaupajo v svoje učne sposobnosti in so bolj uspešni pri predmetih, pri katerih imajo 

težave. Njihovi vrstniki na učno pomoč ne gledajo kot na privilegij, ki ga sami nimajo. 

Razumejo, zakaj nekdo potrebuje učno pomoč, in se zavedajo, da sami ne 

potrebujejo posebnih prilagoditev. Učenci, ki ne potrebujejo učne pomoči, imajo do 

svojih vrstnikov, ki prejemajo učno pomoč, enak odnos kot do vseh ostalih učencev. 

Dojemajo jih kot enakovredne, z njimi se radi družijo, jim pomagajo pri učenju in 

sodelujejo pri skupinskem delu. Tudi učenci, ki so deležni učne pomoči, ne čutijo, da 

so zaradi učne pomoči med sošolci manj priljubljeni, kar je dober znak za razvoj 

inkluzivne vzgoje in izobraževanja v naših osnovnih šolah. 

 

KLJUČNE BESEDE: učna pomoč, učne težave, stališča, inkluzija, učenci, ki 

prejemajo učno pomoč, vrstniki, vrstniška pomoč. 
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ABSTRACT 

Learning problems of the children in elementary school are as old as school. In 

elementary school professional workers daily encounter children who need intensive 

learning help because of their special needs. Beside that they also face the question 

how to organise learning help in order to be accepted by the children with learning 

problems and their classmates. If help is well received among the pupils they will 

prefer to attend it thus increasing the efficiency of learning help. Peers of the children 

with learning problems are also an important aspect when offering learning help. 

They can increase the effects of learning help by cooperating in offering help to their 

peers or decrease the effects by judging, rejecting and discriminating the pupils with 

learning help. If the latter sense that they are supported and well received by their 

peers who are positively oriented towards learning help, they will accept learning help 

unburdened and relaxed. 

In the research work I analysed what kind of attitude pupils with learning problems 

have towards different forms of learning help. I was also interested in their peers’ 

attitude towards learning help who do not receive it. Moreover I wanted to find out 

how pupils with learning problems feel around their peers who do not receive learning 

help. I compared the results with how the peers see the children with learning 

problems and if they are willing to help them with learning. I took a sample of 103 

students from sixth to ninth grade. I chose three schools in an urban area. 51 pupils 

received learning help and 53 do not. In the research I used an attitude assessment 

questionnaire with assertions to which an interviewee responds with “I agree” or “I 

disagree”. The results have shown that pupils have a positive attitude towards 

learning help. Pupils who receive learning help believe that learning help assists 

them in getting good grades. They are also more self-assured in their learning 

abilities and are more successful with the subjects which are problematic. Their peers 

do not treat learning help as a privilege which they do not have. They understand 

why someone needs learning help and are aware that they do not need special 

adaptations. Pupils who do not need learning help have the same relationship with 

pupils who receive learning help as with everyone else. They consider them equal. 

They like to socialise with them, help them with learning and cooperate with them in 

teamwork. Also the pupils receiving learning help do not feel they are less popular 

because of learning help which is a good sign for the development of inclusive 

upbringing and education in our elementary schools. 

 

KEYWORDS: learning help, learning problems, pupils who receive learning help, 

peers, attitude, inclusion, peer’s help 
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1 ZAKONODAJA VEZANA NA PRAVICE OSEB S 

POSEBNIMI POTREBAMI DO IZOBRAŽEVANJA 
 

Nekateri domači in tuji dokumenti navajajo pravice oseb s posebnimi potrebami (v 

nadaljevanju PP). V diplomskem delu se ukvarjam s področjem učnih težav in učne 

pomoči, zato se bom omejila na dokumente, ki se ukvarjajo s pravicami oseb s PP do 

izobraževanja.  

 

Izhodišča, ki naj bi vodila načrtovalce politike tako pri načrtovanju vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, kot tudi pri njegovem izvajanju, naj bi 

temeljila na: mednarodnih dokumentih, deklaracijah in konvencijah, sodobnih 

dognanjih in strokovnih priporočilih glede ključnih vidikov izobraževalne politike pri 

vključevanju učencev z različnimi vrstami posebnih izobraževalnih potreb in analizi 

obstoječega stanja. 

 

V mednarodnih dokumentih predstavlja izhodišče Splošna deklaracija človekovih 

pravic (Generalna skupščina Združenih narodov, 1948:  2., 25. in 26. člen), kjer je 

koncept izobraževanja za človekove pravice mogoče razumeti z vidika pravice do 

izobraževanja, ki je ena temeljnih človekovih pravic (prvi odstavek 26. člena Splošne 

deklaracije o človekovih pravicah), in z vidika pomena izobraževanja za človekove 

pravice, iz katerega izhaja utrjevanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin, pospeševanje razumevanja in strpnosti ter ohranjanje miru (drugi 

odstavek 26. člena Splošne deklaracije o človekovih pravicah).  

Ravno tako ne moremo mimo Konvencije o otrokovih pravicah (OZN, 1989: 28., 29. 

in 40. člen), ki nalaga državam podpisnicam, da priznavajo otrokovo pravico do 

izobraževanja z namenom, da bi bila ta pravica polagoma dosežena na podlagi 

enakih možnosti (obvezno brezplačno osnovno šolanje, razvoj različnih oblik 

srednjega in poklicnega šolanja, spodbujanje rednega obiskovanja in zmanjševanje 

osipa ipd.) ter z namenom, da bi pripomogle k izkoreninjanju neznanja in 

nepismenosti po vsem svetu in olajšale dostop do znanstvenih in tehničnih spoznanj 

in sodobnih učnih metod (28. člen). V 29. členu je zapisano, kako naj bo 

izobraževanje usmerjeno k popolnemu razvoju otrokovih osebnih lastnosti in 

sposobnosti in k pripravi otroka na odgovorno življenje v sodobni družbi ter h krepitvi 

spoštovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin, njegove kulturne identitete ipd. 

Protokol h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in svoboščin (1994) v 2. členu 

govori o pravici do izobrazbe, ki ne sme biti odvzeta nikomur, država mora pri 

izvajanju funkcij, ki so v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, spoštovati pravico staršev, 

da zagotovijo svojim otrokom takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z 

njihovim lastnim verskim in filozofskim prepričanjem. 
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Pravice oseb s PP do izobraževanja so izpostavljene v še nekaterih mednarodnih 

dokumentih, kot so Standardna pravila o izenačevanju možnosti za ljudi s posebnimi 

potrebami (OZN, 1993), Salamanška izjava (1994), ki zagotavlja enake 

izobraževalne možnosti, Lizbonska strategija (2000), ki poudarja pomen znanja za 

blaginjo družbe in se zavzema za zagotavljanje enakih izobraževalnih možnosti, ter 

Predlog konvencije o pravicah ljudi s posebnimi potrebami (2006). 

 

Nacionalna zakonodaja 

Temeljne pravice otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi 

potrebami so opredeljene v  dveh zakonih: v Zakonu o osnovni šoli (1996) in  Zakonu 

o usmerjanju otrok s posebnimi pravicami (2011). Pri diagnosticiranju motenj ima 

pomembno vlogo tudi Pravilnik o organizaciji in načinu dela KUOP, katerega del so 

kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2003, 93/2004, 23/05, 25/06, 23/2007, 

25/2008, 14/2010). 

 

Z Zakonom o osnovni šoli (1996) je znotraj zakona opredeljena skupina otrok s PP, 

med katerimi so prvič omenjeni tudi 'učenci z učnimi težavami' (v 11. členu: otroci s 

posebnimi potrebami). V 11. členu so prav tako opredeljene pravice otrok, ki so 

usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, v prilagojene izobraževalne programe ali v posebne programe vzgoje in 

izobraževanja, do individualiziranih programov vzgoje in izobraževanja. Poleg tega 

pa omenja tudi, da mora osnovna šola za izvajanje osnovnošolskega programa otrok 

s posebnimi potrebami zagotoviti strokovne delavce za pripravo, izvedbo in 

evalvacijo individualiziranih programov, saj morajo biti otrokom s posebnimi 

potrebami zagotovljeni ustrezni pogoji za njihovo vzgojo in izobraževanje. 

Glavni namen uvrstitve učencev z učnimi težavami med učence s posebnimi 

potrebami je povečanje zavedanja problemov in rizičnosti te skupine v šolskem okolju 

ter predvsem možnosti pravočasne pomoči in prilagoditev, ki bodo preprečile 

poglabljanje neuspešnosti in osip ter omogočile premagovanje notranjih in zunanjih 

ovir pri učnem napredovanju (Magajna in Kavkler, 2008). 

Leta 2000 je bil prvič sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP), ki natančno opredeljuje postopke prilagajanja, usmerjanja in 

individualizacije. V ZUOPP (2000,2006) so po sedanji opredelitvi omenjeni učenci, ki 

potrebujejo izrazite oblike pomoči (učenci z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami ali 

PPPU), ki zahtevajo usmeritev v ustrezen program (Košir, 2009). Za njih so 

predvidene intenzivnejše oblike pomoči in prilagoditev z usmerjanjem v programe 

vzgoje in izobraževanja (Kavkler, 2000). 
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V Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki so ga sprejeli leta 2011, so 

zgornje navedbe nespremenjene. 

Zakon o osnovni šoli in Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami tako danes 

zagotavlja otrokom s posebnimi potrebami, med katerimi so opredeljeni tudi učenci z 

učnimi težavami (splošnimi in specifičnimi), ustrezne oblike pomoči, kar naj jim 

zagotavlja tudi boljšo kvaliteto, pravičnost in dostopnost v vzgoji in izobraževanju. To 

zagotavljata s pomočjo procesnega usmerjanja v prilagojeno izvajanje programov in 

ustrezne programe, znotraj katerih so opredeljene posebne oblike pomoči, ter s 

pomočjo individualizacije, notranje in fleksibilne ter zunanje diferenciacije (Galeša, 

2004). Po 12. členu Zakona o osnovni šoli (1996) mora šola učencem z učnimi 

težavami prilagoditi metode in oblike dela ter jim omogočiti vključitev v dopolnilni 

pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Po dopolnitvah tega zakona v 

letu 2011 so dodali člen 12a, ki pravi, da so učenci z učnimi težavami tisti učenci, ki 

bi brez prilagoditev metod in oblik dela pri pouku težko dosegali standarde znanja. 

Zakon o osnovni šoli (1996) opredeljuje učno pomoč za otroke z učnimi težavami, ki 

je dovolj učinkovita za otroke z lažjimi učnimi težavami in za večino otrok z zmernimi 

učnimi težavami (Kavkler, 2000). 

Vrste prilagoditev za učence s posebnimi potrebami so opisane v Navodilih za 

izobraževalne programe s prilagojenim  izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 

devetletno osnovno šolo (2003). Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči (Ur. l. 

RS, št. 25/2006, 60/2006, 8/2008) določa obseg, način in pogoje za izvajanje 

dodatne strokovne in fizične pomoči za posamezne skupine otrok in mladostnikov s 

posebnimi potrebami. Ostali dokumenti, ki obravnavajo pravice oseb s posebnimi 

pravicami, so še: Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb 

(Uradni list SRS, št. 41/1983), Protidiskriminacijski zakon o izobraževanju, ki 

omogoča dostop do usposabljanja, nadaljnjega in višje- ter visokošolskega  

izobraževanja, Zakon o pravicah invalidov, Zakon o pravicah otrok itd. 

 

Vsi zgoraj našteti dokumenti izhajajo iz ideje, ki zagovarja enake pravice vzgoje in 

izobraževanja za vse, kar zagovarja tudi ideja inkluzije. Tako mednarodni kot domači 

dokumenti skušajo ustvariti čim boljše razmere za razvoj vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami v družbi sovrstnikov tako, da jim nudijo različne oblike 

programov in učne pomoči. Omogočajo ustvariti ugodno okolje z enakimi možnostmi 

za vse, v katerem bi koncept inkluzije, ki temelji na sprejemanju in razumevanju 

različnosti ter preprečevanju socialne izključenosti, lahko zaživel. 

 

Zakonodaja je temelj za vse teme, ki jih bom obravnavala v nadaljevanju. Vse, od 

prepoznavanja in diagnosticiranja učnih težav pa do učne pomoči, izhaja iz naštetih 

dokumentov. 
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2 STALIŠČA 

 

Človek je socialno bitje. Vsak dan se srečujemo z različnimi ljudmi, ki imajo lastno 

mišljenje in predstave, ki se nujno ne ujemajo z našimi. Vsak od nas ima oblikovano 

nekakšno mnenje o sebi in o ljudeh, s katerimi se srečujemo. Ne vemo pa, kako nas 

vidijo drugi. In tu nastopijo stališča, ki nam pomagajo, da se hitreje znajdemo, da 

razumemo druge, da se prilagodimo okolju in se zaščitimo. Stališča imajo torej 

pomembno vlogo pri napovedovanju človeškega obnašanja in hkrati usmerjajo naše 

početje. Zdi se, da so stališča ključna za izoblikovanje predstav o nas samih. 

  

2.1  Kaj so stališča? 

Stališče je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ dostopno prek: http://bos.zrc-

sazu.si/sskj.html) definirano kot nekaj, kar določa kriterij za presojanje česa (stališče do 

česa). 

Stališča so širša od mnenj, ki so bolj specifična in bolj nestalna. Mnenja so 

manifestacija stališč v konkretnih situacijah (Ule, 1994). 

Musek (1994) opredeljuje stališča kot trajna miselna, vrednostna, čustvena in 

akcijska naravnanja v odnosu do različnih objektov (predmetov, bitij, oseb, dogodkov 

in pojmov). 

Rot (1983, v Razdevšek Pučko 1990) pa jih definira kot sistem kognitivnih, 

emocionalnih in konativnih tendenc ter predstavljajo mentalno pripravljenost za 

določen način reagiranja. Vplivajo na to, kako bomo zaznali posamezne predmete, 

osebe ali situacije, kaj bomo o njih mislili, kako se bomo nanje čustveno odzvali. 

Stališča imajo vedno tudi dinamično funkcijo, delujejo kot motivi in spodbujajo ter 

usmerjajo naše ravnanje. Znaten del stališč postane del naše osebnosti. 

Psihološko gledano pa so stališča celota prepričanj, čustev in vrednostnih ocen v 

odnosu do različnih socialnih situacij in objektov, ki delujejo kot trajna pripravljenost 

za določen način vedenja. So tista značilnost ljudi, ki je najbolj odvisna od socialnih 

dejavnikov (pridobljena v procesu socializacije) in ki hkrati najbolj vpliva na  socialno 

dogajanje (Kompare in Stražišar, 2002). 

Ena od skupin socialnih stališč so tudi vzgojno-izobraževalna stališča, ki se oblikujejo 

z osebnimi in posredovanimi izkušnjami, znanjem in odnosom (Musek, 1994). Ravno 

tako imajo spoznavno, čustveno in akcijsko funkcijo kot ostala stališča, le da ciljno 

vplivajo le na posameznikovo ravnanje v vzgojno-izobraževalnih situacijah (posredno 

ali neposredno usmerjajo učiteljeve in učenčeve odnose). 
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2.2  Oblikovanje in spreminjaje stališč 

Stališča oblikujemo in spreminjamo celo življenje, predvsem znotraj skupin, ki jim 

pripadamo. Še posebej pomembne so primarne (družina, prijatelji) in referenčne 

skupine. Posameznik sprejme njihove vrednostne sisteme in stališča, za kar ga 

skupina socialno podpira in nagrajuje, zagovarjanje stališč, ki bistveno odstopajo od 

skupinskih vrednot, pa ga lahko stane članstva v skupini (Kompare in Stražišar,  

2002). Na oblikovanje stališč vplivajo tudi osebnostne značilnosti, predvsem trenutne 

potrebe in interesi. Za oblikovanje novih izkušenj so ključne osebne izkušnje, 

pomembne so tudi informacije in znanje o dogodkih iz različnih virov (prav tam).  

Musek (1994) meni, da na nastanek in razvoj stališč vpliva predvsem socialno 

učenje. Mnoga stališča namreč povzamemo od okolja, zlasti od oseb, ki nas 

vzgajajo, po katerih se zgledujemo in s katerimi se identificiramo, mnoga pa 

oblikujemo tudi z lastno presojo. 

A. Kompare in M. Stražišar (2002) navajata tri  komponente duševnih procesov, ki jih 

vsebujejo stališča: 

 Kognitivna komponenta obsega vednost, znanje, izkušnje, informacije in 

argumente v povezavi s situacijo ali objektom, o katerem oblikujemo stališče. 

V primeru moje raziskave so kognitivna komponenta informacije, znanja in 

izkušnje učencev o posameznih oblikah učne pomoči in informacije, znanja in 

izkušnje z učenci, ki to pomoč prejemajo. 

 Emocionalna oz. vrednostna komponenta so pozitivna ali negativna čustva 

(simpatija, jeza, zaničevanje) in vrednostne ocene v odnosu do objekta 

stališča. Kognitivna in emocionalna komponenta sta običajno med seboj 

usklajeni. V primeru moje raziskave emocionalno komponento predstavljajo 

občutki učencev do svojih sošolcev, ki prejemajo učno pomoč, in občutki 

učencev, ki prejemajo učno pomoč, do različnih vidikov učne pomoči ter kako 

se ti učenci počutijo ob tem, da prejemajo učno pomoč. 

 Dinamična (aktivnostna, konativna) komponenta je pripravljenost oz. težnja 

posameznika, da deluje v skladu s svojimi stališči, ki pa se ne uresniči vedno. 

V tem smislu delujejo stališča kot motivi, ki v ustreznih okoliščinah izzovejo in 

usmerjajo našo dejavnost. V primeru moje raziskave to pomeni, ali se učenci 

družijo z vrstniki oz. sošolci, ki so deležni učne pomoči, ali so jim pripravljeni 

pomagati. 

Vse tri komponente se med seboj tesno povezujejo in so druga od druge odvisne. 

 

M. Schmidt (2001) navaja tri avtorje, Milnerja (1981), Gaertnerja in Dovidia (1986), ki 

pri oblikovanju stališč do oseb z intelektualnimi primanjkljaji izhajajo iz delitve na 

stereotipna in segregacijska stališča. Stereotipna stališča izražajo vnaprejšnja 

pričakovanja in vrednostne ocene o osebah s primanjkljaji, ne upoštevajo pa 

empiričnih informacij. Segregacijska stališča pa se pojavljajo v dveh oblikah, pozitivni 

in negativni. Pri pozitivnih segregacijskih stališčih je poudarjena stalna skrb in nadzor 

nad življenjem in delom oseb z intelektualnimi primanjkljaji. Negativna segregacijska 
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stališča pa so povezana z neosebnim odnosom, neupoštevanjem individualnih 

značilnosti, z negativnimi čustvi, z nizkimi pričakovanji in nezaupanjem v sposobnosti 

(osebe z intelektualnim primanjkljajem so vrednotene kot manj vredne). Skupna 

značilnost segregacijskih stališč je nadzor nad osebami s primanjkljaji in 

institucionalizacija (Schmidt, 2001). 

 

Na srečo lahko stališča spreminjamo, vendar to zahteva veliko časa in spremembo v 

načinu razmišljanja. Musek (1994) meni, da so stališča razmeroma trajna, vendar jih 

lahko spreminjamo pod vplivom izkušenj, zlasti, če gre za čustveno pomembne in 

pretresljive izkušnje. Spreminjajo se tudi zaradi potrebe po njihovem usklajevanju. 

Neskladnost deluje kot motivacija za oblikovanje novih stališč. Stališč torej ne 

spreminjamo samo zaradi zunanjih dogodkov, ampak tudi zaradi svoje notranje 

dinamike, pri čemer težimo k temu, da čim bolj uravnovesimo svoja stališča. 

M. Ule (1994) pojasni spreminjanje stališč s pomočjo kognitivne in emotivne 

komponente, ki sta običajno usklajeni med seboj. V primeru, da pride do razlik med 

njima, to skoraj nujno vodi do spremembe stališča, bodisi z dodajanjem novih 

informacij bodisi z vplivom na naša čustva. 

 

2.3  Funkcija stališč 

Stališča so gotovo pomemben del osebnosti (tako jih tudi doživljamo, saj pogosto 

dojamemo napad na objekt naših stališč kot napad na nas same) in vplivajo na vse 

duševne procese: učenje in pomnjenje, pozornost, zaznavanje, odločanje, presojanje 

in čustva. Stališča  usmerjajo pozornost, saj smo bolj pozorni na dejstva in situacije, 

ki se skladajo z našimi stališči, spregledamo pa tista, ki se z njimi ne skladajo. Tudi 

naučimo in zapomnimo si lažje tisto, kar naša stališča potrjuje. Stališča vplivajo na 

naše mišljenje, presoje in ocene (Kompare in Stražišar,  2002). 

A. Kompare in M. Stražišar (2002) sta določila štiri glavne funkcije stališč: 

 Obrambna funkcija stališč pomeni, da stališča lahko delujejo kot obrambni 

mehanizmi in nam zagotavljajo ohranjanje pozitivne samopodobe. Do oseb, ki 

nas pozitivno ocenjujejo, in situacij ali dejavnosti, v katerih se lahko izražamo, 

imamo zato pozitivna stališča, negativna stališča pa imamo do oseb, ki nas 

zavračajo, in do dejavnosti, pri katerih nismo uspešni. 

 Vrednostno-ekspresivna funkcija stališč pomeni, da so stališča način 

izražanja vrednot. 

 Prilagoditvena (instrumentalna) funkcija stališč nam pomaga, da se 

prilagodimo določenim življenjskim situacijam in zahtevam, da razvijemo in 

uveljavimo svoj življenjski slog, da dosežemo določene cilje in zadovoljimo 

nekatere potrebe. 

 Kognitivna funkcija stališč nam pomaga pri razumevanju in osmišljanju 

sveta, ker omogočajo hitro presojanje ljudi, dogodkov in situacij. 
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M. Schmidt (2001) meni, da je od stališč družbe in okolja odvisno,  kako in koliko je v 

določenem času in prostoru poskrbljeno za osebe s posebnimi potrebami. Ta vidik 

predstavlja eno od ovir pri vključevanju in sprejemanju oseb s posebnimi potrebami 

povsod po svetu, pa tudi pri nas v Sloveniji. Stališča so tako redna tema v razpravah 

o inkluziji otrok v redne osnovne šole. 

 
 

3 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA 
 

V strokovni literaturi najdemo različne definicije pojmov integracija in inkluzija. M. 

Kavkler (2008) navaja, da so številni avtorji pred letom 2000 ta dva pojma enačili, saj 

gre pri obeh primerih za enake ideje, danes pa številni poudarjajo razlike v pomenu, 

kakovosti dela in praktičnem izvajanju vključevanja otrok s posebnimi potrebami v 

redno osnovno šolo. 

Beseda integracija izvira iz latinščine in je v slovarju tujk opredeljena kot združevanje, 

povezovanje v celoto, vključevanje v družbo. J. Corbett (1999, v Kavkler, 2008) 

poudarja, da je lahko integriran le otrok, ki se prilagodi zahtevam šolskega okolja in ki 

je pripravljen in sposoben delati tako, kot se pričakuje od vrstnikov (metafora: 

»Vstopi, če se lahko prilagodiš!«). H. Hvala (2004) meni, da gre pri integraciji za 

vključevanje tistih, ki so bili izključeni, je prvi korak k inkluziji, saj vključitev ni samo 

namestitev otroka s posebnimi potrebami v običajni razred, je način, kako se 

spoprijeti z neenakostjo, raznoterostjo, različnostjo, z drugimi besedami, inkluzija 

pomeni živeti drug z drugim, ne pa samo obstajati drug ob drugem. 

Ziontz (1997, v Schmidt, 2001, str. 14) razlaga inkluzijo kot »vzgojno-izobraževalni 

proces, v katerega so v največji meri vključeni otroci in mladostniki z motnjami. Z 

razliko od integracije je otrok v inkluziji deležen strokovne pomoči v razredu in ne 

zunaj razreda. Inkluzija je lahko popolna in selektivna.« Popolna inkluzija pomeni, da 

zagotavlja prilagoditve vsem otrokom s posebnimi potrebami, ki so deležni 

izobraževanja skupaj z enako starimi vrstniki iz soseščine. Pomeni tudi, da so v 

rednem razredu lahko le trije učenci s posebnimi potrebami in da za njihovo 

izobraževanje skrbijo učitelji ter drugo šolsko osebje. Selektivna inkluzija pa se 

nanaša na delno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke osnovne 

šole. Izhaja iz predpostavke, da izobraževanje v redni osnovni šoli ni primerno za vse 

otroke s posebnimi potrebami, ker potrebujejo alternativna okolja poučevanja ter 

druge učne strategije ali pripomočke, ki jih ni mogoče ponuditi v okviru rednega 

izobraževanja. S to predpostavko se nekateri zagovorniki inkluzije ne strinjajo, saj 

vidijo cilj izobraževanja v takem preoblikovanju šol in razredov, ki upošteva potrebe 

vseh otrok (prav tam). 
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V UNESCO-vi (1994) izjavi iz Salamanke piše, da so šole z inkluzivno usmeritvijo 

najučinkovitejše sredstvo v borbi proti diskriminatornim stališčem. »Ustvarjajo 

prijazne skupnosti, razvijajo inkluzivno družbo ter omogočajo izobraževanje vsem; 

poleg tega zagotavljajo učinkovito izobraževanje veliki večini otrok ter izboljšujejo 

učinkovitost, kar je v končni fazi stroškovno učinkovito za ves izobraževalni sistem.« 

(UNESCO, 1994). 

Inkluzija je torej, za razliko od integracije, popolnejši proces vključevanja. Tu ne gre 

samo  za prilagajanje, temveč za oblikovanje kulture, v kateri se podpira različne 

potrebe, sprejemajo posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, jezikovna 

pripadnost, različni družbeni statusi, bolezni, težave, stopnje izobrazbe. Inkluzija je  

izpeljana iz idej o multikulturnosti, sožitju, tolerantnosti,  sobivanju, strpnosti (Corbett, 

1999, v Kavkler 2008).  Po mnenju Resmana (2003) inkluzija v ospredje postavlja 

težnjo, da učenec ne sme biti razvrednoten zaradi svoje motnje, vere, rase, spola ali 

prepričanja. Mitchell (2005, v Kavkler 2007) meni, da moramo na inkluzijo gledati 

širše, ne samo z vzgojno-izobraževalnega vidika, kajti inkluzija je povezana tudi z 

možnostjo zaposlovanja ter zdravstvenimi in splošnimi življenjskimi razmerami, zato 

je njeno uresničevanje odvisno od vseh služb v družbi in na vseh ravneh. 

Bistvo inkluzije lahko zajamemo s stavkom »Vstopi, ker spoštujemo razlike in ker si 

lahko tak, kot si!« (Resman, 2003). Florian (2005, v Kavkler, 2011) meni, da inkluzija 

spada med temeljne pravice, vrednote in ideale, zato je ne smemo obravnavati kot 

privilegij ali novo moderno idejo, saj njeni začetki segajo že v šestdeseta leta 

dvajsetega stoletja, ko se je začelo gibanje za človekove pravice. Inkluzija pri vzgoji 

in izobraževanju je danes univerzalni model s »pravico do vzgoje in izobraževanja za 

vse« (Lesar, 2009a). Mogoče jo je opredeliti kot koncept zagotavljanja pravic in 

ustvarjanja čim boljših razmer za razvoj, vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami v družbi sovrstnikov. Koncept temelji na sprejemanju in razumevanju 

različnosti  ter preprečevanju socialne izključenosti (ekskluzije) zaradi ovir ali na 

njihovi podlagi (Kobal Grum in Kobal, 2009). 

V inkluzivnem oddelku se vsi, tako učenci z učnimi težavami kot ostali učenci, učijo 

živeti v razmerah, ko so ljudje različni; ugotavljajo in učijo se sodelovati, komunicirati 

in živeti drug ob drugem oz. drug z drugim. Ne učijo se živeti le z učenci z učnimi 

težavami in z učenci z vedenjskimi motnjami oz. socialno izključenimi učenci, pač pa 

se ob tem razvija splošnejši odnos do sočloveka. S tem se učijo tolerantnosti do 

spolno, versko, nacionalno, kulturno drugačnih; učijo se tolerantnega življenja v 

družbi neenakih (Rupnik, 2004). Inkluzivna vzgoja in izobraževanje po mnenju Viole 

(2006, v Kavkler 2011) vplivata na razvoj celotne družbe, saj zahtevata spreminjanje 

okolja, stališč in oblikovanje takega družbenega sistema, ki odpravlja ovire in 

omogoča optimalne razvojne možnosti vsem članom družbe. 

Integracijo otrok s posebnimi potrebami je mogoče razumeti z dveh vidikov; z 

izobraževalnega in vzgojnega. Integracija otrok s posebnimi potrebami se po eni 

strani nanaša na kognitivne vidike, ki so povezani s storilnostjo in učno uspešnostjo, 
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po drugi strani pa na konativne vidike, ki se nanašajo na samodejavnost 

posameznega otroka in na njegovo vpetost v socialne odnose. Slednji vidik 

integracije imenujemo socialna integracija, ki je predstopnja inkluzije (Kobal Grum in 

Kobal,  2009). Učenca lahko integriramo v redni razred, če je okolje redne osnovne 

šole primerno za otroka in zadovoljuje njegove učne in socialne potrebe. 

 

3.1 Socialno učno okolje 

Pielstick (1988, v Jereb 2011b) definira učno okolje kot skupek fizičnih pogojev v 

učilnici (osvetlitev, akustičnost, glasnost, učni prostor), zagotavljanje socialnih 

pogojev (disciplina v razredu, sodelovanje, poročanje) ter ustreznih učnih materialov. 

Allodi (2010) učno okolje deli na socialno, psihološko, fizično in pedagoško okolje, v 

katerem se učenje dogaja in ki vpliva na učenčeve učne dosežke in stališča do 

učenja. Čeprav so vsa štiri področja učnega okolja zelo pomembna in delujejo kot 

uspešen varovalni dejavnik, se bom v nadaljevanju bolj posvetila socialnem okolju, ki 

je sestavljeno iz vseh ključnih odnosov v šoli (med učitelji, med učenci, med učitelji in 

svetovalno službo, starši …) in predstavlja pomemben dejavnik za uspeh ideje 

inkluzije tudi v praksi. 

 

Jereb (2011b) meni, da so za učinkovito socialno učno okolje pomembni predvsem 

odnosi med učenci in pedagoškimi delavci, ki se kažejo v medsebojnem spoštovanju 

močnih področij in različnosti vsakega učenca z namenom doseganja najvišjih 

možnih dosežkov. Učitelj mora poskrbeti za to, da razred nudi učencem občutek 

sprejetosti in varno okolje za izražanje njihovih talentov. Tako pozitivno socialno 

okolje omogoča enakovredno sodelovanje pri skupinskem delu in občutek lastnega 

prispevka glede na svoje zmožnosti. Poleg tega je zaželeno, da učitelj spodbuja 

pozitivne medvrstniške odnose v smislu vrstniške pomoči, tutorstva in drugih oblik 

vrstniškega sodelovanja. Te oblike sodelovanja izboljšujejo motivacijo in vztrajnost za 

učenje ter omogočajo boljši šolski uspeh. 

 

Kakovost učnega okolja vpliva na uspešnost učencev oz. determinira njihove 

dosežke. Bolje se učijo, če imajo pozitivno percepcijo razrednega okolja, predvsem 

odnos z učiteljem. Da bi ustvarili psihološko ugodno okolje za učenje, moramo 

upoštevati tri faktorje (Mitchell, 2008): 

 

 odnose, ki določajo do kakšne mere si osebe v razredu pomagajo in se 

podpirajo; 

 osebni razvoj, ki vpliva na osebno rast in samouveljavljanje posameznika; 

 vzdrževanje sistema, s tem da imajo učitelji jasna pričakovanja, vzdržujejo 

kontrolo in so odzivni na spremembe, kar se odraža na vodljivosti in 

poslušnosti učencev. 

Za vzdrževanje ugodnega socialnega okolja mora učitelj že na začetku poskrbeti za 

jasna pravila, se z učenci o njih pogovoriti in sprejeti dogovore o njihovem 
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upoštevanju. Dobro je, če se razredne ure uporabijo za reševanje konfliktov in 

obnavljanje dogovorov v namen čim boljše socialne klime tako med učenci kot med 

učenci in učiteljem. Za ugodno razredno klimo je zelo pomembno ustvariti pozitivno, 

motivirajoče razredno okolje, za katero so izrednega pomena dobri odnosi med 

vrstniki. 

 

3.2 Socialna vključenost in izključenost 

Dejstvo je, da se učenci med seboj razlikujejo po zmožnostih, etnični pripadnosti, 

velikosti, starosti, spolu, kulturnem ozadju ipd. in v sklopu teh dejavnikov tudi po 

znanju. Drugo dejstvo je, da se vsi učenci lahko učijo, vendar ne vsi enako, zato se 

izpostavlja jasna potreba po spremembi sistema z namenom, da se konstruktivno 

odziva na prepoznane različnosti učencev (Lesar, 2009a). Pri uresničevanju inkluzije 

v okviru šolskega sistema se je potrebno osredotočati na vse učence, ki zaradi 

različnih razlogov izkušajo akademsko in/ali socialno izključenost (Lesar, 2009b).  

Socialno izključenost je Duffy (1995, v Kobal-Grum in Kobal, 2009) opredelil kot 

nesposobnost udeležbe v  ekonomskem, kulturnem in socialnem življenju družbe in 

odmik od vsakdanjih dogajanj v njej.  Za Rooma (1995, v Kobal-Grum in Kobal, 2009) 

je socialna izključenost zanikanje civilnih, socialnih in političnih pravic državljanov. 

Socialna izključenost zmanjšuje zmožnosti izključene osebe, da vzpostavlja 

interakcije z drugimi člani skupnosti (Klasen, 1998, v Kobal-Grum in Kobal, 2009), da 

se integrira v družbo, je v njej udeležena, se potrdi in doživi spoštovanje samega 

sebe (Sen, 1999 v Kobal-Grum in Kobal, 2009). Socialna izključnost v zgodnjem 

obdobju otrokovega razvoj prinese nepopravljive posledice za njihov nadaljnji razvoj 

(Kobal Grum in Kobal, 2009). 

M. Schmidt (2001) meni, da socialni položaj in emocionalno počutje učenca z učnimi 

težavami sodita med najbolj zanesljive pokazatelje uspešne ali neuspešne vzgojno-

izobraževalne integracije. Poudarjanje socialnih odnosov pri vseh otrocih, tistih s 

posebnimi potrebami in tistih brez njih, ter hkrati poudarjanje socialnih odnosov vseh 

udeležencev v vzgojno-izobraževalnem sistemu tvorijo osnovo za socialno integracijo 

(Kobal-Grum in Kobal, 2009). Ulaga (1992) socialno integracijo definira kot aktivno 

vključenost oseb z motnjami v razvoju v običajno okolje z možnostjo izbire. O njenem 

pomenu piše tudi Skalar (1995, str. 25): »Socialna integracija je spretnost in 

ustvarjanje emocionalne vezi z vrstniki, s kolektivom, z razredom. Pomeni vključenost 

v socialno skupino in pripadnost socialni skupini, kar prispeva k občutku sprejetosti, 

povezanosti, k občutku varnosti in enakopravnosti ter enakovrednosti. Socialna 

integracija prispeva k pozitivni samopodobi in k pozitivnemu samovrednotenju.«  

 Vsak posameznik ima pravico, da v svojem okolju, pri svojem delu, izobraževanju in 

ne nazadnje v družbi sodeluje po svojih zmožnostih. Pomembno je, da je socialno 

vključen. Za integracijo otrok s posebnimi potrebami v redno osnovno šolo je socialna 

integracija enako pomembna kot vzgojno-izobraževalna. Skalar (1995) poudarja, da 

vzgojno-izobraževalne integracije ni mogoče izpeljati brez hkratne socialne 
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integracije oziroma vzgojno-izobraževalna integracija ne more biti uspešna, če otrok 

s posebnimi potrebami ni socialno integriran. Socialna vključenost otrok s posebnimi 

potrebami pomembno prispeva k razvijanju možnosti za njihov razvoj in učenje s 

sovrstniki znotraj rednega šolskega sistema. Rezultat tega naj bi bila večja socialna 

sprejemljivost učencev s posebnimi potrebami v življenje in delo šole, kjer bodo skozi 

interakcije  s sovrstniki razvijali svoje potenciale in v skladu z njimi postali dejavni in 

enakopravni člani šolske skupnosti (Sardoč, 2006). 

V literaturi najdemo različne opredelitve socialne integracije, ki jih lahko povzamemo 

naslednjih točkah (Lebarič, Kobal-Grum in Kolenc, 2006). Socialna integracija: 

  je pogoj za inkluzijo; 

 temelji na preprečevanju socialne izključenosti; 

 je temelj demokratične družbe; 

 je odvisna od politične volje države; 

 je zrcalo učinkovitosti šolskega sistema; 

 je temelj učne uspešnosti in optimalnega psihosocialnega razvoja otroka.  

 

Inkluzivna šolska kultura ne ločuje učencev s posebnimi potrebami od ostalih 

učencev. Soudeležene poskuša usmeriti k novim odnosom, v katerih ni prostora za 

predsodke in odpore do drugačnosti. Koncept inkluzije je odličen, vendar pri nas še 

vedno ostaja vprašanje, ali je inkluzijo mogoče izpeljati tudi v našem prostoru, in to 

vprašanje poraja mnoge dvome.  

 

3.3 Dvomi in ovire v povezavi z inkluzijo 

Kljub pozitivnim učinkom inkluzije se med ljudmi pojavlja skrb o njenih učinkih v 

praksi. Pomisleki se pojavljajo predvsem v povezavi s sprejemanjem vrstnikov in 

socialno izključenostjo otrok s posebnimi potrebami, preobremenjenostjo učitelja, ki 

bi se še dodatno moral ukvarjati z učencem ipd. P. Deiner (2010) je ena izmed 

strokovnjakinj, ki piše tudi o dvomih, ki se pojavljajo v povezavi z idejo inkluzije. Piše 

o tem, da se največja skrb izraža pri vprašanju, kakšen vpliv imajo otroci s posebnimi 

potrebami na socialno in učno okolje njihovih sošolcev in kakšen vpliv ima tovrsten 

način vključevanja na njihovo lastno učenje. Posebna skrb se izraža predvsem pri 

inkluziji otrok s težkimi vedenjskimi motnjami (nepredvidljivo vedenje, ki ogroža ostale 

sošolce), tistih z znižanim intelektualnim nivojem funkcioniranja (z izobrazbenega 

vidika zelo malo pridobijo in izgubljajo dragocen čas, ki bi ga lahko porabili za razvoj 

osnovnih spretnosti) in pri dolgotrajno bolnih otrocih (njihovo zdravstveno stanje se 

lahko poslabša zaradi večje izpostavljenosti okužbam in poškodbam). 
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Ovire se pojavljajo v več oblikah: fizičnih, ideoloških, institucionalnih, konceptualnih 

idr. P. Deiner (2010) meni, da je fizične ovire najlažje prepoznati in premagati (npr. 

otrok na vozičku potrebuje prilagojen dostop do učilnice, stranišča ipd.). Za 

premagovanje ideoloških, institucionalnih in konceptualnih ovir pa se moramo ozreti v 

družbo, ki nas obkroža, v sistem in navsezadnje v nas same. Pomanjkanje zavedanja 

med strokovnjaki, ki niso seznanjeni z zakonskimi zahtevami in raziskavami, ki 

kažejo na pozitivne učinke inkluzije, je ena od ovir, ki preprečujejo uspešen razvoj 

inkluzije. Druga ovira je pomanjkljiva strokovna izobraženost, saj se učitelji ne čutijo 

sposobni poučevati otroke s posebnimi potrebami, ker nimajo znanja s tega področja, 

oz. tudi če imajo potrebno specialno pedagoško znanje, ne vedo, kako bi se spoprijeli 

s številčno večjimi razredi, saj to zahteva drugačne spretnosti in strategije, s katerimi 

niso seznanjeni. Za uspešno spremljanje napredka otrok s posebnimi potrebami je 

potrebno definirati nove postopke ocenjevanja, ki bodo prilagojeni otrokovim 

sposobnostim (Deiner, 2010). 

Poleg organizacijskih ovir in ovir povezanih z znanjem, so stališča strokovnjakov 

jedro za uspešen razvoj inkluzije. Vendar tudi če se učitelji strinjajo z idejo inkluzije, 

še ne pomeni, da so dovolj pripravljeni na izzive, ki so postavljeni pred njih. Zato je 

treba učiteljem nuditi različne stopnje pomoči v smislu dodatnega osebja, gradiva, 

usposabljanja na delu in opreme, kar za šole predstavlja dodaten finančni zalogaj. 

Kljub vsem oviram ne smemo odnehati in čakati na boljše razmere, kot pravi Tony 

Booth, znan angleški strokovnjak s področja inkluzije, (v Kavkler, 2008): »Če boste 

čakali na idealne razmere, ne boste nikoli začeli uvajati inkluzivne vzgoje in 

izobraževanja otrok. Treba je začeti čim prej, in to na področju, na katerem ste 

najmočnejši.« Spreminjati lahko začnemo že sami pri sebi in sicer tako, da si 

ustvarimo pozitivna stališča do oseb s posebnimi potrebami, ki bodo gonilna sila v 

iskanju novih poti in možnosti za razvoj boljšega izobraževalnega sistema za vse. 

   

3.4 Vpliv stališč in socialne sprejetosti na inkluzijo otrok s 

posebnimi potrebami 

Za vključitev otrok s posebnimi potrebami v redne šole je veliko pogojev. Zelo 

pomemben pogoj je prisotnost pozitivnih stališč učiteljev in ostalih strokovnih 

delavcev na šoli do teh otrok. Ker imajo stališča zelo močan vpliv na človekovo 

ravnanje, je zelo pomembno, da se razvijajo v pozitivni smeri. Od stališč je tudi 

odvisno, ali se bo posameznik zavzemal za vključevanje otrok s posebnimi potrebami 

ali ne. Ker otroci preživijo veliko časa v šoli in ker imajo učitelji pomembno vzgojno 

vlogo in so pomemben zgled, je velika verjetnost, da bodo učiteljeva stališča vplivala 

na stališča vrstnikov. Zato je pomembno, da učitelj razvije pozitivna stališča do otrok 

s posebnimi potrebami. Vse pa ni odvisno od učitelja, saj učitelj na učence ne deluje 

sam, za inkluzijo so pomembni vsi strokovni delavci, šole, ravnatelj in tudi starši. 
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Inkluzivno poučevanje je v veliki meri odvisno od učiteljevega odnosa, stališč, 

prepričanj, strahov, ker imajo premalo znanj o otrocih s posebnimi potrebami, strahov 

pred večjo odgovornostjo ter od podpore vodstva in sodelavcev in motiviranosti za 

'dodatno delo', ki jim prinaša večje obveznosti in obremenitve, tako fizične kot 

psihične, za enako plačilo. Vendar pa ni vse odvisno le od učitelja, temveč tudi od 

sodelovanja celotnega strokovnega tima, ravnatelja in staršev in navsezadnje tudi 

vrstnikov, s katerimi otrok s posebnimi potrebami preživi velik del dneva. 

Pozitivna razredna klima, tj. pozitiven odnos med učencem, učiteljem in vrstniki, je 

eden od pomembnejših elementov uspeha teh otrok (Mercer in Mercer, 1989 v 

Kavkler, 2000). 

V nadaljevanju bom izpostavila nekaj stališč, ki imajo pomemben vpliv na inkluzijo 

otrok s posebnimi potrebami v šolsko okolje.  

Ravnateljeva stališča do heterogenih razredov so po ugotovitvah P. Stanovich in A. 

Jordan (1998/2004 v Lesar, 2009b) najmočnejši napovednik učinkovitega 

poučevanja v inkluzivnih šolskih okoljih, saj se le-ta odražajo v spodbujanju 

pedagoškega kadra in tudi v konkretni operacionalizaciji pedagoškega dela na šoli. 

Ravnatelj mora pri sebi povečati tolerantnost do drugačnosti in biti sprejemljiv za 

posebnosti otrok. Imeti mora pozitivno stališče do otrok s posebnimi potrebami v svoji 

šoli, kajti v nasprotnem primeru učitelji ne bodo deležni podpore in razumevanja, ki 

ga potrebujejo pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Stališča ravnatelja so 

dolgoročno zelo pomembna, saj vplivajo na delovne okoliščine učiteljev, na 

medsebojne odnose in na njihovo doživljanje odgovornosti, uspešnosti in 

zadovoljstva pri delu. Ravnatelj s svojim odnosom do drugačnosti oblikuje klimo na 

šoli in odnos do otrok s posebnimi potrebami (Lesar, 2009b). 

Pomembna pa so tudi učiteljeva stališča, saj pozitiven odnos z učiteljem po mnenju 

Koširja (2010) predstavlja za učence enega izmed ključnih dejavnikov šolske 

prilagojenosti in se povezuje tako z učnimi spremenljivkami (učni uspeh, učna 

angažiranost) kot z vrstniško sprejetostjo. 

Sodoben razred je zaradi nekaterih sodobnih družbenih trendov vse bolj heterogen 

glede na različne značilnosti učencev (otrokova nacionalnost, socialno-ekonomski 

položaj družine, iz katere učenec izhaja, morebitne posebne potrebe učenca, oblika 

učenčeve družine idr.). V tako raznolikih razredih učitelju otežujejo delo tudi 

negativna stališča, prepričanja in predsodki do določenih skupin učencev. Takšna 

stališča so še posebej težavna, kadar so neozaveščena, saj učitelj ne zmore 

nadzirati njihovega izražanja v vedenju do učencev (Košir, 2010). M. Bratož (2004) 

navaja študijo Leyser, Kapperman in Keller, ki je raziskala stališča učiteljev v šestih 

državah. Študija je pokazala, da kulturni dejavniki, religija in prenatrpanost v šolah 

pomembno vplivajo na stališča do določenih skupin učencev. 

Pričakovanja učiteljev do učencev seveda ne pojasnijo vseh razlik med njimi, vendar 

v tem razlikovanju igrajo pomembno vlogo. Ta pričakovanja vplivajo na njihovo 
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ravnanje, na njihov odnos do učencev (Mencin Čeplak, 2002). Vpliv kvalitete odnosa 

med učencem in učiteljem je še posebej pomemben za učence iz ranljivejših 

družbenih skupin (Košir, 2010). Pričakovanja vplivajo na to, koga, kako in koliko 

spodbujajo, na kaj so pozorni pri učencih, ki pripadajo različnim družbenim skupinam, 

kako vrednotijo njihove dosežke (ne le z ocenami), čemu pripisujejo njihov uspeh oz. 

neuspeh, čigave glasove slišijo oz. preslišijo. Tudi začetni neuspeh pomembno 

oblikuje učiteljeva pričakovanja in otrokove ambicije (Mencin Čeplak, 2002). 

 

Učiteljeva stališča so pomembna tudi z vidika nudenja učne pomoči, saj je, kot 

navaja M. Kavkler (2000), stopnja prilagajanja metod in oblik dela, ki je je deležen 

otrok z učnimi težavami, poleg strokovne usposobljenosti učitelja, pripravljenosti na 

dodatno delo, materialnih pogojev šole itd., odvisna tudi od učiteljevih stališč. Učitelji 

s pozitivnimi stališči do otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami otroke 

spodbujajo, da so se pripravljeni truditi, opažajo že minimalen otrokov napredek, so 

osebno zainteresirani za otroka, prepoznavajo otrokove posebne potrebe in iščejo 

rešitve za odpravo le-teh.  

 

Poleg stališč je pomembno tudi učiteljevo vedenje do učencev, ki jih poučuje. 

Učiteljevo vedenje pomembno vpliva na socialni položaj nesprejetega učenca v 

razredu. Tuje raziskave avtorjev White, Sherman in Jones (1996, v Pečjak, 2008) 

kažejo, da učiteljevo vedenje do nekega učenca predstavlja učencem model, na 

podlagi katerega oblikujejo lastno vedenje do tega učenca. Učitelj torej predstavlja 

model, po katerem ostali učenci razvijejo predstave in vedenje do nesprejetega 

učenca. Če je učitelj razumevajoč, potrpežljiv in sprejema vse otroke kot individuume 

z različnimi potrebami, se bodo tudi ostali vedli na podoben način. Žaljenje, 

poudarjanje otrokovih nesposobnosti in posebnih potreb je slab zgled za ostale 

učence. Pomembno se je osredotočiti tudi na učenčev odnos do učitelja oz. na to, 

kako nesprejeti učenec doživlja učitelja. Negativen odnos učenca do učitelja nam da 

slutiti, da je velika verjetnost vzajemnega negativnega odnosa tudi s strani učitelja.  

Izrednega pomena je tudi, da se učitelj kot strokovnjak zaveda svojega odnosa do 

nesprejetega učenca in pomena oblikovanja predstav o tem učencu pri njegovih 

sošolcih, saj se po mnenju M. Schmidt stališča učiteljev, ravnatelja in staršev nehote 

odražajo v odnosih in komunikaciji  vrstnikov do učencev s posebnimi potrebami. 

Tudi strokovnjaki Hughes, Cavell in Willson (2001, v Pečjak, 2008) so mnenja, da je 

učiteljeva podpora zelo pomemben dejavnik za izboljšanje socialnih spretnosti 

učencev. 

 

Stališča vrstnikov imajo za posameznika precejšen pomen, saj močno vplivajo na 

socialno sprejetost v razredu ali šoli. Psihosocialna klima v šoli je pomembna za 

počutje, delovanje in osebnostni razvoj posameznih članov razredne skupnosti. Eden 

najpomembnejših faktorjev psihosocialne klime v šoli so odnosi med vrstniki. Ti so 

zelo pomembni za psihosocialni razvoj vseh otrok. Pomembni so tako za moralni kot 

za emocionalni razvoj otrok, saj se odnos zrcali na samooceni, tj. na oceni samega 

sebe. Vzpostavitev kakovostnih odnosov temelji na določenih sposobnostih otrok. Te 
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sposobnosti so: komunikacijske sposobnosti, razumevanje socialne situacije in 

empatija. Sposobnost empatije (sposobnost prepoznati svoje in tuje emocije) je 

izrednega pomena za socialno sprejemanje, saj označuje proces neposrednega 

vživljanja v emocionalno stanje druge osebe in razumevanje njenega položaja 

(Bouillet, 2010). 

D. Bouillet (2010) nadaljuje, da je občutek pripadnosti vrstniškim skupinam zelo 

pomemben tudi za mnoge pozitivne edukacijske in socializacijske procese, ki 

pripomorejo h kakovostni socialni integraciji otrok. Veščina medsebojnega 

sodelovanja z vrstniki je pomemben kompenzacijski mehanizem, ki pripomore k 

razvoju ostalih med seboj povezanih sposobnosti. Ko otroci vstopajo v interakcijo z 

vrstniki, skušajo čim bolj posnemati pozitivno socialno vedenje svojih vrstnikov. 

Vrstniki, ki se šolajo z učenci s posebnimi potrebami, po mnenju M. Kavkler (2008) 

bolje razumejo različnost med otroki, saj se že v šoli spoznajo s podobnostmi in 

razlikami med ljudmi, spoznajo močna in šibka področja posameznika, naučijo se 

strpnosti, naučijo se pomagati itd. 

S. Pečjak (2008) razlaga, da imajo učenci  v razredu različen psihosocialni položaj, ki 

se kaže kot stopnja socialne sprejetosti s strani sošolcev in odraslih, tj. učiteljev. 

Ugoden psihosocialni položaj deluje kot varovalni dejavnik. K socialni sprejetosti in 

njihovi integraciji v skupino največ pripomorejo razvite socialne spretnosti, tj. različna 

vedenja, s katerimi posameznik bolj ali manj uspešno vstopa v medosebne odnose. 

Iz teh odnosov se posameznik uči ter tako pridobi in oblikuje nekatere socialne 

spretnosti.  

Pri socialno nesprejetem učencu gre vedno za dolgotrajen proces, ki vključuje 

spreminjanje predstav učenca o  samem sebi, predstave skupine vrstnikov o učencu 

ter učiteljeve predstave o učencu (Rozman, 1995 v Pečjak, 2008). Pri spreminjanju 

teh predstav je potrebno delati z učencem in s celotnim razredom. Pri učencu 

razvijamo socialne spretnosti z različnimi treningi, ki so primerni za posamezno 

skupino otrok. S. Pečjak (2008) predstavi dve skupini otrok, prvi so otroci, ki so v 

odnosih neuspešni zaradi težav, ki so posledica neustreznih spretnosti na različnih 

ravneh, in drugi, ki posedujejo socialne spretnosti, a jih ne uporabljajo iz različnih 

razlogov. Z razredom dela predvsem učitelj razrednik, čigar naloge so, da oblikuje 

oddelek učencev v kohezivno, med seboj dobro povezano skupino, kar lahko naredi 

v času ur razredne skupnosti ali na pogovornih urah z različnimi socialnimi igrami in 

spodbujanjem neformalnega druženja med učenci. Da pa bi razrednik zmogel 

uspešno spremeniti predstave učencev o nesprejetem sošolcu, mora najprej delati na 

sebi, tj. spremeniti lastne predstave o nesprejetih učencih (Pečjak, 2008). 

 

Socialno učenje omogoča učencem in učiteljem, da se med seboj spoznavajo, se 

učijo poslušati drug drugega, razumevati in se vživljati drug v drugega, sprejemati in 

reševati različne konfliktne situacije. Vključuje učenje vseh vrste vedenja, ki jih mora 

obvladovati posameznik, da se lahko učinkovito in konstruktivno vključi v socialno 

okolje. Tovrstno učenje zajema modele spoznavanja, razumevanje in usmerjanje 

sebe, drugih ljudi in medosebnih interakcij v formalnih in neformalnih skupinah. Gre 
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za zavestnejše izbire učinkovitih in zadovoljivih ravnanj v socialnih situacijah, ob 

čemer kaže posebno pozornost nameniti čustveni dimenziji (Caf, Šah Štrok in 

Gramc, dostopno prek: www.zrss.si/doc/210911085601__pp_nis_socialno_ucenje.doc  (5. 3. 2012)). 

 

V nadaljevanju navajam nekaj tujih in slovenskih raziskav o stališčih do učencev s 

posebnimi potrebami, ki nam ustvarijo sliko o dejanskem stanju na tem področju po 

svetu in pri nas.  

 

3.5 Tuje in slovenske raziskave o stališčih do učencev s 

posebnimi potrebami 

Mnoge raziskave v Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji in ZDA so pokazale, da imajo učenci 

z učnimi težavami v povprečju nižji sociometrični status kot učenci brez učnih težav 

(Guralnick,idr., 1996 v Schmidt, 2000). 

 

Francozi (Vignes in sod., 2009) so na vzorcu 1509 učencev, starih od 12 do 13 let, 

raziskovali faktorje, ki se povezujejo s stališči učencev do njihovih vrstnikov, in 

ugotovili, da na pozitivna stališča do vrstnikov s posebnimi potrebami vpliva ženski 

spol, boljša kvaliteta življenja, sorodstvo ali prijateljstvo z osebo s posebnimi 

potrebami in informiranost o posebnih potrebah. Pokazalo se je tudi, da so učenci z 

boljšo percepcijo svojega življenja bolj odprti do vrstnikov s posebnimi potrebami.  

C. Vignes in sod. (2009) omenjajo kanadsko raziskavo, ki je pokazala, da ima šolska 

klima velik vpliv na stališča, direktno  kot učiteljeva in vrstniška podpora in indirektno 

kot pozitivni odnosi med učiteljem in učenci. J. McDougall (2007) navaja še eno 

kanadsko raziskavo, ki je pokazala, da šolska klima, ki podpira učenje in 

razumevanje vseh učencev, vpliva na razvoj pozitivnih stališč, ki prispevajo k boljši 

socialni inkluziji učencev s posebnimi potrebami.   

M. Schmidt (2001) navaja raziskavo Gasha (1996), ki je bila usmerjena v 

proučevanje in razumevanje procesov pri spreminjanju stališč učencev v osnovnih 

šolah. V času raziskave je na šolah potekal intervencijski program, s katerim so želeli 

pozitivno vplivati na stališča učencev (8-12 let) do svojih vrstnikov s posebni 

potrebami. Namen programa je bil povečati razumevanje  in seznanjenost s 

posebnimi potrebami preko praktičnih primerov, iger vlog, video posnetkov in 

vprašanj ter izboljšati sprejemanje razlik med ljudmi. V primerjavi predtestnih in 

posttestnih rezultatov se je pokazal pozitiven učinek intervencijskega programa. 

Učenci so izboljšali stališča do vrstnikov s posebnimi potrebami, videli so jih kot manj 

posebne in do njih so postali manj agresivni.  

Skupna ugotovitev iz raziskav je, da na pozitivna stališča do učencev s posebnimi 

potrebami najbolj vpliva informiranost, ki se povezuje z boljšo kvaliteto življenja, ki 

omogoča večjo dostopnost do virov znanja. Poleg informiranosti je močan faktor tudi 

sorodstvo ali prijateljevanje z osebo s posebnimi potrebami, saj učenci skozi druženje 

ugotovijo, da so posebne potrebe le del osebe, s katero se radi družijo. Na pozitivna 

http://www.zrss.si/doc/210911085601__pp_nis_socialno_ucenje.doc
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stališča vpliva tudi šolska klima s pozitivnimi odnosi in podporo med učenci in med 

učiteljem in učenci. 

 

V nadaljevanju navajam, kakšne so ugotovitve nekaterih slovenskih raziskovalcev na 

področju  stališč učencev do sošolcev s posebnimi potrebami in do učne pomoči. 

 

Raziskava o stališčih otrok brez posebnih potreb do otrok s posebnimi 

potrebami (Fabrizio Filipič, 1997) je bila izvedena na vzorcu 872 učencev sedmega 

in osmega razreda osnovnih šol v Novi Gorici.  Ugotovili so, da so se vrstniki 

pripravljeni družiti z učenci, ki imajo težave pri učenju, in verjamejo, da so tudi oni 

lahko učno uspešni v redni osnovni šoli. Pripravljeni so z njimi sodelovati in prevzeti 

aktivnejšo vlogo v odnosu do učencev s težavami pri učenju. Nekateri učenci bi 

odločno protestirali, če bi se soočili z nesramnim in neustreznim vedenjem do 

drugačnih vrstnikov.  

Raziskava stališč osnovnošolcev do vrstnikov s težavami pri učenju (Novljan, 

Jelenc in Jerman, 1998) je bila izvedena  na vzorcu 763 učencev v rednih osnovnih 

šolah po Sloveniji. Ugotovili so, da se skoraj polovica vrstnikov ne bi izogibala 

učencev s težavami pri učenju, temveč bi se z njimi družila. Kaže se tudi občutljivost 

vrstnikov za težave teh učencev na področju storilnosti, saj so enotnega mnenja, da 

učenci s posebnimi potrebami potrebujejo več časa in prilagojeno pomoč pri 

osvajanju znanja. Skoraj polovica učencev je pripravljenih žrtvovati svoj prosti čas, da 

bi pomagala učencem s težavami pri učenju in nimajo nič proti temu, da se šolajo 

skupaj z njimi. Več kot polovica vrstnikov bi z njimi delila klop. 

Raziskava stališč osnovnošolcev do oseb s posebnimi potrebami (Pešec, 2001) 

je na vzorcu 88 učencev osmega razreda, od tega 61 učencev mestne šole v 

Hrastniku in 27 učencev  iz primestne šole v Hrastniku, pokazala, da med učenci 

prevladuje mnenje, da so osebe s posebnimi potrebami v vseh pogledih nesposobne. 

Učenci jih v večini primerov označujejo kot slabotne, bolne, nebogljene, 

nezaposlene. V osebah s posebnimi  potrebami vidijo slabosti in ne močnih področij. 

Še posebej so učenci pozorni na zunanje lastnosti. Ne poznajo pa problemov, s 

katerimi se te osebe srečujejo v vsakdanjem življenju. Učenci bi se bili pripravljeni 

družiti s temi osebami, vendar bolj na način, da bi jim pomagali. Raziskava je bila 

izvedena na dveh šolah v Hrastniku, zato rezultatov ne moremo posploševati na 

celotno populacijo v Sloveniji. 

Raziskava stališč učencev z učnimi težavami do različnih oblik učne pomoči 

(Gabrovšek, 2003) je zajela 56 učencev 1., 2., 3., in 4. razreda iz 9 naključno izbranih 

šol iz Ljubljane in okolice. Avtorica je ugotovila, da učencem z učnimi težavami 

pomaga več oseb, največ starši in učitelji, a je med njimi premalo integriranega 

sodelovanja, saj učenci bolje ocenjujejo pomoč ene osebe. Dobro sprejemajo tudi 

pomoč specialnega pedagoga.  
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Raziskovalci A. Novljan, D. Jelenc in Jerman (1998) menijo, da so raziskave stališč 

osnovnošolcev do vrstnikov s težavami pri učenju izredno pomembne za uspešno 

vzgojno-izobraževalno vključevanje učencev z učnimi težavami. V zgornjih 

raziskavah prevladujejo pozitivna stališča do učne pomoči in do učencev s posebnimi 

potrebami, razen v raziskavi J. Pešec (2001), kjer se izkaže, da pri učencih 

prevladujejo negativna stališča do oseb s posebnimi potrebami, vendar pa tega ne 

moremo posplošiti na celotno populacijo v Sloveniji, saj je bila raziskava izvedena na 

vzorcu otrok iz dveh šol v istem mestu, kar nakazuje na geografsko 

nereprezentativnost vzorca. Poleg tega gre v raziskavi J. Pešec za drugačno obliko 

posebnih potreb, in sicer za vidne posebne potrebe (zunanje lastnosti), ki so bolj 

opazne in zato bolj podvržene stigmatizaciji, medtem ko gre pri ostalih raziskavah za 

drugi vidik posebnih potreb. Učne težave niso tako vidne posebne potrebe in so zato 

tudi otroci, ki imajo učne težave, manj izpostavljeni stigmatiziranju. 

 

Da bi lahko uspešno vključili učence s posebnimi potrebami v redne osnovne šole, 

moramo najprej spoznati, katere učne težave jim otežujejo uspešno vključevanje v 

program, in jim omogočiti ustrezne prilagoditve, ki jim bodo omogočile enakovredne 

pogoje s pogoji njihovih vrstnikov.  

 

 

 

4 UČNE TEŽAVE 
 

4.1 Opredelitev 

 

Med osnovnim šolanjem ima približno polovica otrok resnejše učne težave, nekateri 

le pri posameznih predmetih, drugi pri večini predmetov ali celo pri vseh. Nekaterim 

predstavlja težave le posamezna učna snov ali učenje predmeta pri enem od 

učiteljev. Težave ali neuspešno učenje lahko trajajo samo nekaj časa, celo leto, lahko 

se večkrat ponovijo ali pa trajajo ves čas šolanja (Žerdin, 1991). 

 

Zaradi kompleksnosti in raznolikosti učnih težav je definicija tega pojava zelo 

ohlapna. V izbranih temah projekta Učenci z učnimi težavami 2011 najdemo 

Lernerjevo (2003 v Magajna, Kavkler in Košir, 2011) definicijo učencev in 

mladostnikov z učnimi težavami. Slednje definira kot raznoliko skupino otrok in 

mladostnikov s kognitivnimi, socialnimi, čustvenimi in drugimi značilnostmi, ki imajo 

pri učenju pomembno večje težave kot večina njihovih vrstnikov. 

Po Konceptu dela za učne težave v osnovni šoli (Magajna et al., 2008) so učne 

težave zapleten in trdovraten pojav. Pojavljajo se pri zelo heterogeni skupini učencev 
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z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo 

pri učenju pomembno večje težave kot vrstniki. Največkrat so posledica vpliva 

različnih dejavnikov, ki se prepletajo. Učnih težav se zato ne razume in v zvezi z njimi 

ukrepa samo z vidika posameznika, ki se uči, temveč tudi z vidika okolja, v katerem 

se ta posameznik uči. Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe učencev z učnimi 

težavami so pogosto posledica tudi manj ustreznega in neustreznega procesa 

poučevanja in učenja. Zavedati se moramo, da učne težave niso vezane zgolj na 

otroka temveč tudi na njegovo širše in ožje socialno okolje. 

Košir (2009) navaja, da poleg izrazov učenci z učnimi težavami, učne težave, 

splošne in specifične učne težave najpogosteje uporabljamo tudi izraze učni 

neuspeh, neuspešnost ipd., ki jih različni avtorji v posameznem zgodovinskem 

trenutku bolj ali manj neposredno medsebojno povezujejo. V najnovejšem času kot 

kriterij za opredeljevanje neuspešnosti slišimo tudi kot nezmožnost doseganja 

znanja, ki ustreza minimalnim standardom napredovanja (Košir, 2009). Po mnenju 

mnogih strokovnjakov je šolska neuspešnost eden najtežje rešljivih problemov. Ta 

pogosto vodi do konfliktov s starši, učitelji, pritiskov s strani družine in šole, odpora do 

šole, izgube motivacije in volje do učenja, nizke samopodobe, občutkov 

manjvrednosti, nesposobnosti in depresivnosti. 

 

Učne težave so po konceptu dela (Magajna in sod., 2008) razdeljene v tri osnovne 

tipe. Tipi se med seboj razlikujejo po vzroku za nastanek učnih težav. Vzrok lahko 

izhaja iz učenčevega okolja, iz posameznika ali kombinacije obeh dejavnikov. 

 

1. tip: Vzroki težav so 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. 

 

2. tip: Vzroki težav so v kombinaciji dejavnikov med posameznikom in okoljem. V 

posameznem otroku ali mladostniku so določeni notranji dejavniki, ki pomenijo večjo 

ranljivost, večjo nagnjenost k razvoju določenih splošnih in specifičnih učnih težav. 

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. 

 

3. tip: Vzroki so primarno v posamezniku (nevrološka motnja, razvojne ali  motivacijske 

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

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

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

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

hujšo obliko specifičnih učnih težav.  
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Vzroki za pojavljanje učnih težav so lahko zelo različni. Redko se zgodi, da je vzrok 

samo v enem dejavniku. V svojih člankih jih omenjata tako Žerdin (1990) kot Jelenc 

(1985). Obe menita, da je potrebno vzroke za učne težave iskati tako v otroku kot v 

njegovem okolju.  

Vzroki učnih težav so torej lahko primarno v otroku (biofiziološki in psihološki 

dejavniki: bolezen, okvara čutil ali motorike, čustvene motnje, nemotiviranost, motnje 

v duševnem razvoju, zmanjšane umske zmožnosti …), lahko so primarno v okolju 

(materialni pogoji ter ožje in širše socialno okolje: oddaljenost od šole, neustrezno 

vzdušje v družini,  manj spodbudno okolje, neugodne možnosti za učenje, zahtevnost 

šole, negativen vzor vrstnikov …), oziroma v povezavi otroka in okolja. Za uspešno in 

učinkovito premagovanje učnih težav moramo poiskati in razložiti vzroke učnih težav. 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi, psihologi in strokovnjaki s področja medicine 

skušajo vsak v okviru svojih strokovnih možnosti poiskati vzroke in osvetliti posledice.  

Ekosistemska definicija težav v procesu učenja navaja, da težave v procesu učenja 

nastanejo takrat, kadar v procesu učenja manjka eden ali več pomembnih elementov 

ekosistema, ki vplivajo na učenca (Bartoli, 1990 v Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

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 njim in drugimi udeleženci ekosistema 

(Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

 

4.2 Število otrok z učnimi težavami 

Različni avtorji navajajo podatke o številčnosti populacije otrok s posebnimi 

potrebami. C. Peklaj (2012) navaja podatek iz letnega poročila o nacionalnem 

preverjanju znanja za leto 2010, da je v šolskem letu 2009/2010 redno osnovno šolo 

obiskovalo 160 218 otrok od tega 8037 učencev s posebnimi potrebami.  

Galeša (2004) navaja podatek, da je skupina učencev z učnimi težavami največja 

skupina učencev znotraj populacije otrok s posebnimi potrebami (predstavlja 15 % 

šolske populacije brez posebnih potreb in okoli 60 % celotne populacije otrok s 

posebnimi potrebami).  M. Magajna in K. Kavkler (2008) prav tako menita, da je v 

skupini otrok s posebnimi potrebami največ otrok z učnimi težavami, tako s splošnimi 

kot specifičnimi, vendar navajata višji odstotek znotraj šolajoče populacije, in sicer 

kar 20 % populacije. Dodajata še, da je med učenci z učnimi težavami okrog 10 % 

učencev, ki imajo specifične učne težave, in od teh jih je le 2–4 % v šolajoči populaciji 

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

področjih učenja. Sobodnjak (po Žerdin1990) navaja, da kar 50 % vseh učnih težav 
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predstavljajo težave branja in pisanja, težave računanja 20 % vseh učnih težav, 

govor in jezik 15 %, težave motorike 7 %, mešane motnje pa 8 % učnih težav.  

L. Magajna (2000)  je na IX. defektoloških izobraževalnih dnevih navedla informacijo, 

da ima 2–3 % otrok specifične motnje izražene v taki meri, da potrebujejo večje 

prilagoditve poučevanja (vključno z blažjimi in zmernimi oblikami navajajo običajno 

okoli 15 %, čeprav ocene v literaturi včasih variirajo od 1 % do 30 %). 

 

4.3 Vrste učnih težav  

Kot pojav se učne težave razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težkih, od 

preprostih do kompleksnih, od kratkotrajnih (prehodnih) do tistih, ki so vezane na čas 

šolanja ali trajajo vse življenje.  Pri nekaterih se težave pojavljajo le pri enem ali dveh 

predmetih, drugi so neuspešni pri večini predmetov. Učna uspešnost pri nekaterih 

učencih upada postopoma, ko se količina učne snovi povečuje in postaja snov 

čedalje bolj abstraktna. Do izrazitega poslabšanja pa lahko pride tudi nenadoma, ko 

npr. ob začetnem neuspehu pri strogem in nerazumevajočem učitelju tesnoba pri 

učencu naraste do te mere, da ta povsem »zablokira«.Težave so lahko prisotne že 

pred vstopom v šolo (pretirana nemirnost in beganje od ene igralne aktivnosti k drugi, 

pomanjkanje interesa za poslušanje pravljic). Lahko nastajajo postopoma ali se 

pojavijo nenadoma (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

V konceptu dela Učne težave v osnovni šoli so navedene skupine učnih težav 

(Magajna…et al, 2008): lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave; učne 

težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti; učne težave pri učencih, ki 

počasneje usvajajo znanja; učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih 

spretnosti; učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije; čustveno pogojene 

težave pri učenju (učne težave zaradi anksioznosti ali depresivnosti); učne težave 

zaradi drugojezičnosti oziroma večjezičnosti in socialno kulturne drugačnosti; učne 

težave zaradi eksistenčne socialno-ekonomske oviranosti in ogroženosti. 

 

Galeša (1995) je otroke z učnimi težavami razdelil v pet podskupin: lažje učne težave 

(20 %), zmerne učne težave (40 %), emocionalne in vedenjske težave (8 %), hude 

učne težave (20 %), ostali tipi (12 %). Medtem ko Kirk (1997) razdeli učne težave v tri 

večje skupine: nevropsihološke oz. razvojne učne težave, izobraževalne težave oz. 

primanjkljaji dosežkov, socialne težave. 

Po Beveridge (v Kavkler, 1999) učne težave razdelimo na:  

 lažje, zmerne, izrazite učne težave 

 splošne in specifične učne težave (+PPPU) 

 kratkotrajne in dolgotrajne učne težave 
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Nekatere vrste učnih težav so prehodne narave (upad storilnosti po kratkotrajnem, 

intenzivnem stresu, prilagajanje na novo okolje in zahteve ob vstopu v srednjo šolo 

itd.). Druge pa posameznika ovirajo dlje časa ali vse življenje, kot npr. nekatere težje 

oblike specifičnih učnih težav (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

  Kratkotrajne učne težave doživi večina otrok med šolanjem. Kot že sama 

beseda pove, so težave prehodne in trajajo krajši čas. Pojavijo se pri 

usvajanju določene spretnosti ali znanja ali pa ko upadeta motiviranost in 

storilnost. Ob ustrezni podpori in pomoči te izginejo. 

 Dolgotrajne učne težave pa so trajnega značaja in predvidoma posameznika 

spremljajo daljše obdobje ali celo življenje, npr. disleksija.  

 

Nekatere države (Kanada, ZDA, Velika Britanija itd.), ne pa tudi Slovenija, vključujejo 

v skupino učencev s težavami pri učenju (ang. »learning difficulties«) tudi učence z 

znižanimi intelektualnimi sposobnostmi, zato je treba pri branju strokovne literature 

upoštevati, da npr. v Veliki Britaniji kontinuum učnih težav obsega (Magajna in 

Kavkler, 2008 po Code of Practice, department for Education and Employment 

2000): 

 Lažje učne težave, ki jih opredeljujejo z nizkimi izobraževalnimi dosežki pri 

vseh oblikah ocenjevanja znanja, težavami pri doseganju veščin s področja 

pismenosti, težavami pri usvajanju abstraktnih znanj in generalizaciji, govorno 

jezikovne težave, težavami na področju socialno-emocionalnega razvoja. 

Težave so lahko prisotne na vseh ali le na nekaterih naštetih področjih.  

 Zmerne učne težave so pogojene z podpovprečnimi intelektualnimi 

sposobnostmi (nižje od IQ=80) ali takimi govorno jezikovnimi sposobnostmi in 

veščinami branja, pisanja ter računanja, ki otroku onemogočajo, da bi 

napredoval v skladu s svojimi intelektualnimi potenciali.  

 Izrazite učne težave pa pogojujejo nizke intelektualne sposobnosti (IQ=70 ali 

manj) in izrazite govorno jezikovne motnje ter tako izrazite težave pri usvajanju 

veščin branja, pisanja in računanja, da je otroku onemogočeno učenje v 

programih z enakovrednim standardom znanja. 

Različni avtorji navajajo različne razdelitve učnih težav. V literaturi največkrat 

zasledimo delitev na splošne in specifične učne težave (Dockrell in McShane v 

Magajna, 2009). L. Magajna (2009) poudarja, da so bile različne definicije učnih in 

specifičnih učnih težav v naši strokovni literaturi že večkrat podrobno obravnavane. 

Oboje se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od enostavnih do 

kompleksnih. Tako splošne kot tudi specifične učne težave so lahko vezane  le na 

krajši čas šolanja ali trajajo vse življenje (Magajna, 2009).  Nekateri učenci imajo 
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samo splošne učne težave, nekateri le specifične, mnogi imajo učne težave obeh vrst 

(Magajna in Kavkler, 2008). Učenci  s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami 

predstavljajo znotraj populacije otrok s posebnimi potrebami največjo skupino. 

Splošne učne težave imajo učenci največkrat pri več učnih predmetih. Znotraj učnih 

težav so najpogostejše splošne učne težave, tem sledijo specifične (Galeša, 2003). 

Splošne učne težave ima heterogena skupina učencev, ki imajo pomembno večje 

težave pri usvajanju znanj in spretnosti pri enem ali več izobraževalnih predmetih kot 

vrstniki in da vzroki njihovih težav niso specifične (nevrofiziološke, nevropsihološke) 

narave (Magajna, 2009).  

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

ko je usvajanje in izkazovanje znanja ali veščin pri učencu ovirano zaradi 

najrazličnejših neugodnih vplivov okolja (ekonomska in kulturna prikrajšanost, 

problemi večjezičnosti in multikulturalnosti, pomanjkljivo ali neustrezno poučevanje 

ipd.), 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 itd.) ( Magajna, 

Kavkler in Košir, 2011). Torej ti otroci svojih potencialov ne morejo realizirati zaradi 

različnih notranjih ali zunanjih dejavnikov, lahko pa pride do poglabljanja težav zaradi 

neugodnega prepletanja zunanjih in notranjih vplivov (Magajna, Kavkler in Košir, 

2011).  

Galeša (2003) navaja najpogostejše indikatorje splošnih učnih težav: pomembno nižji 

šolski dosežki pri več šolskih predmetih v primerjavi z vrstniki, težave pri osvajanju 

temeljnih spretnosti pri branju, pisanju in računanju, večje govorne in jezikovne 

težave, slabše socialne spretnosti, znaki emocionalnih in vedenjskih težav itd. Pri 

številnih učencih z izrazitimi in večstranskimi učnimi težavami se pojavijo še 

sekundarne težave. 

Izraz specifične učne težave (v nadaljevanju SUT) je splošen izraz, ki označuje zelo 

raznoliko skupino motenj, ki se razprostirajo na kontinuumu lažjih, zmernih, do 

izrazitih, od kratkotrajnih do tistih, ki trajajo vse življenje. Tem težavam je skupno, da 

so 'notranje narave', nevrološko pogojene. Domnevno so posledica (subtilnih) motenj 

v delovanju osrednjega živčevja, ki vplivajo na to, kako možgani predelujejo različne 

vrste informacij. Specifične motnje učenja lahko izhajajo iz genetične variacije, 

nastopijo zaradi biokemičnih dejavnikov ali dogodkov v pred- in poporodnem obdobju 

ali dogodkov, ki imajo za posledico nevrološko oviranost (Magajna, 2009).  

Otroci, mladostniki in odrasli s SUT imajo zaradi različnih nevrofizioloških ali 

nevropsiholoških vzrokov težave pri predelovanju določenih vrst informacij, kar vpliva 

na njihovo zmožnost razlaganja znanih informacij in/ali povezovanja informacij. 

Težave pri interpretaciji in integraciji določenih vrst informacij  (npr. težave pri 

povezovanju glasov v zaporedja, zaznavanju skupine grafemov kot vizualne celote, 

razločevanju likov od ozadja itd.) lahko močno ovirajo usvajanje in avtomatizacijo 
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šolskih veščin (branja, pisanja in računanja) kljub ustreznim umskim sposobnostim, 

delovnim navadam in spodbudam v okolju, dobrem vidu, sluhu in motoriki ter 

odsotnosti čustvenih motenj (Magajna in Kavkler, 2008). Značilno za večino teh otrok 

je, da nimajo težav pri vseh učnih predmetih. Tudi pri posameznih predmetih nimajo 

vedno enakih težav, temveč so opazna nihanja učne uspešnosti tudi v okviru enega 

samega predmeta. Kljub normalni inteligentnosti so ti otroci v osnovni šoli  običajno 

med neuspešnimi, pri kasnejšem izobraževanju pa ni vedno tako (Žerovnik, 2004). 

Otroci z lažjimi SUT in posamezniki z zmernimi SUT spadajo v skupino otrok z učnimi 

težavami, kot so opredeljeni v Zakonu  o osnovni šoli (1996). Otroci s težjimi oblikami 

SUT pa so kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju 

učenci s PPPU), opredeljeni v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2011).  

Pri učencih s PPPU se zaradi znanih ali neznanih motenj v delovanju centralnega 

živčnega sistema pojavljajo zaostanki v razvoju v zvezi s pozornostjo, pomnjenjem, 

mišljenjem, koordinacijo, komunikacijo, zaostanki pri razvoju socialnih spretnosti in 

pri emocionalnem dozorevanju, pri čemer se kažejo izrazite težave v zvezi z branjem, 

pisanjem, pravopisom, računanjem (Žerovnik, 2004). Primanjkljaji vplivajo na 

posameznikovo sposobnost povezovanja in interpretiranja znanih informacij (Galeša, 

2003). 

Otrok je lahko prepoznan kot otrok s PPPU le v primeru, ko so se izrazite učne 

težave pokazale že v dosedanjem šolanju in jih ni bilo mogoče odpraviti, kljub 

prilagoditvam metod in oblik dela oziramo z vključevanjem v dopolnilni pouk in v 

druge oblike individualne in skupinske pomoči, ki mu jih je šola nudila v skladu s 

tretjim odstavkom 12. in 24. člena Zakona o osnovni šoli tako, da otrok kljub vsej 

pomoči pri posameznem predmetu ali več predmetih ni dosegel minimalnega 

standarda znanja (Magajna in sod. 2008). 

Pri diagnosticiranju PPPU je potrebno izpolniti pet kriterijev, ki sta jih predstavila in 

kasneje nadgrajevala avtorja Kavale in Fornes (Kavkler in Magajna, 2002): neskladje 

med intelektualnimi sposobnostmi in dejansko uspešnostjo na določenih področjih 

učenja; obsežni primanjkljaji na enem ali več področjih šolskega učenja; motena 

učinkovitost učenja zaradi motenih kognitivnih ter metakognitivnih strategij in tempa 

učenja; motenost enega ali več psiholoških procesov; izključitev okvare čutil, motnje 

v duševnem razvoju, čustvene in vedenjske motnje, kulturne različnosti in 

neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev PPPU.  

 

4.4 Posledice učnih težav 

Specifične učne težave se kot primanjkljaji na posameznih področjih učenja med 

šolanjem manifestirajo na različne načine in prizadenejo mnoge vidike 

posameznikovega življenja: šolanje ali delo, življenjski ritem in odnose v družinskem 

in širšem socialnem okolju. Nekateri učenci imajo lahko več primanjkljajev, ki se med 
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sabo prekrivajo, pri drugih pa so primanjkljaji izrazito izolirani in le malo vplivajo na 

druga področja njihovega življenja. Neuspehi zaradi specifičnih primanjkljajev 

pogosto povzročajo doživljanje frustracije, znižanje samospoštovanja in vodijo k 

izogibanju dejavnostim, ki zahtevajo rabo šibkih področij. Primanjkljaji lahko ovirajo 

posameznikovo učinkovitost vse življenje (Magajna,  2000).  

Magajna (2008) poudarja, da uspešnost vsaj na nekem področju šolskih zahtev in 

učenja daje otroku občutek, da delno obvladuje svoje življenje in vsakodnevne 

naloge. Otrok, ki vedno znova dobiva sporočila o svoji neustreznosti in nezmožnosti, 

razvije slabo podobo o sebi z vsemi možnimi posledicami. Lahko poišče priložnosti 

za uveljavljanje v neustreznem vedenju (Mikuš Kos, 2002). Če hiperaktiven in vitalen 

otrok ne bo imel možnosti, da svojo energijo in notranjo napetost sprosti s športom, 

telesno ali kakšno drugo dejavnostjo, ki je z njegovo naravo bolj skladna kot šolanje, 

je mogoče (še posebno, če v svojem okolju za to nima ustreznih spodbud), da se 

začne potrjevati na neustrezne, celo destruktivne načine (Tomori, 2002).  

V povezavi z nizko samopodobo in občutki nesprejetosti v ožjem in širšem socialnem 

prostoru se pri mladostnikih razvija doživljanje neugodne notranje napetosti. Ta ima 

pri enih obliko mučne tesnobe in nezadovoljstva s seboj, drugi jo doživljajo kot nemir, 

neprijeten občutek nekakšne napetosti in stalne vznemirjenosti, pri tretjih se kaže kot 

jeza na vse okrog sebe, ki si utegne kadarkoli najti sprostitev v agresivnem ali 

impulzivnem preboju. Eno od pomembnih tveganj ob doživljanju take napetosti je 

lahko tudi iskanje olajšanja in sprostitve s pomočjo psihoaktivnih snovi. Tvegane 

oblike vedenja jim prinašajo vznemirjenje in občutke obvladovanja sveta, od hitre 

vožnje do izzivanja drugih in nasilnih dejanj (Tomori, 2002). 

Pri različnih otrocih nastopajo različne čustvene in psihosocialne težave in motnje 

oziroma kombinacije težav in motenj. A. Mikuš-Kos (2002) navaja naslednje: slaba 

samopodoba, negotovost in tesnoba, depresivna razpoloženja, ponotranjene težave 

ali motnje, vedenjski odkloni. 

Neuspeh otrok z učnimi težavami je poleg nizke motivacije otrok za šolsko delo in 

slabe samopodobe povezan tudi s funkcionalno nepismenostjo, brezposelnostjo itd. 

(Rispens, 1994 v Kavkler, 2000). V mednarodni raziskavi OECD so ugotovili 

povezavo med ravnjo pismenosti, ki jo posameznik dosega, njegovo izobrazbo ter  

izobrazbo staršev. Bečaj (1998) opozarja, da je povprečno število let šolanja v državi 

pomembno povezano z družbenim dohodkom, izobrazbeno strukturo, 

brezposelnostjo, prihranki posameznika, družinsko pismenostjo itd. Zaradi 

nedokončane izobrazbe in brezposelnosti se vedno več učno neuspešnih otrok 

znajde na socialnem obrobju. Odrasli, ki so dosegli nižjo raven pismenosti, so bili 

pogosteje kot vrstniki na višjih ravneh pismenosti manj izobraženi, brezposelni, imeli 

so manj prihrankov (Magajna, 2008). 

Zaradi neuspeha v šoli doživlja otrok različne psihične obremenitve v šoli in družini. 

Čim manj podpore otrok dobiva v domačem in šolskem okolju, tem večje so lahko 

učne težave. Šolski neuspeh zmanjšuje zmožnost za pridobitev višjih ravni izobrazbe 
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(Mikuš Kos, 2002), pomembno zmanjša posameznikove možnosti za nadaljnje 

splošno in poklicno usposabljanje, vpliva na njegove možnosti in vrsto zaposlitve, mu 

s tem določa možnost in raven samostojnega preživljanja ter z vsem tem poslabšuje 

kakovost kasnejšega življenja njega in njegovih bližnjih (Tomori, 2002). Posledično 

lahko ti posamezniki postanejo tudi povzročitelji kriminalnih dejanj ali pa imajo slabo 

zdravstveno stanje (Jereb, 2011a). Vse to so dolgoročne posledice, katerih 

življenjskega pomena otrok v času šolanja še ne more dojeti.  

Mnogi otroci s specifičnimi učnimi težavami in hiperaktivni otroci zaživijo po izstopu iz 

šole. Poiščejo si poklic oziroma delo, ki ustreza njihovim značilnostim in zmožnostim, 

ki so bile za njih prepreka v šolskem in predšolskem obdobju (Mikuš Kos, 2002). Tudi 

M. Čeplak (2002) izrazi nestrinjanje s predpostavko, da je šolski neuspeh lahko 

poguben za posameznika in njegovo življenje. Trdi, da je stigma, ki se lepi na otroke 

s posebnimi potrebami, lahko bolj usodna od same učne neuspešnosti. 

 

 

5 UČNA POMOČ 
 

Ko govorimo o učnih težavah, moramo imeti v mislih tudi kontinuum posebnih potreb, 

ki segajo od lažjih do izrazitih, zato je potrebno organizirati kontinuum oblik pomoči in 

podpore. Primer takega kontinuuma je petstopenjski model nudenja učne pomoči 

(Kavkler, 2011): 

1. pomoč učitelja pri pouku, nivojskem in dopolnilnem pouku; 

2. pomoč šolske svetovalne službe; 

3. dodatna individualna in skupinska pomoč; 

4. mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove; 

5. program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (le za 

učence z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami).  

 

Zaradi heterogenosti populacije otrok z učnimi težavami ni splošnih metod obravnave 

otrok s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami. Za vsakega otroka je potrebno 

pripraviti individualen projekt pomoči, v katerem upoštevamo vzgojno-izobraževalne 

posebne potrebe otroka (Kavkler, 2000). 

 

Večina učencev s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami potrebuje le dobro 

poučevalno prakso in manjše prilagoditve procesa poučevanja. Manjši delež učencev 

z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami ali primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja pa potrebuje usmerjanje v izobraževalni program, ki jim omogoča bolj 

specialne oblike pomoči, podpore ter učne in tehnične pripomočke (Kavkler, 2009). 
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Galeša (2004) poudarja, da je za ustrezno nadaljevanje razvoja pomoči učencem s 

splošnimi in specifičnimi učnimi težavami potreben nadaljnji korak načrtnega in 

sistematičnega usposabljanja vseh pedagoških delavcev za ustrezno individualizacijo  

in diferenciacijo, uvajanje individualiziranih učnih načrtov in programov za vse tiste 

učence, ki to potrebujejo, kar je po Zakonu o osnovni šoli (1996) danes njihova 

uzakonjena pravica.  

 

5.1 Načelo individualizacije in diferenciacije pri izvajanju učne 

pomoči 
 

Strmčnik (1987) navaja, da imajo učenci pravico in dolžnost, da se svobodno 

vključujejo v njim primerne zahtevnostne učne ravni, poleg tega pa morajo slediti 

svoji naravni težnji po nenehnem in konstantnem napredovanju. Galeša (1995) meni, 

da so se šole skušale prilagoditi posameznikovim razlikam z »različnimi oblikami 

grupiranja (z organizacijo), različnimi programi in z različnimi pristopi, metodami, 

tehnikami, pripomočki, ocenjevanjem, tempom, napredovanjem, ponavljanjem, z 

različnimi šolskimi aktivnostmi, izpiti, nagradami, posebnimi svetovalnimi službami, 

številom učencev v razredu itd« (str.81). Po mnenju Galeše (1995) vse navedene 

oblike prilagajanja šole individualnim razlikam spadajo pod diferenciacijo. 

Diferenciacijo Strmčnik (1987) opredeli kot pretežno organizacijski ukrep, s katerim 

demokratično usmerjamo učence  po njihovih določenih razlikah v občasne ali stalne 

homogene in heterogene učne skupine, da bi tako šola z bolj prilagojenimi učnimi 

cilji, vsebinami in didaktično-metodičnim stilom dela bolje uresničevala socialne in 

individualne  vzgojno-izobraževalne namene.  

Galeša (1995) ločuje diferenciacijo na: notranjo ali didaktično diferencacijo, ki se 

izvaja znotraj heterogene skupine v razredu pri frontalnem, skupinskem, parnem in 

individualnem delu s pomočjo individualizirane vzgojno-izobraževalne pomoči. 

Posebna skrb je namenjena učencem s posebnimi vzgojno izobraževalnimi 

potrebami. Kakršno koli grupiranje pa je kratkotrajno ter na osnovi interesov in 

potreb.  Sledi fleksibilna diferenciacija, ki je kombinacija pretežno notranje in blažjih 

oblik zunanje diferenciacije. Pri zunanji diferenciaciji so učenci povsem ločeni glede 

na njihove zmožnosti, primanjkljaje in motnje. Ločevanje lahko poteka pri vseh 

predmetih ali pri nekaterih predmetih (Galeša, 1995). 

Kratkotrajno in demokratično ločevanje učencev z različnimi zmožnostmi, zanimanji 

in potrebami zato, da bi se skupaj z individualizacijo lažje spodbudil optimalni razvoj 

vsakega posameznika, tako glede njegovih psiholoških posebnosti kakor tudi 

družbenih vzgojno-izobraževalnih smotrov, je po mnenju  Strmčnika (1987) 

demokratičen in human ukrep, mimo katerega ne more nobena zares napredna in 

učinkovita šola. 
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Diferenciacija izhaja iz razlik med učenci oz. iz različnega obravnavanja različnih 

otrok, medtem ko individualizacija izhaja iz posameznika oz. iz razlik v otroku. Obe 

sledita istemu cilju, tj. da bi bil učenec uspešen in da bi se uspešno razvijal, a vsaka 

po svoji poti. Diferenciacija se vedno konča z določeno selekcijo, medtem ko 

individualizacija z novo prilagojeno obliko pomoči brez selekcije (Galeša, 1995). 

 

Individualizacija je po Strmčniku (1987) opredeljena kot didaktično načelo, ki od 

šole in učitelja zahteva, da odkrivata, spoštujeta in razvijata utemeljene individualne 

razlike med učenci (upošteva  predvsem resnične osebnostne lastnosti in učne 

sposobnosti učenca samega, ne da bi ga pretirano primerjala s sošolci), da skušata 

sicer skupno poučevanje in učenje čim bolj individualizirati in personificirati, se pravi 

prilagoditi individualnim vzgojnim in učnim posebnostim, potrebam, željam in 

nagnjenjem posameznega učenca ter mu omogočiti kar se da samostojno učno delo. 

Galeša (1995) meni, da so pri tej definiciji zajete le razlike med učenci, manjkajo pa 

razlike znotraj učencev, ki pa so za razvoj učencev še pomembnejše. 

Individualizacija vzgojno-izobraževalnega dela se po mnenju Strmčnika (1986) kaže 

v upoštevanju osebnih reakcij učenca na učno-vzgojne položaje, naloge in druge 

pojave, v spodbujanju njegovih lastnih misli, tudi če niso usklajene s pričakovanji, v 

pravici do osebno občutenega učenja, v strpnem reagiranju na učenčeve povratne 

informacije, v toleriranju posameznikovih ravnanj kot specifičnih izrazov splošnosti, v 

možnostih, da med alternativnimi in raznovrstnimi variantami svobodno izbira, v 

prizadevanju učenčeve relativne odgovornosti, samovodenja, samokontrole, v 

upoštevanju želja in potreb, tudi če nimajo širše ali družbene vrednosti itd.  

Inkluzija otrok s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in izobraževanja je 

vrednota tistih demokratičnih družb, za katere je značilno sprejemanje načel enakih 

možnosti, pravičnosti, nediskriminiranja ter zagotavljanje in promocija pravic do 

njihovih boljših razvojnih in edukacijskih možnosti v družbi vrstnikov. Zanjo je prav 

zato zelo pomembno opuščanje vrednotenja otroka s posebnimi potrebami na osnovi 

motnje in razumevanje njegovih posebnih potreb kot pravic do boljših možnosti za 

razvoj in napredovanje v rednem šolskem sistemu (Sardoč, 2006).  

Otroka s posebnimi potrebami je potrebno ob vključitvi v redni program primerno 

vključiti med sošolce in osebje šole. To pomeni, da ga morajo ti sprejeti takega, kot 

je, z vsemi njegovimi posebnostmi, ne glede na njegovo »drugačnost«, kajti vsak 

posameznik je na svoj način drugačen, poseben in zato tudi dragocen za družbo, v 

kateri živi, zato je potrebno vsakemu posamezniku ponuditi priložnost in okolje, v 

katerem lahko maksimalno razvije vse svoje potenciale. Otrok mora biti v šoli najprej 

učenec in šele nato učenec s posebnimi potrebami.  Vsak ima svoje individualne 

potrebe in želje in šola mora postati okolje, ki bo odprta za vse. Poleg tega moramo 

otroku ponuditi priložnost, da bo uspešen. Kajti če bo uspešen, bo tudi bolje sprejet. 

Otroku moramo prilagoditi in diferencirati vzgojno-izobraževalne cilje, kar pomeni tudi 

vsebino, oblike in metode poučevanja, tempo ipd. A ker nimajo vsi otroci enakih 
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potreb, je pouk potrebno prilagoditi vsem učencem, ne samo tistim s posebnimi 

potrebami. 

Inkluzija torej vključuje tako načelo individualizacije kot tudi načelo diferenciacije in 

temelji na razumevanju drugačnosti vsakega otroka. Zahteva spremembo šolske in 

pedagoške kulture. Za poučevanje vseh otrok v istih šolah in istih razredih je 

potrebno poleg kurikula in izobraževalnih strategij spremeniti tudi stališča in vrednote, 

tako učiteljev in drugega osebja kot tudi otrok v šoli. 

 

5.2  Kontinuum oblik pomoči in programov 

Otroci in mladostniki s specifičnimi učnimi težavami so razporejeni v kontinuum od 

blažjih do težjih SUT  in za optimalni razvoj potencialov potrebujejo kontinuum oblik 

pomoči in programov (Kavkler, 2002): 

 za otroke z blagimi specifičnimi učnimi težavami zadostuje učiteljevo običajno 

prilagajanje oblik in metod dela v razredu;  

 za številne otroke z lažjimi in nekatere z zmernimi specifičnimi učnimi 

težavami bodo dovolj učinkovite dodatne oblike pomoči, ki jih predvideva 

zakon o osnovni šoli (1996), kot so: dopolnilni pouk, prilagajanje metod in oblik 

dela v procesu poučevanja ter individualne in skupinske oblike pomoči; 

 za otroke in mladostnike z zmernimi in nekatere otroke s težjimi specifičnimi 

težavami oziroma primanjkljaji na posameznih področjih učenja bo 

zadostovala pomoč, ki jim jo bo omogočila usmeritev v izobraževalni program 

prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo. 

 

Pri izbiri metod in oblik dela z učnimi težavami se izhaja iz dobre poučevalne 

prakse, ki naj bi jih učitelj praviloma uporabljal pri svojem delu z vsemi učenci, še 

posebej pa jih je dolžan uporabljati pri učencih z učnimi težavami, za katere je 

tovrstna pomoč, poleg ostalih oblik pomoči, ključnega pomena za učno uspešnost. V 

okviru rednega pouka učitelj zanje še dodatno individualizira in diferencira učne 

zahteve, naloge, načine pridobivanja, utrjevanja in preverjanja znanja, učne 

pripomočke, časovne omejitve ipd. 

 

 

Če so težave bolj očitne in dobra poučevalna praksa ne zadošča (kar se prične 

odražati tudi na otrokovih ocenah), učitelj povabi učenca k dopolnilnemu pouku (za 

posamezni predmet). Dopolnilni pouk je namenjen bolj poglobljeni razlagi učne snovi 

in reševanju osnovnih nalog, ki večinoma dajejo znanje za minimalne standarde 

znanja. Dopolnilni pouk pravilom poteka v skupini (Kesič, 2008), lahko pa tudi 

individualno ali v paru. Po predmetniku devetletne osnovne šole vsakemu oddelku 

pripada ena ura dopolnilnega pouka tedensko. Ni nujno, da ga izvaja učitelj, ki 

učenca poučuje pri pouku, prav tako ni nujno, da traja celo šolsko uro, temveč se 

lahko izvaja večkrat v krajših časovnih obdobjih, npr. trikrat v tednu po petnajst minut.  



 
 

37 
 

 

Uspeh v šoli je vse pomembnejši, strah pred neuspehom pa vse pogostejši. V naših 

osnovnih šolah obiskuje približno 27 % otrok dopolnilni pouk zaradi učne 

neuspešnosti (Žerovnik, 2004). Strmčnik (1987) meni, da z dopolnilnim poukom ni 

mogoče enostavno nadomestiti tistega, kar je zamujeno oziroma neizkoriščeno že 

med rednim poukom, ko mnogi učitelji šibke učence zanemarjajo, jih ne spodbujajo, 

dela ne individualizirajo, zanašajoč se na ure dopolnilnega pouka. Temeljni namen 

dopolnilnega pouka je predvsem, da lahko šibkejši učenci tiste učne cilje, ki jih med 

rednim skupnim poukom iz različnih vzrokov niso obvladali, ob posebni učni pomoči 

nadomestijo ter utrdijo. Vzroki za neobvladovanje različnih učnih ciljev so bodisi težko 

dojemanje, slaba koncentracija, površno opazovanje, slabo zaznavanje, počasno 

mišljenje, počasen učni tempo, nesamostojnost, slabo počutje itd. Namenjen je tudi 

tistim učencem, ki so iz opravičenih razlogov izostali od rednega pouka.  

Dopolnilni pouk je primerna oblika učne pomoči za otroke z lažjimi učnimi težavami, 

ki potrebujejo ponovno razlago snovi in več vaj, ni pa primerna oblika učne pomoči za 

otroke z izrazitejšimi splošnimi ali specifičnimi učnimi težavami (Kavkler, 2000). Tem 

učencem dopolnilni pouk ne more veliko pomagati. S svojo vključenostjo zaradi 

številčnosti otrok v skupini kvečjemu znižujejo vrednost dopolnilnega pouka za tiste 

učence, ki so ga resnično potrebni in katerim bi koristil (Strmčnik, 1987). 

 

Če učenec kljub rednemu obiskovanju dopolnilnega pouka ni uspešen in učitelji 

opažajo, da ima bolj kompleksne težave pri učenju, se povežejo s šolsko svetovalno 

službo. V takem primeru so v šolo povabljeni tudi učenčevi starši. Če gre pri otroku 

za bolj specifične učne težave, zaradi katerih potrebuje več prilagoditev metod in 

oblik poučevanja, se ga vključi k individualni in skupinski pomoči. Ta oblika 

pomoči je že bolj orientirana na posebne potrebe učenca, poteka individualno ali v 

majhnih skupinicah (po dva ali trije učenci, ki imajo zelo podobne težave). V sklopu te 

pomoči se natančneje diagnosticirajo otrokovi primanjkljaji in močna področja. 

Največkrat pomoč poteka v obliki korekcijskih vaj pri začetnem branju (tehnike za 

vezano branje, razumevanje prebranega ...) in pisanju (grafomotorika, drža pisala, 

tehnike za zapomnitev črk ...) ter računanju (pomoč z različnimi konkretnimi 

didaktičnimi pomagali, orientacija, osvajanje pojma števila ...). Pri starejših učencih 

pa so te ure namenjene obdelovanju določenih besedil, učenju izdelave miselnih 

vzorcev in izpiskov ter motiviranju (Kesič, 2008). 

Individualna in skupinska pomoč je na kontinuumu oblik pomoči za učence z učnimi 

težavami po Zakonu o osnovni šoli (1996) predvidena kot oblika učne pomoči, ki 

mora biti najbolj prilagojena posebnim vzgojno-izobraževalnim potrebam učenca. Ure 

individualne in skupinske pomoči za učence z učnimi težavami terjajo 

individualizacijo in diferenciacijo pristopov, prilagoditve gradiv in drugih pripomočkov 

(Kavkler, 2006). 

Učencem z učnimi težavami nudijo tovrstno pomoč šolski svetovalni delavci 
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(psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi – 67. člen po 

Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja) v okviru svoje delovne 

obveznosti in v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo.  Kavkler (2000) meni, da  

v praksi vse več učne pomoči otrokom z učnimi težavami nudijo tudi nepedagoški 

sodelavci, kot so številni prostovoljci, delavci javnih del, vojaki na civilnem služenju in 

drugi, ki pa pogosto niso deležni ustreznega nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja in zato nimajo potrebnega strokovnega znanja. 

 

V šolah najpogosteje organizirajo individualno strokovno pomoč, po pogostosti sledi 

delo v večjih skupinah, manjših in mešanih skupinah. Izvajanje individualne in 

skupinske učne pomoči je pogosto premalo inkluzivno, saj se pretežno izvaja izven 

razreda (Kavkler, 2006). 

 

E. Novljan (1997a) meni, da ima nudenje pomoči izven razreda pozitivne in negativne 

učinke.  Dobra stran je ta, da omogoča individualno delo in tako boljše spoznavanje 

otrokovih težav ter večjo intenzivnost ustrezne pomoči. Vendar pa so izkušnje 

pokazale tudi slabo stran te pomoči. Individualna obravnava izven razreda namreč ni 

vedno priporočljiva, predvsem za otroke na nižji stopnji, kajti pogosto odhajanje iz 

razreda lahko na otroka in razred slabo vpliva. Otrok je zaradi tega pogosto žrtev 

etiketiranja in si pridobi slabo samopodobo. 

 

Glede na vse prednosti in slabosti individualnih oblik pomoči nekateri strokovnjaki 

menijo, da je za otroka na nižji stopnji najbolje, da bi bil individualno obravnavan 

največ 20 minut izven razreda, preostali čas pa naj bi spremljal redni vzgojno-

izobraževalni proces v razredu, v katerem naj bi poučeval specialni in rehabilitacijski 

pedagog in učitelj (Novljan, 1997b). 

Če specialni in rehabilitacijski pedagog po kriterijih za diagnosticiranje primanjkljajev 

na posameznih področjih učenja ugotovi, da gre za učenca z izrazitimi specifičnimi 

učnimi težavami, ki mu predhodne oblike pomoči (dobra poučevalna praksa z 

individualizacijo in diferenciacijo, dopolnilni pouk, dodatna individualna in skupinska 

pomoč) niso ustrezno pomagale, gre tak učenec v postopek usmerjanja v program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Pogosto šola sama obvesti 

starše in predlaga, da bi se njihovega otroka usmerilo (po Zakonu o usmerjanju otrok 

s posebnimi potrebami-ZUOPP, 2011). Če šola meni, da je usmeritev potrebna, 

starši pa ne vložijo zahteve za usmeritev, lahko sama odda predlog za uvedbo 

postopka. Za učenca usmeritev konkretno pomeni intenzivnejšo pomoč z več 

prilagoditvami. To pomoč praviloma izvaja specialni pedagog ali učitelj na 

predmetnem področju z dodatnim izpopolnjevanjem za delo z učenci s posebnimi 

potrebami.  

7. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) določa, da se za 

otroke, ki so usmerjeni v programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, lahko 
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prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in 

časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. 

Dodatna strokovna pomoč se lahko izvaja kot pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oziroma motenj, svetovalna storitev ali učna pomoč (8. člen 

ZUOPP, 2011). Izvaja se lahko individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka 

v vzgojno-izobraževalnem ali socialnovarstvenem zavodu, izjemoma na domu, 

največ pet ur tedensko (9. člen ZUOPP, 2011). 

 

Šola je dolžna najkasneje v roku 30 dni od sprejema otroka izdelati individualizirani 

program za posameznega otroka (36. člen ZUOPP, 2011). Namen 

individualiziranega programa je potrebna individualizacija vzgoje in izobraževanja 

otrok s posebnimi potrebami. Brez individualiziranega programa otrokom s posebnimi 

potrebami ne moremo ustrezno pomagati (Galeša, 2002). Narejen je na osnovi 

konkretnega otroka in v namen zadovoljevanja njegovih posebnih potreb na področju  

vzgoje in izobraževanja. 

Vrstniška pomoč/tutorstvo 

Vrstniška pomoč spada v širši sklop sodelovalnega učenja, ki predstavlja 

strukturirano obliko dela v heterogeni skupini, kjer se z medsebojnim sodelovanjem 

skuša izboljšati znanje posameznika in znanje vseh v skupini.  

Vsa poimenovanja vrst vrstniške pomoči kot tudi razne strategije izvirajo iz ZDA. V 

Sloveniji smo ta imenovanja združili v poimenovanji: vrstniška pomoč in vrstniško 

tutorstvo (Jereb, 2011c).  

Fitz-Gibbon (1988  v Bouillet, 2010) vrstniško pomoč definira kot pojem, kjer  so vsi 

otroci v vzgojni skupini in/ali razredu (ne samo najsposobnejši v skupini) trenirani, da 

v odnosu »eden na enega« pomagajo eni drugim. Skupno učenje vrstnikov pomaga 

pri učenju socialnih veščin in v obvladovanju snovi. 

 

Pregrad (2007 v Bouillet, 2010) navaja, da termin vrstniške pomoči vključuje niz 

različnih, vendar povezanih postopkov. Navezuje se na planirano in strukturirano 

uporabo znanja, veščin in izkušenj otrok, da bi razumela, podprla, informirala in 

pomagala drugim v razvoju veščin ter sodelovala pri razvoju samopodobe otrok, ki 

jim je pomoč potrebna. 

 

D. Bouillet (2010) trdi, da je vrstniška skupina skupina oseb enake starosti, 

socialnega statusa in interesa. Zelo je pomembna v vseh oblikah razvijanja odnosa, 

komunikacije in socializacije. Nadaljuje kako vrstniška pomoč pripomore k 

uspešnemu socialnemu vključevanju. Ideja vrstniške pomoči temelji na dejstvu, da 

vrstniki lahko pomagajo pri vzpostavljanju prijateljskih vezi skozi skupne vrstniške 

dejavnosti. Koncept temelji na otrokovi sposobnosti, da delijo in izkazujejo emocije 

ter da pomagajo drugim. Znano je tudi, da otroci svoje občutke in težave neradi delijo 
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z odraslimi, saj so mnenja da ji ti ne bodo razumeli oz. da jih bodo še poslabšali. Ta 

občutja raje delijo z vrstniki. 

 

Vrstniška pomoč zahteva predhodno poučevanje veščin poslušanja, komuniciranja, 

socialnih veščin in zagovarjanje sprememb,  pri vrstniku pomočniku. Ti imajo različne 

vloge pri integrativnem izobraževanju, vendar jim odrasle osebe ne smejo pripisovati 

vse odgovornosti za ne/uspeh in učinke vključevanja. Vrstniška pomoč predstavlja 

eno bolj učinkovitih oblik pomoči učencem z učnimi težavami, saj jim omogoča 

doživljanje večje uspešnosti in sprejetosti vrstnikov. Učenci z učnimi težavami 

potrebujejo pri razvoju nekaterih veščin in pri pridobivanju temeljnih znanj drugačne 

prijeme, več časa, vadbe in potrpežljivosti kot njihovi vrstniki, a jih je prav zaradi 

težav pogosto težko motivirati. Naveličani so, da se z njimi ukvarjajo le učitelji. 

Mladostno navdušenje, spontanost, neobremenjenost, morda ne preveč odmaknjene 

lastne izkušnje in sposobnost empatije pomagajo mlademu prostovoljcu najti načine 

za spodbujanje šolarja k potrebnim vajam; otrok pa se sprosti in razživi ob druženju z 

osebo, ki dela z njim drugače, kot je navajen iz dotedanjih izkušenj (Koren, 2006). 

Tisti, ki pomoč dobi, bo snov bolje razumel, tisti, ki pomoč nudi, pa bo imel občutek, 

da je nekaj dobrega storil, kar bo vplivalo na večjo samozavest, poleg tega bo lahko 

dobil bolj jasno predstavo, kaj bi rad počel v življenju. Na tak način se otroci in 

mladostniki naučijo izražati, sporazumevati in sodelovati. Da bo motivacija za dajanje 

učne pomoči večja, se jo lahko tudi nagradi (Kesič, 2010). 

Kot vrstniško pomoč v Sloveniji  štejemo različne oblike učenja v skupini enako starih 

učencev. Učencem pomagajo k boljši motivaciji za učenje, hitrejši zapomnitvi snovi, 

boljših vzgojno-izobraževalnih dosežkih ter izboljšanju njihovega vedenja in 

sodelovanja v razredu (Jereb, 2011c). Poznamo veliko strategij vrstniške pomoči. 

Mnoge so enostavno izvedljive in uporabne pri učiteljevem poučevanju (obravnava, 

utrjevanje, preverjanje). 

Vrstniška učna pomoč se lahko izvaja v različnih oblikah: pri medvrstniški učni 

pomoči gre za nudenje učne pomoči starejših učencev mlajšim učencem; pri vrstniški 

učni pomoči pa vrstniki nudijo učno pomoč učencem z učnimi težavami. Učna pomoč 

se organizira po parih, v skupinah, v razredu, izven razreda itd. Te dejavnosti 

popestrijo redni pouk, spodbujajo aktivno sodelovanje in zagotavljajo takojšnjo 

povratno informacijo. Zahtevajo pa mentorstvo učencem, ki se vključujejo v to obliko 

pomoči (redno spremljanje, usmeritve in spodbude), ter stalen nemoten prostor 

(knjižnica, kabinet, rezervna učilnica ipd.), če je pomoč nudena pred ali po pouku. S 

tem se zagotovi večja doslednost in resnost učencev, ki pomoč nudijo in tistih 

učencev, ki jim je pomoč nudena.  

DuBois in Karcher (2005 v Jereb, 2011c) opredeljujeta vrstniško pomoč kot obliko 

pomoči vrstniku na različnih področjih. Za to obliko pomoči se največkrat uporablja 

termin vrstniško tutorstvo, ki opredeljuje vsestranske oblike pomoči vrstnikov v 

času šolanja. Vrstniško tutorstvo ločijo od vrstniškega mentorstva, ki se nanaša na 

različne oblike učne pomoči. 
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Vrstniško tutorstvo (peer tutoring)  se izvaja večinoma spontano po šolah, soseskah 

in domovih. Nanaša se na situacijo, kjer eden učenec (tutor) omogoči drugemu  

učencu učno izkušnjo, pod nadzorom učitelja. Tutorstvo predstavlja odnos med 

učencema, ki imata primerljive šolske dosežke, ali pa med učencema, ki se 

razlikujeta po učni uspešnosti. Učenec se čuti soodgovoren za uspeh, ki ga doseže s 

pomočjo vrstnika. Ta poučevalna strategija je učinkovita v razredih, kjer imajo učenci 

različne učne sposobnosti, saj spodbuja tako doseganje učnih ciljev kot izboljšanje 

odnosov med učenci. Je močno orodje za povečano učinkovitost poučevanja v 

inkluzivnem razredu. Uporabno je pri vseh šolskih predmetih ne samo branju. Najbolj 

je uporabno pri ponavljanju in utrjevanju, bolj kot pri usvajanju spretnosti in znanj. Z 

drugimi besedami je zelo uporabno za kombiniranje oz. nadgradnjo ostalih metod. 

Cilj vrstniškega tutorstva je usposobiti učence, da se samostojno učijo, sami 

spremljajo svoj učni napredek ter imajo pozitivno samopodobo, predvsem učenci z 

lažjimi učnimi težavami (Mitchell, 2008).  Prav tako je vrstniško tutorstvo učinkovito in 

kaže večje dosežke pri učencih prvih treh razredov osnovne šole, učencih v urbanih 

okoljih, učencih iz socialno manj spodbudnega okolja, učencih manjšin, šolskih 

preventivnih programih pomoči učno in socialno ogroženim učencem in učencih, ki 

sami nadzirajo tutorsko srečanje (Jereb, 2011c).  

 

Tri strategije za izboljšanje učnih dosežkov (Jereb, 2011c): 

 tutorstvo med različno starimi učenci (ang. Cross-age tutoring); 

 pomoč vrstnika pri učenih strategijah (ang. Peer-assisted learning strategies); 

- pomoč vrstnika pri branju; 

- pomoč vrstnika pri učenju matematike; 

 vzajemno vrstniško tutorstvo (ang. Reciprocal pear tutoring). 

Vse tri strategije so uporabne za delo v razredu in s celotnim razredom učencev, 

zahtevajo učenčevo aktivno sodelovanje, omogočajo uspešnost in izboljšujejo 

učenčevo samopodobo. 

Vrstniško sodelovanje v integrativnem izobraževanju temelji na izkustvenem 

učenju, oz. na učenju, ki je usklajeno s potrebami, nagnjenji in sposobnostmi 

udeleženih učencev. Najpogostejša tehnika izkustvenega učenja je 'delavniško 

skupinsko delo', pri katerem si člani skupine med seboj nudijo podporo. V tej skupini 

poteka izmenjevanje izkušenj in aktivno učenje s pridobivanjem življenjskih izkušenj. 

Podobno se dogaja tudi pri sodelovalnem učenju, kjer učenje poteka v parih ali 

skupinah. Naloga dvojic ali članov skupine je, da se ukvarjajo z istim problemom, 

raziskujejo skupne teme in nadgrajujejo spoznanja, da bi prišli do novih idej, 

kombinacij in inovacij (Buljubašić-Kuzmanović, 2006 v Bouillet 2010). Pri 

sodelovalnem učenju gre za učenje v skupini, v kateri so učenci v pozitivnem odnosu 

medsebojne soodvisnosti. Soodvisnost se razvija tako, da se spodbuja individualna 
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odgovornost za lastno učenje in aktivno sodelovanje pri reševanju problemov. 

Tovrstno učenje po delih daje otrokom možnost, da sodelujejo v razpravi in 

prevzamejo odgovornost za lastno učenje, poleg tega si učenci z izmenjavo idej 

povečujejo interes in razvijajo kritično mišljenje (Bouillet 2010). Pri sodelovalnem 

učenju učenci torej pridobijo potrebne spretnosti za učenje in postanejo 

samostojnejši pri učenju. Takšen način dela spodbuja pozitivne socialne odnose  

med učenci in jih spodbuja k sprejemanju drugačnosti (Jereb, 2011c). Čeprav je 

osnovni namen pomoč pri učenju, je prav socio-emocionalno področje tisto, na 

katerem lahko prostovoljec pomaga zmanjšati otrokove težave, saj poleg učne 

pomoči učencu nudi prijateljstvo, možnost komunikacije, podporo in razumevanje, 

spodbuja njegovo samostojnost in aktivnost ter prispeva k pozitivnejšemu 

samovrednotenju (Koren, 2006).  

 

Delo v skupini je zelo pomembna oblika dela za socialno vključevanje otrok. 

Skupina lahko močno vpliva na vedenje svojih članov. Kako bo vplivala, pa je 

odvisno od strukture skupine, ki jo tvorijo relativno stabilen obrazec odnosov med 

člani skupine (vključuje kohezivnost, vloge in status ter komunikacijsko strukturo) in 

skupinske dinamike, ki jo oblikujejo procesi, s pomočjo katerih se dogajajo 

spremembe v skupini, tako na ravni posameznika (sprememba stališč, mišljenja, 

želja) kot na ravni skupine (sprememba v odnosih, vodstvu, članih in morali skupine). 

V skupini so odnosi lahko (Bouillet,  2010): 

 kooperativni, kar pomeni, da vsi zadovoljijo svoje potrebe in se hkrati 

prilagajajo drugim. Kar pomeni, da vrstniki vplivajo na uspeh tako, da ga 

omogočajo drugim, s pomočjo, asistenco ali izmenjavo izkušenj, kar pomeni 

visoko izkoriščenost vrstnika kot vira informacij. Med člani poteka uspešna 

komunikacija. Za skupino velja visoka stopnja zaupanja, sprejemanja in 

podpore, kar prinaša zmanjšanje strahu pred neuspehom. 

 kompetitivni, kar pomeni, da eni zadovoljujejo svoje potrebe na račun drugih. 

V skupini je med člani zelo malo interakcij, veliko nesporazumov in groženj 

zaradi nezadostne komunikacije. Vrstniki tako niso izvor informacij. Konflikte 

se rešuje na ravni zmagovalec-poraženec. Člani si ne zaupajo in se slabo 

sprejemajo, zato se poveča strah pred neuspehom. Nagnjeni so k učenju z 

enako uspešnimi. 

 

Kooperativno učenje omogoča učencu z učnimi težavami, da se v čim večji meri uči 

skupaj z vrstniki v razredu. Učitelj pomaga učencu, da uspešneje sodeluje z vrstniki,  

pri komunikaciji z vrstniki, učenju po modelu itd. Iz kognitivnega in socialno-

emocionalnega vidika je vrstniška pomoč pomembna za vse učence. S 

kooperativnim učenjem lahko učenec z učnimi težavami pomembno izboljša veščine 

(tehniko branja, strategijo računanja, socialne veščine itd.) in znanja. To učenje 

običajno poteka v manjših skupinah, kjer člani drug drugemu pomagajo pri 

individualni in skupinski nalogi. Bistvo tovrstnega učenja ni, da posameznika damo v 

skupino, mu dopuščamo ali celo od njega pričakujemo, da dela samostojno in ne 

sodeluje s preostankom skupine. Učenec mora delovati kot skupina in nikakor ne 
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sme biti le fizični del skupine. Skupino je potrebno nadzorovati in usmerjati (Mitchell, 

2008). Prednost takega dela za učitelja je v tem, da lahko velik razred razdeli na 

»manjše razrede« in iz učencev ustvari več učiteljev. 

 

Učitelji bi torej morali čim bolj razvijati kooperativno učenje in sodelovalne odnose 

med učenci.  

 

5.3  Model odziva na obravnavo 

Model odziv na obravnavo  (ang. Response to intervention model – v nadaljevanju  

RTI)  je definiran kot pedagoški pristop k poučevanju, diagnostičnemu ocenjevanju in 

obravnavi ter kot učinkovit model, ki temelji na znanstveno dokazanih strategijah 

obravnave učencev, ki so rizični za vzgojno-izobraževalni neuspeh. Zagotavlja 

kakovostno poučevanje z odkrivanjem ter čim bolj zgodnjo in učinkovito obravnavo s 

pomočjo in podporo vsem učencem in še posebno tistim, ki so rizični za nižje 

izobraževalne dosežke. Učitelj v okviru modela RTI ocenjuje posebne potrebe 

učencev kot integralni del procesa poučevanja zato, da lahko čim bolj zgodaj ugotovi 

potrebe raznolike skupine učencev v razredu in prilagodi proces poučevanja večini 

učencev (Kavkler, 2011). 

 

Tuji avtorji Mellard, McKnight in Jordan (2010, v Kavkler, 2011) menijo, da je RTI 

model znanstveno dokazano učinkovit model, ki omogoča inkluzivno vzgojo in 

izobraževanje učencev, saj je usmerjen v kakovostno poučevanje vseh učencev, 

zgodnjo obravnavo, uporabo raziskovalno dokazanih učinkovitih metod odkrivanja, 

opazovanje napredka učenca in njegovo obravnavo, ki je osnovana na odkritih 

značilnostih in potrebah učenca. 

 

Večstopenjski model obravnave omogoča učno pomoč vsem učencem z učnimi 

težavami, saj se le-ta organizira: 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 po 10 minut na dan); čim manj opazno, da ne izpostavljajo 

učenca (dobi na pogled podobne naloge kot vrstniki, pomoč mu nudimo brez 

pretiranega poudarjanja drugačnosti itd.); čim bliže učencu (večina pomoči je 

organizirana v razredu) in čim krajši čas, a takrat intenzivno in učinkovito, namesto 

da učna pomoč traja leta ali ves čas šolanja (Magajna in sod., 2008). 

 

Razlika med RTI modelom in klasičnim modelom poučevanja je predvsem v tem, da 

pri modelu RTI ne čakamo na neuspeh učenca, da bi mu organizirali pomoč, ampak 

učenca, ki je rizičen za šolski neuspeh, začnemo takoj ob odkritju težav intenzivno 

obravnavati. Model RTI z zgodnjo obravnavo prepreči učno neuspešnost številnih 

učencev in omogoča tudi zgodnejše odkrivanje tistih, ki imajo učne težave (Kavkler, 

2011). Za takšno pomoč pa je potrebno nenehno sodelovanje med starši, učitelji in 

strokovnjaki. 
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Poleg petstopenjskega modela pomoči, ki ga navajam na začetku tega poglavja, so 

nam na voljo tudi druge oblike pomoči, ki v tem kontinuumu niso posebej 

izpostavljene, kar pa ne pomeni, da niso pomembne. Pomoč vrstnikov, starejših 

učencev, odraslih itd. predstavlja pomemben vir učne pomoči, ki pa je pogosto 

premalo izkoriščen oz. premalo nadzorovan in voden s strani strokovnih delavcev. 

Zavedati se moramo, da tovrstna pomoč ne more zamenjati strokovnih oblik učne 

pomoči. Ob kombiniranju  strokovne učne pomoči z alternativnimi oblikami pomoči, 

kot so vrstniška pomoč, pomoč starejših učencev in odraslih, pa lahko dosežemo 

kvalitetnejšo in bolj učinkovito učno pomoč. 
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6 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Učne težave otrok v osnovni šoli so stare toliko, kolikor je stara sama šola. V osnovni 

šoli se strokovni delavci vsak dan srečujejo z otroki, ki zaradi svojih posebnih potreb 

potrebujejo različno intenzivno učno pomoč. Poleg tega se srečujejo tudi z 

vprašanjem, kako organizirati učno pomoč, da bo ta za učence z učnimi težavami in 

njihove sošolce najbolj sprejemljiva. Če bo pomoč dobro sprejeta med učenci, se je 

bodo slednji raje udeleževali in s tem bo učna pomoč tudi bolj učinkovita. 

Kavkler in Magajna (2008) navajata, da je v  skupini otrok s posebnimi potrebami  

največ otrok z učnimi težavami, tako s splošnimi kot specifičnimi, in sicer 20 % 

šolajoče populacije. Med učenci z učnimi težavami je okrog 10 % učencev, ki imajo 

specifične učne težave, in od teh jih je le 2–4 % v šolajoči populaciji tistih, ki imajo 

izrazite specifične učne težave ali primanjkljaje na posameznih področjih učenja. 

Učenci z učnimi težavami (20 %) so po Zakonu o osnovni šoli upravičeni do 

prilagojenih metod in oblik dela, poleg tega pa jim je šola dolžna omogočiti vključitev 

v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Tistim učencem, 

ki jim navedene oblike pomoči ne pomagajo, so po usmeritvi v program prilagojenega 

izvajanja in dodatne strokovne pomoči, po zakonu upravičeni do dodatne strokovne 

pomoči in individualiziranega programa (11. člen Zakon-a o OŠ 1996). 

Kako pa na učence s posebnimi potrebami gledajo sošolci, je odvisno tudi od njihovih 

stališč do oseb s posebnimi potrebami. Stališča oblikujemo in spreminjamo celo 

življenje, predvsem znotraj skupin, ki jim pripadamo. Še posebej pomembne so 

primarne (družina, prijatelji) in referenčne skupine (Kompare in Stražišar, 2002). 

Stališča nam pomagajo, da se prilagodimo določenim življenjskim situacijam in 

zahtevam, saj omogočajo hitro presojanje ljudi, dogodkov in situacij, hkrati pa 

delujejo kot obrambni mehanizem, ki nam zagotavlja ohranjanje pozitivne 

samopodobe (prav tam). 

V diplomskem delu sem raziskala, kakšna stališča imajo učenci z učnimi težavami, ki 

prejemajo učno pomoč, do različnih oblik učne pomoči. Zanimalo me je tudi, kako na 

nudeno učno pomoč gledajo njihovi sošolci, ki učne pomoči niso deležni. Ugotoviti 

sem želela, kako se učenci z učnimi težavami počutijo v odnosu do sošolcev, ki učne 

pomoči niso deležni, in ugotovitve primerjati s tem, kako na učence z učnimi 

težavami resnično gledajo njihovi sošolci. Poleg tega me je zanimalo, ali so učenci, ki 

ne potrebujejo pomoči, pripravljeni pomagati sošolcem oz. vrstnikom, ki imajo učne 

težave. 

Z raziskavo zbrani podatki in ugotovitve bodo prispevali k večjemu razumevanju otrok 

in ustvarjanju učencem ugodnejših pogojev za  izvajanje učne pomoči. 
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7 CILJI  
 

1. Ugotoviti, kako učenci z učnimi težavami, ki so deležni učne pomoči, 

zaznavajo  in doživljajo različne oblike učne pomoči v šoli. 

 

2. Ugotoviti, kako učenci, ki učne pomoči ne prejemajo ali je ne potrebujejo, 

zaznavajo in doživljajo učno pomoč. 

 

3. Ugotoviti, kako se učenci z učnimi težavami, ki so deležni učne pomoči,  

počutijo v odnosu do sošolcev, ki učne pomoči niso deležni. 

 

4. Ugotoviti, kako učence, ki so deležni učne pomoči v šoli, sprejemajo ostali 

učenci,  ki te pomoči niso deležni. 

 

5. Ugotoviti, ali so učenci, ki nimajo učnih težav, pripravljeni pomagati vrstnikom 

oz. sošolcem, ki potrebujejo učno pomoč. 

 

6. Ugotoviti, komu in kako bi učenci, ki nimajo učnih težav, pomagali. 

 

7. Ugotoviti, kaj menijo učenci, ki nimajo učnih težav, o tem, zakaj nekdo 

potrebuje učno pomoč. 

 

8. Ugotoviti, v kakšnih skupinah, glede na uspešnost, želijo biti učenci pri 

skupinskem delu v razredu. 

 

9. Ugotoviti, do katere vrste učne pomoči imajo učenci z učnimi težavami bolj 

pozitivna stališča: do učne pomoči, ki jim jo nudi strokovni delavec, ali do učne 

pomoči, ki jim jo nudi vrstnik ali starejši učenec. 
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8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 
 

RV1: Kako učenci, ki so deležni/niso deležni učne pomoči, vrednotijo svojo lastno 

uspešnost? 

 

RV2: Katerih oblik učne pomoči so deležni? 

 

RV3: Kakšna so stališča učencev do učne pomoči? 

H4: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, imajo pozitivna stališča do učne pomoči. 

H5: Sošolci učencev, ki prejemajo učno pomoč, sami pa je niso deležni, 

doživljajo učno pomoč  drugim kot privilegij,  ki ga sami nimajo. 

 

RV4: Kakšna so stališča učencev, ki so deležni učne pomoči, do individualne in 

skupinske učne pomoči? 

H1: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, imajo bolj pozitivna stališča do skupinske 

kot do individualne učne pomoči.  

 

RV5: Kakšna so stališča učencev, ki so deležni učne pomoči, do prostora izvajanja 

učne pomoči? 

H2: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, imajo bolj pozitivna stališča do pomoči, ki 

so je deležni v učilnici med poukom, kot do pomoči izven učilnice med poukom,  

npr. v kabinetu. 

 

RV6: Kakšna so stališča učencev, ki prejemajo učno pomoč, do časa izvajanja učne 

pomoči? 

H3: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, imajo bolj pozitivna stališča do tistih oblik 

pomoči, ki se izvajajo med rednim poukom, kot do tistih oblik, ki se izvajajo pred 

ali po pouku. 

 

RV7: Kakšna so stališča učencev, ki prejemajo/ne prejemajo učne pomoči, do 

skupinskega dela v razredu? 
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H8: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, v razredu raje delajo v skupini, v kateri 

so bolj uspešni učenci. 

H9: Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, imajo pozitivna stališča do dela v 

skupini, v kateri vsi učenci niso enako uspešni. 

 

RV8: Kakšna so stališča sošolcev do učencev, ki prejemajo učno pomoč? 

H7: Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, sošolcev z učnimi težavami ne 

doživljajo negativno. 

 

RV9: Kakšna je priljubljenost učencev, ki prejemajo učno pomoč, pri sošolcih? 

H6: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, čutijo, da so v razredu pri sošolcih zaradi 

tega manj priljubljeni. 

 

RV10: Kakšna so stališča učencev, ki prejemajo učno pomoč, do vrstniške in 

strokovne pomoči? 

H10: Učenci z učnimi težavami imajo bolj pozitivna stališča do vrstniške pomoči 

kot do oblik pomoči, ki jim jo nudijo strokovni delavci. 

 

RV11: Kakšna so stališča učencev, ki ne prejemajo učne pomoči, do vrstniške 

pomoči? 

H11: Sošolci, ki nimajo učnih težav, radi pomagajo učencem (vrstnikom), ki 

potrebujejo učno pomoč. 

 

RV12: Komu in kako bi lahko pomagali učenci, ki ne prejemajo učne pomoči? 

RV13: Zakaj nekdo potrebuje učno pomoč? 
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9 RAZISKOVALNA METODA 
Za raziskovalno metodo sem uporabila študijo prereza z enim merjenjem v dveh 

različnih skupinah učencev (učenci, ki prejemajo pomoč, in učenci, ki pomoči ne 

prejemajo).  

 

9.1 Vzorec 

105 otrok druge triade iz treh mestnih osnovnih šol (učenci deležni učne pomoči in 

njihovi sošolci). Zaradi varstva podatkov bom šole poimenovala šola 1, šola 2 in šola 

3. Na Šoli 1 sem anketirala 64 učencev: 31, ki prejemajo pomoč, in 33, ki pomoči ne 

prejemajo, na Šoli 2 21 učencev: 10, ki prejemajo pomoč, in 11, ki pomoči ne 

prejemajo, in na Šoli 3 20 učencev: 10, ki prejemajo pomoč (v grafu: s pomočjo), in 

10, ki pomoči ne prejemajo (v grafu: brez pomoči).  

OPOMBA: Vseh anketiranih učencev je bilo 105. Po pregledu anket sem dve anketi 

iz Šole 2 izločila, ker sta bili nepopolni, zato bodo v nadaljnjo analizo vključeni le 103 

otroci. 
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Slika 1: Število učencev s pomočjo in brez pomoči glede na osnovno šolo (priloga: Tabela1) 
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Slika 2: Število učencev s pomočjo in brez pomoči glede na spol (priloga: Tabela 2) 
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Slika 3: Število učencev s pomočjo in brez pomoči glede na razred (priloga: Tabela 3) 

 

Da bi dobili podrobnejšo predstavo o anketiranem vzorcu učencev, sem raziskala, 

kako anketirani učenci vrednotijo svojo lastno uspešnost (RV1).  To sem ugotavljala s 

1. vprašanjem, kjer so učenci morali oceniti najbolj uspešnega učenca v razredu 

(sošolca) na lestvic od 1 najmanj uspešen do 10 najbolj uspešen. Pri 2. vprašanju pa 

so morali oceniti lastno uspešnost v primerjavi z najbolj uspešnim sošolcem. 

Pri interpretaciji rezultatov o uspešnosti sem lestvico razdelila na tri razrede: 

 od 8 do 10: najbolj uspešen  

 od 4 do 7: srednje uspešen 

 od 1 do 3: manj uspešen 

Večina anketiranih učencev je najuspešnejše sošolce ocenila z oceno v najvišjem 

razredu, razen enega, ki je najuspešnejšega sošolca ocenil z oceno 7 kot srednje 

uspešnega. Razlogi, zakaj  so najuspešnejši učenci ocenjeni z različnimi ocenami  in 

ne samo z 10, so po pogovoru z otroki naslednji: 

- nimajo vseh odličnih ocen; 

- imajo tudi nižje ocene; 

- niso vedno enako uspešni. 

Učence, ki so se ocenili z oceno, ki se nahaja v istem razredu, kot njihova ocena 

najuspešnejšega sošolca, sem razvrstila v skupino najbolj uspešnih. 

Učence, ki so se ocenili z oceno, ki se nahaja en razred nižje, kot je njihova ocena 

najuspešnejšega sošolca, sem razvrstila v skupino srednje uspešnih. 

Učence, ki so se ocenili z oceno, ki se nahaja dva razreda nižje, kot je njihova ocena 

najuspešnejšega sošolca, sem razvrstila v skupino manj uspešnih. 
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74,5 % učencev, ki prejemajo učno pomoč, se je ocenilo za srednje uspešne. Samo 

7,8 % se jih je ocenilo za manj uspešne in kar 17,7 % jih meni, da so zelo uspešni. 

Pri učencih, ki ne prejemajo učne pomoči, se jih je kar 65,4 % ocenilo za zelo 

uspešne, 32,7 % jih meni, da so srednje uspešni, eden (1,9 %) od njih pa se je ocenil 

za manj uspešnega (priloga Tabela 4). 
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Slika 4: Število učencev s pomočjo in brez pomoči glede na lastno oceno uspešnosti 

(priloga: Tabela 4) 

Večina učencev (74,5 %), ki prejemajo učno pomoč, se je ocenila kot srednje uspešni, kar 

pomeni, da se zavedajo svojih težav, a se kljub temu nimajo za manj uspešne. Večina 

učencev (65,4 %), ki pomoči ne prejema, se je ocenila kot zelo uspešni, kar je pričakovano v 

primerjavi s samooceno učencev, ki prejemajo učno pomoč. 

 

 

9.2 Pripomočki  

V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki vključuje različne ocenjevalne 

lestvice stališč. Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. Prvi del je sestavljen iz 

uvodnega lista z nagovorom, vprašanji o spolu, razredu, starosti, oceni lastne 

uspešnosti in različnih oblikah pomoči. Drugi del je namenjen anketirancem, ki 

prejemajo katero od vrst pomoči. Ta del obsega 4. vprašanje oz. dva lista s 35 

trditvami, s katerimi anketiranec lahko izrazi strinjanje  z »je tako« in nestrinjanje z 

»ni tako«. Tretji del je namenjen anketirancem, ki ne prejemajo pomoči. Sestavljen je 

iz 5., 6. in 7. vprašanja. 5. vprašanje obsega 27 trditev, s katerimi anketiranec izrazi 

strinjanje  z »je tako« in nestrinjanje z »ni tako« (pri zadnjih štirih trditvah je poleg 

strinjanja in nestrinjanja mogoče izraziti tudi osebno opisno mnenje). 6. in 7. 

vprašanje sta odprtega tipa (Komu in kako bi  lahko pomagal? in Zakaj nekdo 

potrebuje učno pomoč?).  
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9.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

V mesecu januarju sem se z ravnatelji v vzorcu omenjenih šol dogovorila za 

sodelovanje. Na šolo sem prinesla soglasja, k so jih na šoli razdelili učencem šestih, 

sedmih, osmih in devetih razredov. Konec marca in začetek aprila sem začela z 

anketiranjem, saj je bil potreben čas za vračilo soglasij. V dveh šolah sem po 

dogovoru anketiranje izvedla samostojno, na eni pa je ankete, po dogovoru in 

predhodnih navodilih, prevzela svetovalna delavka. Anketiranje sem izvedla v roku 

dveh tednov.  

Postopek anketiranja je potekal tako, da sem se učencem predstavila, jih nagovorila, 

naj bodo pri reševanju ankete iskreni, in jih prosila, naj odgovorijo na vsa vprašanja. 

Naročila sem jim, da naj ob morebitnih vprašanjih roko dvignejo tako, da ne motijo 

ostalih pri reševanju. Povedala sem tudi, da je anketa sestavljena iz dveh delov 

(skušala sem se izogniti prevelikemu poudarjanju, da se drugi in tretji del ankete med 

seboj razlikujeta). Po podanih navodilih sem razdelila prvi del ankete, med samim 

reševanjem pa še drugega in tretjega, glede na odgovarjanje posameznega 

anketiranca. Deljenje vprašalnikov je potekalo diskretno, tj. iz istega kupa listov  

(drugi del ankete v zgornjem delu kupa, tretji del ankete pa v spodnjem delu kupa).  S 

tem sem se skušala izogniti stigmatizaciji učencev in tveganju, da bi pri deljenju 

celotne ankete na enkrat izbrali napačen list, oz. da bi ob pogledu na zajeten kup 

listov izgubili motivacijo za reševanje. Ko so končali z reševanjem, sem jih še enkrat 

prosila, da preverijo, če so vse rešili. Reševanje je potekalo mirno v manjših 

skupinah, po največ 6 učencev na enkrat. 

Zbrane podatke sem vnesla v program Word Excel in jih nato statistično obdelala. Za 

ugotavljanje statistično pomembnih razlik sem uporabila hi2-preizkus: hi2-preizkus 

hipoteze neodvisnosti in hi2- preizkus hipoteze enake verjetnosti. 
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10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

10.1  Oblika učne pomoči 

V diplomskem delu me je zanimalo, katerih oblik učne pomoči so najpogosteje 

deležni učenci z učnimi težavami,  (RV2). To sem ugotavljala s 3. vprašanjem, kjer so 

se učenci, ki prejemajo učno pomoč, odločali med devetimi oblikami pomoči (od a do 

i), možnostjo, da ne dobivajo pomoči (j) in prostim odgovorom (k). Možnih je bilo več 

odgovorov. Slika 5 prikazuje, koliko učencev (od 51-ih) prejema posamezno obliko 

pomoči.  
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Slika 5: Število odgovorov (priloga: Tabela 5) 
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Slika 6: Koliko učencev prejema posamezno pomoč? (priloga: Tabela 5) 
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Iz Slike 5 in Slike 6 je razvidno, da največ učencev obiskuje dopolnilni pouk (74,5 %), 

kar je pričakovan rezultat, saj se dopolnilni pouk omenja na prvi stopnji kontinuuma 

za nudenje učne pomoči, ki so ga deležni učenci z lažjimi in prehodnimi učnimi 

težavami. Sledi dodatna strokovna pomoč, dodeljena z odločbo (41,2 %), kar ni 

običajno, ampak rezultat lahko pojasnimo s tem, da imajo učenci s težjimi učnimi 

težavami v višjih razredih že nekaj let oblikovane odločbe in jih je lažje prepoznati kot 

prejemnike učne pomoči, zato se bolj pogosto pojavljajo v vzorcu tistih učencev, ki 

potrebujejo učno pomoč. Razberemo lahko tudi, da jih je najmanj deležnih skupinske 

pomoči (3,9 %), kar lahko pomeni, da se skupinska učna pomoč, kljub mnogim 

pozitivnim učinkom, ne uporablja v tolikšni meri kot individualna učna pomoč. Eden 

od učencev je izkoristil možnost prostega odgovora in dopisal, da prejema pomoč 

staršev, ki so pogost (79–83%, Vogrinčič, Bregar-Golobič in Tancig, 2008) vir 

pomoči. Vključevanje staršev v projekt pomoči je z vidika preprečevanja šolske 

neuspešnosti zelo pomembno.  

 

Slika 7 prikazuje, koliko odstotkov, od vseh oblik pomoči, predstavlja posamezna 

oblika pomoči.  Dopolnilni pouk predstavlja 29,5 % vseh odgovorov, skupinska 

pomoč pa zgolj 1,5 % vseh odgovorov. 
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Slika 7: Zastopanost posamezne pomoči (priloga: Tabela 6) 

Učenci, ki prejemajo učno pomoč, so pri vprašanju Katero učno pomoč prejemaš 

odgovarjali z več odgovori, kar je bilo pričakovano, saj so ti učenci pogosto deležni 

več različnih oblik učne pomoči. Dopolnilni pouk je najbolj zastopan med navedenimi 

oblikami učne pomoči, predstavlja 29,50 % vseh oblik pomoči. Namenjen je 
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predvsem učencem z lažjimi učnimi težavami in teh je med učenci z učnimi težavami 

največ. Poleg tega je namenjen tudi tistim učencem, ki so iz opravičenih razlogov 

izostali od rednega pouka in potrebujejo razlago snovi, kar je tudi pogost pojav pri 

učencih. 

Najpogostejša prilagoditev, ki so je deležni učenci, ki prejemajo pomoč, je več časa, 

najmanj pogosta prilagoditev pa drugačna domača naloga. Slednja bi lahko bila 

večkrat uporabljena pri učencih, ki potrebujejo več časa za reševanje nalog, saj jih 

obsežne domače naloge dodatno obremenijo, ker jim vzamejo več časa kot njihovim 

vrstnikom. 

 

10.2  Stališča učencev do učne pomoči  

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju (RV3) me je zanimalo, kakšna so stališča 

učencev do učne pomoči, in sicer kakšna so stališča učencev, ki prejemajo učno 

pomoč do učne pomoči (ali menijo, da jim učna pomoč pomaga do dobrih ocen ali so 

zaradi učne pomoči bolj uspešni pri določenih predmetih ter ali jim učna pomoč 

pomaga, da bolj zaupajo v svoje sposobnosti), in kakšna so stališča učencev, ki ne 

prejemajo učne pomoči, do učne pomoči (ali učno pomoč doživljajo kot privilegij, ki 

ga sami nimajo). 

Tabela 7: Porazdelitev stališč do učne pomoči  

 

Trditev Število 

pozitivnih 

stališč 

Delež 

pozitivnih 

stališč 

Učenci, ki prejemajo učno pomoč (N= 51)  

12. Učna pomoč v šoli mi pomaga, da sem bolj uspešen pri 

predmetih, pri katerih imam težave. 

50 98,04% 

11. Učna pomoč v šoli mi pomaga do dobrih ocen. 48 94,12% 

13. Učna pomoč v šoli mi pomaga, da bolj zaupam v svoje učne 
sposobnosti. 

44 86,27% 

Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči (N= 52)  

7. Ni mi všeč, kadar nekateri sošolci dobijo dodatne pripomočke za 
učenje pri pouku. 

51 98,08% 

8. Ni mi všeč, da nekateri sošolci dobijo posebne delovne liste. 50 96,15% 

9. Ni mi všeč, da nekateri sošolci dobijo drugačno domačo nalogo. 47 90,38% 

6. Zavidam sošolcem, ki dobijo več časa za reševanje nalog. 46 88,46% 

5. Sošolci, ki so deležni učne pomoči v šoli lažje dobijo dobro oceno 
kot jaz, ki učne pomoči v šoli nisem deležen. 

45 86,54% 

OPOMBA: Pri negativno oblikovanih trditvah (5, 6, 7, 8, 9) predstavljajo delež pozitivnih stališč 

odgovori »ni tako«. 
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Učenci, ki prejemajo učno pomoč, imajo pozitivna stališča do te pomoči, ker jim učna 

pomoč pomaga, bodisi da so bolj uspešni pri predmetih, pri katerih imajo težave, 

bodisi ker jim učna pomoč pomaga do dobrih ocen in da bolj zaupajo v svoje učne 

sposobnosti. Tudi za njihove sošolce, ki ne prejemajo učne pomoči, lahko rečemo, da 

imajo pozitivna stališča do učne pomoči, saj učencem, ki prejemajo učno pomoč, ne 

zavidajo prilagoditev (dodatnih pripomočkov, drugačnih delovnih listov, drugačnih 

domačih nalog in dodatnega časa). Zavedajo se, da zaradi učne pomoči tisti učenci, 

ki prejemajo učno pomoč, niso privilegirani. Pozitivna stališča so pokazatelj 

sprejemanja učne pomoči, zato pridobljeni podatki nakazujejo na uspešno izvajanje 

učne pomoči, to pa je pomembno za napredek učencev z učnimi težavami Po 

mnenju M. Kavkler (2009) večina učencev s splošnimi in specifičnimi težavami 

potrebuje le dobro prakso in manjše prilagoditve, tisti z izrazitimi specifičnimi učnimi 

težavami pa poleg tega še specialne oblike pomoči in podpore ter tehnične 

pripomočke, ki posamezniku s posebnimi učnimi potrebami omogočijo, da se lažje 

uči. Učenci, ki izkusijo, da jim individualne prilagoditve in različne oblike pomoči 

dejansko pomagajo, oblikujejo pozitivna stališča do teh oblik pomoči, kar običajno 

vpliva na to, da učenci bolje sprejemajo različne oblike učne pomoči.  

 V okviru RV3 sem postavila naslednji hipotezi:  

H4: Učenci, ki dobivajo učno pomoč, imajo pozitivna stališča do učne pomoči. 

H5:  Sošolci učencev, ki dobivajo učno pomoč, sami pa je niso deležni, 

doživljajo učno pomoč  drugim kot privilegij, ki ga sami nimajo. 

 

Za hipotezo H4 sem preverjala strinjanje oz. nestrinjanje anketirancev (učencev, ki 

prejemajo učno pomoč) s trditvami 11, 12 in 13 4. vprašanja. 

Za hipotezo H5 sem preverjala strinjanje oz. nestrinjanje anketirancev (učencev, ki 

ne prejemajo učne pomoči) s trditvami 5, 6, 7, 8 in 9 5. vprašanja. 

Tabela 8: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč do učne pomoči ter hi2-preizkus 

Učenci, ki so deležni pomoči (H4) 

Trditev f+ f+% f- f-% Skupaj 

% 

hi2 Preverjanje 

hipoteze H4 in 

H5 s hi2 

11. Učna pomoč v šoli mi 

pomaga do dobrih ocen. 

48 94,1 3 5,9 100,0 39,71***   

12. Učna pomoč v šoli mi 

pomaga, da sem bolj uspešen 

pri predmetih, pri katerih 

imam težave. 

50 98,0 1 2,0 100,0 47,08***   
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Legenda (pri g=1): *** p≤0,001 f+ (število odgovorov »je tako«), f– (število odgovorov »ni tako«),  

 (statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično nepomembna razlika med odgovori) 

Pri trditvah 5, 6, 7, 8 in 9 so pod oznako f+ odgovori učencev, ki so s trditvijo »je tako« potrdili negativna stališča 

(zavidam, ni mi všeč). 

 

Vse trditve (11.–13. in 5. –9.): Hi2-preizkus je pokazal statistično pomembno razliko 

med odgovori učencev, ki so odgovarjali z »je tako«, in tistimi, ki so odgovarjali »ni 

tako«. Hipotezo enake verjetnosti lahko v vseh primerih zavrnemo s tveganjem α 

=p<0,001. 

To hipotezo sem postavila predvsem zato, ker sem hotela ugotoviti, kako na učno 

pomoč gledajo učenci, ki prejemajo učno pomoč. Glede na odgovore teh učencev 

sklepam, da imajo pozitivna stališča do učne pomoči, kar pomeni, da hipotezo H4 

sprejmemo. Učenci, ki prejemajo učno pomoč, menijo, da jim učna pomoč pomaga 

do dobrih ocen, da bolj zaupajo v svoje učne sposobnosti in so bolj uspešni pri 

predmetih, pri katerih imajo težave.  Pozitivna stališča vplivajo na pozitiven odnos do 

učne pomoči. Če imajo učenci, ki prejemajo učno pomoč, pozitivna stališča do učne 

pomoči, se je bodo raje udeleževali in se posledično verjetno tudi več naučili, saj se 

zavedajo njenih pozitivnih učinkov. 

13. Učna pomoč v šoli mi 

pomaga, da bolj zaupam v 

svoje učne sposobnosti. 

44 86,3 7 13,7 100,0 26,84***   

 Učenci, ki niso deležni pomoči (H5) 

5. Sošolci, ki so deležni učne 

pomoči v šoli lažje dobijo 

dobro oceno kot jaz, ki učne 

pomoči v šoli nisem deležen. 

7 13,5 45 86,5 100,0 27,77***   

6. Zavidam sošolcem, ki dobijo 

več časa za reševanje nalog. 

6 11,5 46 88,5 100,0 30,77***   

7. Ni mi všeč, kadar nekateri 

sošolci dobijo dodatne 

pripomočke za  

učenje pri pouku. 

1 1,9 51 98,1 100,0 48,08***   

8. Ni mi všeč, da nekateri 

sošolci dobijo posebne 

delovne liste. 

2 3,8 50 96,2 100,0 44,31***   

9.  Ni mi všeč, da nekateri 

sošolci dobijo drugačno 

domačo nalogo. 

5 9,6 47 90,4 100,0 33,92***   
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Pri učencih, ki ne prejemajo učne pomoči, prevladujejo odgovori, ki kažejo na to, da 

učenci brez pomoči učne pomoči ne vidijo kot privilegij, ki ga sami nimajo. 

Hi2_preizkus pokaže statistično pomembnost odgovorov, ki pa niso v skladu s 

hipotezo, zato lahko na podlagi odgovorov hipotezo H5 zavrnemo. Učenci brez 

pomoči ne zavidajo sošolcem, ki zaradi svojih posebnih potreb dobijo več časa za 

reševanje nalog, dodatne pripomočke, drugačne delovne liste in drugačno domačo 

nalogo. Prav tako ne mislijo, da sošolci, ki prejemajo pomoč, lažje dobijo dobro 

oceno kot oni. To v bistvu pomeni, da razumejo, da sami teh privilegijev ne 

potrebujejo, za razliko od svojih sošolcev, ki bi se brez tovrstnih prilagoditev težko 

spoprijemali z vzgojno-izobraževalnimi zahtevami. Vidimo torej, da imajo učenci, ki 

ne prejemajo učne pomoči, dokaj zrel pogled na učno pomoč, ki jo prejemajo njihovi 

sošolci. 

Podobne trditve, le z drugega zornega kota, sem postavila tudi učencem, ki 

prejemajo učno pomoč, saj sem hotela videti, kako oni doživljajo stališča svojih 

sošolcev. Tabela s frekvenčno in strukturno porazdelitvijo stališč učencev, ki so 

deležni učne pomoči, se nahaja v prilogi (Tabela 9.1). 

Odgovore učencev, ki ne prejemajo učne pomoči, sem primerjala z odgovori 

učencev, ki učno pomoč prejemajo.  

 

Tabela 9: Primerjava podobnih trditev za učence, ki prejemajo učno pomoč, in za tiste, ki 

učne pomoči ne prejemajo. 

Trditev Učenci, ki prejemajo  učno pomoč Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči 

1. Sošolci mi očitajo, da lažje dobim 

dobro oceno kot oni, ki ne dobijo učne 

pomoči.  (27,5%) 

Sošolci, ki so deležni učne pomoči v šoli lažje 

dobijo dobro oceno kot jaz, ki učne pomoči v šoli 

nisem deležen. (13,5%) 

spremenljivka1: (lažje dobi dobro oceno/ne dobi lažje dobre ocene)            hi2 =4,18* 

2. Nekateri sošolci mi zavidajo, kadar 

dobim več časa za reševanje nalog. 

(29,4%) 

Zavidam sošolcem, ki dobijo več časa za 

reševanje nalog. (11,5%) 

spremenljivka1: (zavidajo/ne zavidajo)                                                               hi2 =5,07* 

3. Nekateri sošolci mi zavidajo, kadar pri 

pouku dobim dodatne pripomočke. 

(21,6%) 

Ni mi všeč, kadar nekateri sošolci dobijo dodatne 

pripomočke za učenje pri pouku. (1,9%) 

spremenljivka1: (zavidajo/ne zavidajo)                                                               hi2 =9,65** 

4. Nekaterim sošolcem ni všeč, kadar pri 

pouku dobim drugačne delovne liste. 

(29,4%) 

Ni mi všeč, da nekateri sošolci dobijo posebne 

delovne liste. (3,8%) 

spremenljivka1: (všeč/ni všeč)                                                                             hi2 =12,21*** 
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Legenda (pri g=1): *    p≤0,05                    **   p≤0,01                     ***  p≤0,001                   

S hi
2
-preizkusom hipoteze neodvisnosti sem preverjala odvisnost spremenljivke 1 od spremenljivke 2 

(učenci, ki prejemajo učno pomoč/učenci, ki ne prejemajo učne pomoči). 

 

Populacijska razlika v odgovorih med učenci, ki prejemajo učno pomoč in učenci, ki 

ne prejemajo učne pomoči, je prisotna pri vseh štirih trditvah. Pomembno več 

učencev, ki ne prejemajo pomoči, kot učencev, ki prejemajo pomoč, se z zgornjimi 

trditvami ne strinja. 

Ugotovila sem, da učenci, ki prejemajo učno pomoč, ne izkazujejo jasnih stališč v 

zvezi s tem, ali jim sošolci zavidajo dodatni čas pri reševanju nalog in drugačne 

delovne liste. Jasno izrazijo le to, da jim ne zavidajo dodatnih pripomočkov (priloga: 

Tabela 10). Pri vseh vprašanjih obstaja statistično pomembna razlika v odgovorih 

učencev, ki prejemajo učno pomoč, in odgovorih tistih, ki učne pomoči ne prejemajo. 

Razlogov za to je lahko več. Mogoče učenci, ki prejemajo učno pomoč, čutijo zavist 

nekaterih posameznikov in to posplošijo na vse sošolce. Morda pa učenci, ki ne 

prejemajo učne pomoči, v anketi ne izkazujejo realnih stališč in dejansko zavidajo 

sošolcem drugačne delovne liste in več časa za reševanje nalog, saj menijo, da 

imajo ti tako več možnosti za dobro oceno. 

 

10.3  Stališča učencev do individualne in skupinske učne pomoči 

V okviru raziskovalnih vprašanj (RV4) me je zanimalo, kakšna so stališča učencev, ki 

prejemajo učno pomoč, do individualne in skupinske učne pomoči, ali učno pomoč 

raje prejemajo sami ali v skupini z drugimi učenci. 

Tabela 11: Razvrstitev stališč do individualne in skupinske učne pomoči 

Trditev Število 

pozitivnih 

stališč 

Delež 

pozitivnih 

stališč 

 Učenci, ki prejemajo učno pomoč (N= 51) 

4. V razredu mi je všeč, ko učitelj ob težavah z učenjem pomaga tudi 
mojim sošolcem in ne le meni. 

46 90,20% 

6. Več se naučim, ko učno pomoč dobivam sam/-a, ločeno od drugih 
učencev, kot pa ko sem je deležen skupaj z drugimi 

35 68,63% 

5. Bolj mi je všeč, kadar učno pomoč dobivam  sam/-a, kot v skupini z 
drugimi učenci. 

25 49,02% 

Več učencev je mnenja, da se več naučijo, ko učno pomoč prejemajo individualno. 

Kljub temu pa so pri 5. trditvi ostali neopredeljeni, samo polovici anketiranih učencev 

je bolj všeč, da učno pomoč dobivajo sami kot pa v skupini z drugimi. Kar pomeni, da 

ni razlik v stališčih do individualne in do skupinske pomoči. E. Novljan (1997a) meni, 

da individualno delo omogoča boljše spoznavanje otrokovih težav ter večjo 

intenzivnost ustrezne pomoči. Skupinsko delo pa je po mnenju D. Bouillet (2010) 
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pomembno za socialno vključenost otrok v skupino. Zato je pomembno, da sta v 

proces pomoči vključeni obe obliki dela. 4. trditev sem vključila v anketo, ker me je 

zanimalo, če je večini učencev všeč, kadar učitelj ob težavah  pomaga tudi njihovim 

sošolcem, ne le njim samim. Izkazalo se je, da je učencem všeč, kadar učitelj ob 

težavah pomaga tudi njihovim sošolcem. Mislim, da je razlog za to predvsem v 

dejstvu, da učenci, ki prejemajo pomoč, s svojimi posebnimi potrebami nočejo biti 

preveč izpostavljeni. Radi vidijo, da niso edini, ki potrebujejo pomoč učitelja. Poleg 

tega bodo na tak način tudi sošolci drugače gledali na učno pomoč, saj bodo videli, 

da vsak včasih potrebuje pomoč in da s tem ni nič narobe. 

 V okviru raziskovalnega vprašanja sem postavila naslednjo hipotezo H1: Učenci, ki 

prejemajo učno pomoč, imajo bolj pozitivna stališča do skupinske kot do 

individualne učne pomoči.  

Za to hipotezo sem preverila strinjanje oz. nestrinjanje anketirancev (učencev, ki 

prejemajo učno pomoč) s trditvami 5 in 6 4. vprašanja.  

Tabela 12: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč do individualne in skupinske pomoči 

ter hi2-preizkus 

 

Legenda (pri g=1): * p≤0,05  **p≤0,01  ***p≤0,001   

 f+ (število odgovorov »je tako«), f– (število odgovorov »ni tako«),  

 (statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično nepomembna razlika med odgovori) 

     

5. in 6. trditev:  Hi2-preizkus med stališči do skupinske in individualne pomoči ni 

pokazal statistično pomembnih razlik, zato lahko sprejmemo hipotezo enake 

verjetnosti. 

Na šolah se najpogosteje organizira individualno strokovno pomoč, sledi delo v večjih 

skupinah, manjših in mešanih skupinah (Kavkler, 2006). Pri hipotezi H1 sem 

sklepala, da imajo učenci kljub temu raje skupinsko pomoč, saj tako vidijo, da niso 

edini, ki potrebujejo pomoč. Poleg tega si v skupini lahko med seboj pomagajo, 

Trditev f+ f+% f- f-% Skupaj 

% 

hi2 Preverjanje 

hipoteze H1 s 

hi2 

5. Bolj mi je všeč, kadar učno 

pomoč dobivam  sam/-a, kot v 

skupini z drugimi učenci. 

25 49,0 26 51,0 100,0 0,02 x 

6. Več se naučim, ko učno pomoč 

dobivam sam/-a, ločeno od 

drugih učencev, kot pa ko sem je 

deležen skupaj z drugimi učenci. 

35 68,6 16 31,4 100,0 7,08**   
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sodelujejo, izmenjujejo izkušnje in se učijo skupaj z vrstniki, ki imajo podobne težave 

kot oni. V skupini obstaja velika verjetnost za razvoj pozitivnih socialnih odnosov, ki 

so pomembni predvsem za tiste učence, ki so v razredu osamljeni in spregledani. 

Hipoteze H1 ne morem sprejeti, ker pri 5. trditvi izračuni ne kažejo statistično 

pomembnih razlik med odgovori učencev, kar pomeni, da učenci, ki prejemajo učno 

pomoč, nimajo preference med individualno in strokovno pomočjo. Poleg tega moram 

hipotezo zavrniti tudi zaradi trditve 6, pri kateri statistično pomembni rezultati 

nasprotujejo hipotezi. Iz odgovorov je razvidno, da se učenci naučijo več, če učno 

pomoč dobivajo sami, ločeno od drugih, kot pa, ko so je deležni v skupini z drugimi 

otroci. Mislim, da imajo učenci takšen občutek predvsem zaradi načina dela pri 

individualni pomoči, saj se učitelj takrat posveča le njemu in njegovim potrebam. Če 

učitelj ni dovolj pozoren, lahko učenec v skupini dobi občutek, da je zapostavljen, 

zaradi česar izgubi motivacijo in neha poslušati, kar potem vpliva na količino 

pridobljenega znanja. Kljub temu menim, da je potrebno kombinirati obe obliki 

pomoči, saj vsaka na svoj način pomagata k večji uspešnosti otrok. 

 

 

10.4  Stališča učencev, ki prejemajo učno pomoč, do prostora 

izvajanja učne pomoči 

V povezavi z učno pomočjo me je zanimalo (RV5), kakšna stališča imajo učenci, ki 

prejemajo učno pomoč, do prostorov, v katerih se izvaja učna pomoč: ali jim je bolj 

všeč, kadar se pomoč izvaja v razredu ali izven razreda (npr. v kabinetu, knjižnici).  

Tabela 13: Razvrstitev stališč do prostora izvajanja učne pomoči 

Trditev  

  

Število 

pozitivnih 

stališč 

Delež 

pozitivnih 

stališč 

                   Učenci, ki prejemajo učno pomoč (N= 51) 

2. Neprijetno mi je, ko moram med poukom oditi k učni pomoči iz 
razreda. 

28 54,90% 

3. Ni mi všeč, kadar sem med rednim poukom ločen/-a od sošolcev. 25 49,02% 

1. Več se naučim, kadar se učna pomoč med poukom izvaja v učilnici, 
kot če se izvaja izven učilnice (npr. v kabinetu, knjižnici). 

24 47,06% 

 

 OPOMBA: Pri negativno oblikovanih trditvah (2, 3) predstavljajo delež pozitivnih stališč odgovori »ni 

tako«. 

Pri petem raziskovalnem vprašanju (RV5) (Kakšna so stališča učencev, ki so deležni 

učne pomoči, do prostora izvajanja učne pomoči?) lahko odgovorimo, da ni razlik v 

stališčih do izvajanja pomoči v učilnici in izven učilnice, saj je število odgovorov za 

omenjeni možnosti skoraj enako. Uporabila sem tudi trditvi 2 in 3, saj me je zanimalo, 
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če je učencem, ki so deležni pomoči, neprijetno, ko morajo med poukom iz razreda k 

učni pomoči, in če jim ni všeč, kadar so med rednim poukom ločeni od sošolcev. Pri 

2. trditvi je več učencev, ki so deležni učne pomoči, odgovorilo, da jim ni neprijetno, 

ko morajo med poukom iz razreda k učni pomoči. Pri 3. trditvi pa je večina učencev, 

ki so deležni učne pomoči, izrazila negativno stališče do tega, da so med rednim 

poukom ločeni od sošolcev. Obravnava izven razreda tudi s strokovnega vidika ni 

vedno priporočljiva, predvsem za otroke na nižji stopnji, saj po mnenju E. Novljan 

(1997a) otrok lahko postane žrtev etiketiranja, kar vpliva na otrokovo samopodobo. 

OPOMBA: Pri obeh trditvah je med odgovori učencev, ki prejemajo učno pomoči, 

zelo majhna razlika med številom tistih, ki se strinjajo, in številom tistih, ki se ne 

strinjajo s trditvama.  

V okviru tega sem postavila hipotezo H2: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, imajo 

bolj pozitivna stališča do pomoči, ki so je deležni v učilnici med poukom, kot 

do pomoči izven učilnice med poukom,  npr. v kabinetu. 

Za to hipotezo sem preverila strinjanje oz. nestrinjanje anketirancev (učencev, ki 

prejemajo učno pomoč) s trditvijo 1 4. vprašanja.  

 

Tabela 14: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč do prostora izvajanja učne pomoči 

 

Legenda: f+ (število odgovorov »je tako«), f–  število odgovorov »ni tako«,  

 (statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično nepomembna razlika med odgovori) 

1. trditev: Hi2-preizkus ne pokaže statistično pomembnih razlik med stališči do učne 

pomoči, ki se izvaja v razredu, in učne pomoči, ki se izvaja izven razreda, zato lahko 

sprejmemo hipotezo enake verjetnosti. 

 

E. Novljan (1997a) meni, da ima nudenje pomoči izven razreda pozitivne in negativne 

učinke. Dobra stran je ta, da omogoča individualno delo in tako boljše spoznavanje 

otrokovih težav ter večjo intenzivnost ustrezne pomoči. Vendar pa so izkušnje 

pokazale tudi slabo stran te pomoči. Individualna obravnava izven razreda namreč ni 

vedno priporočljiva, kajti pogosto odhajanje iz razreda lahko na otroka z učnimi 

težavami slabo vpliva. V moji raziskavi, kljub temu prevladujejo odgovori, ki 

Trditev f+ f+% f- f-% Skupaj 

% 

hi2 Preverjanje 

hipoteze H2 s 

hi2 

1. Več se naučim, kadar se učna 

pomoč med poukom izvaja v 

učilnici, kot če se izvaja izven 

učilnice (npr. v kabinetu, 

knjižnici). 

24 47,1 27 52,9 100,0 0,18 x 
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nakazujejo na pozitivna stališča učencev, ki niso deležni učne pomoči, do učne 

pomoči, ki se izvaja izven učilnice (npr. v kabinetu, knjižnici), vendar tega ne moremo 

statistično podpreti. Na podlagi hi2-preizkusa hipoteze H2 ne moremo sprejeti, saj 

izračuni ne kažejo statistično pomembnih razlik v pogostosti stališč do učne  pomoči, 

ki se izvaja v razredu, in tisto, ki se izvaja izven razreda.  

 

 

10.5  Stališča učencev, ki prejemajo učno pomoč, do časa izvajanja 

učne pomoči 

Poleg stališč do prostora izvajanja učne pomoči me je zanimalo tudi, kakšna so 

stališča učencev, ki prejemajo učno pomoč, do časa izvajanja učne pomoči (RV6): ali 

imajo raje pomoč med poukom od pomoči pred in po pouku. 

Tabela 15: Razvrstitev stališč do časa izvajanja učne pomoči 

Trditev  Število 

pozitivnih 

stališč 

Delež 

pozitivnih 

stališč 

             Učenci, ki prejemajo učno pomoč (N= 51) 

28.  Raje imam učno pomoč pred poukom ali po njem, ker tako 
sošolci ne vidijo, da sem deležen učne pomoči. 

37 72,54% 

26.  Raje imam učno pomoč med  poukom, saj mi ni treba biti pri 
šolskih urah. 

31 60,78% 

29. Raje imam učno pomoč pred poukom ali po njem, ker tako ne 
zamudim učiteljeve razlage pri pouku. 

29 56,86% 

27.  Raje imam učno pomoč med rednim poukom, saj mi tako ni 
potrebno prihajati pred poukom ali ostajati po pouku. 

22 43,14% 

 

 OPOMBA: Pri negativno oblikovanih trditvah (28, 29) predstavljajo delež pozitivnih stališč odgovori 

»ni tako«. 

Malo več kot polovica učencev se nagiba k učni pomoči pred ali po pouku, ker nočejo 

zamuditi učiteljeve razlage. Ne moti jih, da sošolci tako vidijo, da so deležni učne 

pomoči. Učenci se veliko naučijo ob učiteljevi razlagi, zato bi bilo smiselno, da 

individualna učna pomoč poteka tudi med poukom v učilnici, kar pa se v praksi redko 

izvaja. Nekateri učenci pa se hočejo izogniti pouku, zato imajo raje pomoč, ki se 

izvaja med poukom izven učilnice, kjer poteka redni pouk. Razlogov, zakaj se hočejo 

izogniti pouku, je več. Eden od razlogov je doživljanje neuspeha pri nekaterih 

predmetih, ki povzroči negativna stališča do tega predmeta in posledično tudi željo po 

izogibanju in premajhno motiviranost za sodelovanje. Če bi se individualna učna 

pomoč izvajala med poukom, v učilnici, kjer poteka redni pouk, bi učenci, ki 

potrebujejo učno pomoč, bolje razumeli učiteljevo razlago in izgubil odpor do 

predmeta, ki mu povzroča težave. Čas pred ali po pouku pa naj bo namenjen 
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dopolnilnemu pouku, ki je po mnenju M. Kavkler (2008) namenjen otrokom, ki 

potrebujejo ponovno razlago snovi in več vaj. 

V okviru tega raziskovalnega vprašanja sem postavila hipotezo H3: Učenci, ki 

prejemajo učno pomoč, imajo bolj pozitivna stališča do tistih oblik pomoči, ki 

se izvajajo med rednim poukom, kot do tistih oblik, ki se izvajajo pred ali po 

pouku. 

Za to hipotezo moramo preveriti strinjanje oz. nestrinjanje anketirancev (učencev, ki 

prejemajo učno pomoč)  s trditvami 26, 27, 28 in 29 4. vprašanja.  

Tabela 16: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč do časa izvajanja učne pomoči 

 

Legenda (pri g=1): ***   p≤0,01   f+ število odgovorov »je tako«,  f– število odgovorov »ni tako«, 

(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično nepomembna razlika med odgovori) 

 

26., 27., in 29.  trditev: Na podlagi hi2-preizkusa hipoteze H3 ne moremo potrditi, 

saj izračuni ne kažejo statistično pomembnih razlik med stališči učencev do učne 

pomoči, ki se izvaja med poukom, in tisto, ki se izvaja pred ali po pouku. 

Pri hipotezi H3 sem izhajala iz razmišljanja, da je otrokom bolj všeč pomoč med 

poukom, saj jim tako ni treba prihajati pred poukom ali ostajati po pouku, ko so že 

utrujeni. Ob tem sem pomislila tudi na možnost izostajanja od pouka, ki jim jo nudi 

pomoč, organizirana med poukom. Po drugi strani pa so nekateri učenci radi pri 

pouku, saj nočejo zamuditi učiteljeve razlage. Nobene od zgoraj navedenih domnev z 

Trditev f+ f+% f- f-% Skupaj 

% 

hi2 Preverjanje 

hipoteze H3 s  

hi2 

26.  Raje imam učno pomoč med  

poukom, saj mi ni treba biti pri 

šolskih urah. 

20 39,2 31 60,8 100,0 2,37 x 

27.  Raje imam učno pomoč med 

rednim poukom, saj mi tako ni 

potrebno prihajati pred poukom 

ali ostajati po pouku. 

22 43,1 29 56,9 100,0 0,96 x 

28.  Raje imam učno pomoč pred 

poukom ali po njem, ker tako 

sošolci ne vidijo, da sem deležen 

učne pomoči. 

14 27,5 37 72,5 100,0 10.37**    

29. Raje imam učno pomoč pred 

poukom ali po njem, ker tako ne 

zamudim učiteljeve razlage pri 

pouku. 

29 56,9 22 43,1 100,0 0,96 x 
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raziskavo ne morem potrditi, saj statistični rezultati kažejo na enako verjetnost 

odgovorov. Pomembna statistična razlika se kaže le pri 28 trditvi, pri kateri učenci, ki 

prejemajo učno pomoč, izrazijo, da jim ni neprijetno, če sošolci vidijo, da so deležni 

učne pomoči. 

V raziskavi sem ugotovila, da v absolutnih deležih prevladujejo odgovori, ki 

nakazujejo na pozitivna stališča do učne pomoči, ki se izvaja pred ali po pouku, 

vendar izračuni hi2-preizkusa ne kažejo statistično pomembnih razlik med stališči do 

učne pomoči, ki se izvaja med poukom, in tisto, ki se izvaja pred ali po pouku, zato 

hipoteze ne moremo potrditi. 

 

 

10.6  Stališča do skupinskega dela v razredu  

Skupinsko delo spodbuja sodelovanje in s tem možnost za boljše vključevanje 

učencev s posebnimi potrebami, zato me je zanimalo, kakšna stališča imajo učenci, 

ki prejemajo učno pomoč, in tisti, ki učne pomoči ne prejemajo, do skupinskega dela 

v razredu.  

Tabela 17: Razvrstitev stališč do skupinskega dela v razredu 

Trditev Število 

pozitivnih 

stališč 

Delež 

pozitivnih 

stališč 

                             Učenci, ki prejemajo učno pomoč (N= 51) 

7.  Všeč mi je, da učitelj organizira skupinsko delo pri pouku. 43 84,31% 

10. Všeč mi je, kadar sem v razredu pri skupinskem delu z učenci, ki so 
bolj uspešni kot jaz. 

33 64,71% 

8.  Všeč mi je, kadar smo v razredu pri skupinskem delu vedno isti 
učenci. 

28 54,91% 

9.  Všeč mi je, kadar sem v razredu pri skupinskem delu z učenci, ki so 
enako uspešni kot jaz. 

21 41,18% 

                           Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči (N= 52) 

16.  Všeč mi je, da učitelj organizira skupinsko delo pri pouku. 50 96,15% 

15.  V skupini s sošolci, ki potrebujejo pomoč pri učenju, ne delam rad. 43 82,69% 

17. Všeč mi je, kadar smo v razredu pri skupinskem delu  vedno isti 
učenci. 

37 71,15% 

19. Všeč mi je, kadar sem v razredu pri skupinskem delu z učenci, ki 
niso enako uspešni kot jaz. 

30 57,69% 

18.  Všeč mi je, kadar sem v razredu pri skupinskem delu z učenci, ki so 
enako uspešni kot jaz. 

12 23,08% 

 

Obe skupini učencev, tisti, ki prejemajo učno pomoč, in tisti, ki učne pomoči ne 

prejemajo, imata pozitivna stališča do skupinskega dela v razredu, kar je pozitiven 
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dejavnik, ki omogoča medsebojno sodelovanje pri učenju. Učenci, ki ne prejemajo 

učne pomoči, imajo pozitivna stališča do skupinskega dela z učenci, ki pomoč pri 

učenju potrebujejo in se nagibajo k skupinskem delu z istimi učenci, verjetno zaradi 

močnih prijateljskih vezi z določenimi učenci. Učenci, ki prejemajo pomoč, imajo 

pozitivna stališča do skupinskega dela z učenci, ki so bolj uspešni od njih, kar 

pomeni, da se zavedajo, da jim ti učenci lahko pomagajo. Tudi pri učencih, ki ne 

potrebujejo učne pomoči, prevladujejo odgovori, ki kažejo na pozitivna stališča do 

skupinskega dela s tistimi učenci, ki niso enako uspešni kot oni sami. Z omenjenim 

lahko ponovno potrdimo, da imajo učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, pozitivna 

stališča do skupinskega dela z manj uspešnimi učenci, ki potrebujejo pomoč.  

V okviru tega sem postavila naslednji hipotezi: 

H8: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, v razredu raje delajo v skupini, v kateri 

so bolj uspešni učenci. 

H9: Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, imajo pozitivna stališča do dela v 

skupini, v kateri vsi učenci niso enako uspešni. 

Za hipotezo H8 moramo preveriti strinjanje oz. nestrinjanje anketirancev (učencev, ki 

prejemajo učno pomoč)  s trditvijo 10 4. vprašanja.  

Za hipotezo H9 moramo preveriti strinjanje oz. nestrinjanje anketirancev (učencev, ki 

ne prejemajo učne pomoči)  s trditvijo 19 5. vprašanja.  

Tabela 18: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč do skupinskega dela v razredu 

 

Legenda (pri g=1): * p≤0,05    f+ število odgovorov: »je tako«, f–  število odgovorov: »ni tako« 

(statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično nepomembna razlika med odgovori) 

 

Učenci, ki prejemajo učno pomoč (H8) 

Trditev f+ f+% f- f-% Skupaj 

% 

hi2 Preverjanje 

hipoteze H8 in 

H9 s hi2 

10. Všeč mi je, kadar sem v 

razredu pri skupinskem delu z 

učenci, ki so bolj uspešni kot 

jaz. 

33 64,7 18 35,3 100,0 4,41*   

 Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči (H9) 

19. Všeč mi je, kadar sem v 

razredu pri skupinskem delu z 

učenci, ki niso enako uspešni 

kot jaz. 

30 57,7 22 42,3 100,0 1,23 x 
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10. in 19. trditev: Razlika v odgovorih ni statistično pomembna, zato lahko pri obeh 

trditvah sprejmemo hipotezo enake verjetnosti. 

 

Hipotezo H8 lahko potrdimo, saj izračuni kažejo, da je razlika med odgovori 

statistično pomembna. Učencem, ki prejemajo učno pomoč, je všeč, kadar so v 

razredu pri skupinskem delu z učenci, ki so bolj uspešni kot oni. To hipotezo sem 

postavila, ker menim, da se hočejo učenci pri skupinskem delu dejansko nekaj 

naučiti, zato radi delajo v skupinah, kjer so bolj uspešni učenci, ki jim lahko 

pomagajo. Mislim, da se zavedajo, da bodo v skupini z uspešnejšimi lažje in 

uspešneje delali. Ugotovila sem, da večini učencev, ki prejemajo pomoč, ugaja, da 

učitelj organizira skupinsko delo pri pouku. Kar je zelo pomembna ugotovitev, saj bo 

delo v skupini zagotovo obrodilo mnogo pozitivnih učinkov za socialno vključevanje 

otrok, če bo učitelj organiziral tovrstne dejavnosti. Ne morem pa sprejeti sklepa, da 

so jim všeč  skupine, v katerih so vedno isti učenci, ki so bolj uspešni od njih, saj med 

odgovori ni statistično pomembne razlike (hi2=0,49), čeprav se na prvi pogled zdi, da 

se je več kot polovica anketiranih odločila za ta odgovor. Mitchell (2008) pravi, da 

bistvo tovrstnega učenja ni, da posameznika damo v skupino, mu dopuščamo ali celo 

od njega pričakujemo, da dela samostojno in ne sodeluje s preostankom skupine. 

Učenec mora sodelovati s skupino in nikakor ne sme biti le fizični del skupine. Poleg 

tega se nagibajo k skupinam, v katerih so uspešnejši učenci, kar pomeni, da s sošolci 

niso v tekmovalnem odnosu. 

Tudi hipoteze H9 ne morem potrditi, ker lahko na podlagi odgovorov sprejmem le 

hipotezo enake verjetnosti.  Ugotovila sem, da večini učencev, ki ne prejemajo učne 

pomoči, ugaja, da učitelj organizira skupinsko delo pri pouku in da radi delajo tudi z 

učenci, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Učencem, ki ne prejemajo učne pomoči, ni 

všeč, če delajo v skupini z enako uspešnimi učenci. Učenci se torej nagibajo k 

kooperativnim odnosom, kjer kot navaja Bouillet (2010) vsi zadovoljijo svoje potrebe 

in se hkrati prilagajajo drugim. Kar pomeni, da vrstniki vplivajo na uspeh tako, da ga 

omogočajo drugim, s pomočjo, asistenco ali izmenjavo izkušenj, kar pomeni visoko 

izkoriščenost vrstnika kot vira informacij. Med člani poteka uspešna komunikacija. Za 

skupino velja visoka stopnja zaupanja, sprejemanja in podpore, kar prinaša 

zmanjšanje strahu pred neuspehom, kar je pomembno predvsem za učence z učno 

pomočjo, ki imajo načeto samopodobo in ne zaupajo v svoje učne sposobnosti. 

Učencem, ki ne prejemajo učne pomoči, so všeč skupine, v katerih so vedno isti 

učenci, verjetno zaradi močnih prijateljskih vezi. 

 

 

Odgovore učencev, ki ne prejemajo učne pomoči, sem primerjala z odgovori 

učencev, ki prejemajo učno pomoč.  
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Tabela 19: Primerjava podobnih vprašanj za učence, ki prejemajo učno pomočjo, in tiste, ki 

ne prejemajo učne pomoči 

Trditev Učenci, ki prejemajo  učno pomoč Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči 

 

1. Všeč mi je, kadar smo v razredu pri 

skupinskem delu  vedno isti učenci. 

(54,9%) 

Všeč mi je, kadar smo v razredu pri 

skupinskem delu  vedno isti učenci. (71,2%) 

spremenljivka 1 (všeč mi je /ni mi všeč)                                 hi2 = 2,92 

2. Všeč mi je, kadar sem v razredu pri 

skupinskem delu z učenci, ki so enako 

uspešni kot jaz. (41,2%) 

 

Všeč mi je, kadar sem v razredu pri 

skupinskem delu z učenci, ki so enako 

uspešni kot jaz. (23,1%) 

 

spremenljivka 1 (všeč mi je /ni mi všeč)                                  hi2 = 3,87* 

 

Legenda (pri g=1): *     p≤0,05                     

S hi
2
-preizkusom hipoteze neodvisnosti, sem preverjala odvisnost spremenljivke 1 od spremenljivke 2 

(učenci, ki prejemajo učno pomoč/učenci, ki ne prejemajo učne pomoči). 

 

Populacijska razlika v odgovorih med učenci, ki prejemajo učno pomoč, in tistimi, ki 

ne prejemajo učne pomoči, je prisotna pri 1. in 3. trditvi. 

Ugotovila sem, da se pri trditvah všeč mi je, da učitelj organizira skupinsko delo pri 

pouku in všeč mi je, kadar sem v razredu pri skupinskem delu z učenci, ki so enako 

uspešni kot jaz, statistično pomembna razlika med odgovori učencev, ki prejemajo 

učno pomoč, in tistimi, ki učne pomoči ne prejemajo. Slednjim je bolj všeč, da učitelj 

organizira skupinsko delo pri pouku, kot tistim učencem, ki prejemajo učno pomoč. 

Pomembno več učencev, ki prejemajo učno pomoč, kot tistih, ki učne pomoči ne 

prejemajo, se strinja z drugo trditvijo, ki pravi, da jim je bolj všeč delati z enako 

uspešnimi učenci. Kar še enkrat potrdi dejstvo, da učenci, ki ne prejemajo učne 

pomoči, radi delajo tudi z manj uspešnimi učenci, torej z učenci, ki prejemajo učno 

pomoč. 
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10.7  Stališča sošolcev do učencev, ki prejemajo učno pomoč 

V okviru raziskovalnih vprašanj me je zanimalo (RV8),  kakšna stališča imajo sošolci 

do učencev, ki prejemajo učno pomoč.  

Tabela 20: Razvrstitev stališč učencev, ki ne prejemajo učne pomoči, do učencev, ki 

prejemajo učno pomoč 

Trditev Število 

pozitivnih 

stališč 

Delež 

pozitivnih 

stališč 

                      Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči (N= 52) 

1. Razumem, zakaj nekateri sošolci potrebujejo učno pomoč. 51 98,08% 

2. Nič ni narobe s tem, da nekateri sošolci potrebujejo več pomoči pri 
učenju. 

51 98,08% 

26.  Zasmehujem sošolce, ki so deležni učne pomoči.  50 96,15% 

3. Na sošolce, ki potrebujejo učno pomoč, gledam enako kot na vse 
ostale sošolce. 

49 94,23% 

10. S sošolci, ki potrebujejo učno pomoč, se ne družim rad. 47 90,38% 

25. Zavidam sošolcem, ki k učni pomoči odhajajo iz učilnice in manjkajo 
med  poukom.  

46 88,46% 

27. Sošolci, ki so deležni učne pomoči se mi smilijo.  38 73,08% 

4. Učne pomoči so deležni le manj sposobni učenci. 33 63,46% 

24. Občudujem sošolce, ki so deležni učne pomoči.  20 38,46% 

 

 OPOMBA: Pri negativno oblikovanih trditvah (4, 10, 26, 25, 27) predstavljajo delež pozitivnih stališč 

odgovori »ni tako«. 

Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, imajo zelo pozitivna stališča do učencev, ki 

prejemajo učno pomoč. Skoraj vsi razumejo, zakaj nekateri sošolci potrebujejo 

pomoč, in menijo, da s tem ni nič narobe. Sošolcev ne zasmehujejo. Na njih gledajo 

enako kot na vse ostale sošolce in se z njimi radi družijo. Ne zavidajo jim, da med 

poukom odhajajo iz učilnice, saj se zavedajo, da se vseeno učijo le na drug način. 

Večina učencev, ki ne prejema učne pomoči, meni, da se jim njihovi sošolci, ki 

prejemajo pomoč, ne smilijo, prav tako jih ne občudujejo, saj niso nič več ali manj od 

njih. 33 učencev od 52 je mnenja, da učne pomoči niso deležni le manj sposobni 

učenci, kar kaže na dokaj dobro sliko o učencih, ki prejemajo učno pomoč. 

V okviru tega sem postavila hipotezo H7: Učenci, ki ne dobivajo učne pomoči, 

sošolcev z učnimi težavami ne doživljajo negativno. 

Za hipotezo H7  moramo preveriti strinjanje oz. nestrinjanje anketirancev (učencev, ki  

ne prejemajo učne pomoči)  s trditvami 3, 4, 10, 25 in 26 5. vprašanja. 
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Tabela 21: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč do učencev, ki ne prejemajo učne 

pomoči 

 

Legenda (pri g=1): * p≤0,05   *** p≤0,01   *** p≤0,001       

f+ (število odgovorov »je tako«), f– (število odgovorov »ni tako«),  

 (statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično nepomembna razlika med odgovori)   

Pri trditvah 4, 10, 25 in 26 so pod oznako f+ odgovori učencev, ki so s trditvijo »je tako« potrdili 

negativna stališča. 

    

3., 10., 25. in 26. trditev: Razlike v odgovorih so statistično pomembne. Hipotezo 

enake verjetnosti lahko vseh štirih trditvah zavrnemo s tveganjem α =p<0,001. 

Na podlagi hi2-preizkusa lahko hipotezo H7 potrdimo. Pri trditvah 3, 10, 25 in 26 je 

zaznati rezultate, ki temeljijo na pozitivnih stališčih, zato lahko hipotezo z veliko 

gotovostjo sprejmemo. 

V raziskavi (Fabrizio-Filiščič, 1997), ki jo omenjam v teoretičnem delu, so ugotovili, 

da so vrstniki pripravljeni družiti z učenci s težavami in verjamejo, da so tudi oni lahko 

učno uspešni v redni osnovni šoli. Pripravljeni so z njimi sodelovati in prevzeti 

aktivnejšo vlogo v odnosu do teh učencev. Nekateri učenci bi odločno protestirali, če 

bi se soočili z nesramnim in neustreznim vedenjem do drugačnih vrstnikov. Večina 

vrstnikov ima pozitivna stališča do učencev s težavami. Njihove izkušnje s temi 

učenci so večinoma pozitivne, kar vpliva na pozitivna stališča. Pozitivna stališča pa 

so za uspešno inkluzijo zelo pomembna. 

Trditev f+ f+% f- f-% Skupaj 

% 

hi2 Preverjanje 

hipoteze H7 s 

hi2 

3. Na sošolce, ki potrebujejo 

učno pomoč, gledam enako 

kot na vse ostale sošolce. 

3 5,8 49 94,2 100,0 40,69***   

4. Učne pomoči so deležni le 

manj sposobni učenci. 

19 36,5 33 63,5 100,0 3,77 x 

10. S sošolci, ki potrebujejo 

učno pomoč, se ne družim rad. 

5 9,6 47 90,4 100,0 33,92***   

25. Zavidam sošolcem, ki k 

učni pomoči odhajajo iz 

učilnice in manjkajo med  

poukom. Dopiši zakaj. 

6 11,5 46 88,5 100,0 30,77***   

26.  Zasmehujem sošolce, ki so 

deležni učne pomoči. Dopiši 

zakaj. 

2 3,8 50 96,2 100,0 44,31***   
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Tudi sama sem v raziskavi dobila podobne rezultate. Učenci, ki niso deležni učne 

pomoči, se radi družijo s sošolci, ki so deležni učne pomoči. Razumejo, zakaj nekdo 

potrebuje učno pomoč, in menijo, da s tem ni nič narobe. Na njih gledajo kot na vse 

ostale sošolce in jih ne zasmehujejo, menijo, da niso nič drugačni od njih in so 

enakopravni (tabela 24). Sošolcem ne zavidajo, ker odhajajo iz učilnice k učni 

pomoči, saj razumejo, da so tam prav tako učijo, le na drugačen način.  

 

 

V spodnjih tabelah so zbrani odgovori na vprašanja pri trditvah 24 (Tabela 22), 25 

(Tabela 23),  26 (Tabela 24) in 27 (Tabela 25). Sošolci učencev, ki so deležni učne 

pomoči, navajajo razloge, zakaj jih oz. zakaj jih ne občudujejo, zasmehujejo in zakaj 

se jim smilijo. 

 

Tabela 22: Frekvenčna razdelitev razlogov, zakaj učenci, ki ne potrebujejo učne pomoči, 

občudujejo/ne občudujejo sošolce, ki potrebujejo učno pomoč 

Je tako, ker… f Ni tako, ker… f 

se trudijo (za uspeh, dobre ocene) 6 niso nič več ali manj od nas (vsi smo 

enaki) 

6 

so pogumni ker UT delijo z drugimi (si upajo priznati, 

da potrebujejo pomoč) 

2 jih nimam za kaj občudovati 3 

bodo v prihodnosti bolj uspešni 2 je pomoč nekaj vsakdanjega (nič 

posebnega) 

2 

se bodo nekaj dobro naučili 2 se mi smilijo 2 

ravno tako sodelujejo pri pouku 1 jih je večina deležna pomoči zaradi 

njihovega nedela 

1 

priznajo, da jim nekaj ne gre od rok 1 je prav, da dobijo pomoč 1 

 

Ostali odgovori, zakaj občudujejo sošolce, ki prejemajo učno pomoč: se še 

doma trudijo in učijo, si vzamejo čas za šolo, nihče noče imeti pomoči, sprejmejo 

pomoč,  jim je mar za ocene, vem, da jim ni lahko, so prijazni, so potrpežljivi in 

zavzeti, da se nekaj naučijo. 

Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, v večini (32 od 51 anketiranih) ne izrazijo 

občudovanja do sošolcev, ki prejemajo učno pomoč, saj menijo, da niso nič več ali 

manj od njih in jih nimajo za kaj občudovati, saj je pomoč nekaj vsakdanjega. 20 

učencev (od 51), ki ne prejemajo učne pomoči, pa sošolce, ki prejemajo učno pomoč, 

občuduje, ker se trudijo, da bodo bolj uspešni in ker si upajo priznati, da potrebujejo 

pomoč. Iz odgovorov lahko vidimo, da učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, sošolce, 

ki prejemajo učno pomoč, sprejemajo kot sebi enake ali jih celo občudujejo, kar 

pomeni, da jih pozitivno sprejemajo. 
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Tabela 23: Frekvenčna razdelitev razlogov, zakaj  učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, 

zavidajo/ ne zavidajo sošolcem, ki potrebujejo pomoč 

Je tako, ker… f Ni tako, ker… f 

Manjkajo pri spraševanju  ali lahko pišejo test 

v miru 

1 Je to tudi pouk (se tam tudi učijo, le na drug 

način) 

12 

Imajo lažjo nalogo 1 Mi je pri pouku všeč in ne maram  preveč 

izostajati 

4 

Včasih manjkajo pri spraševanju 1 Potrebuje pomoč, da bo bolj uspešen 3 

Jim ni treba biti pri pouku 1 Ne potrebujem učne pomoči 2 

 

Ostali odgovori, zakaj ne zavidajo sošolcem, ki odhajajo iz učilnice in manjkajo 

pri pouku: se tam veliko več učijo, zamudijo učiteljevo razlago, se ne bodo veliko 

naučili, jim tako pomagajo, se tako lažje učijo, sem rad skupaj z drugimi v razredu, se 

mi smilijo. 

Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, svojim sošolcem, ki prejemajo učno pomoč, ne 

zavidajo, da med poukom odhajajo iz učilnice, k učni pomoči, saj se zavedajo, da se 

tudi oni učijo, le na drug način. Poleg tega jim je pri pouku všeč in ne marajo 

izostajati. Le redki so tisti, ki jim zavidajo, ker manjkajo pri spraševanju in zaradi 

prilagoditev lahko test pišejo v miru. Tudi iz teh odgovorov lahko vidimo, da imajo 

učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, visoko stopnjo razumevanja do svojih sošolcev, 

ki za dosego uspeha potrebujejo različne prilagoditve. Zavedajo se namreč, da sami 

teh prilagoditev ne potrebujejo, zato jim tudi ne zavidajo. 

Tabela 24: Frekvenčna razdelitev razlogov, zakaj učenci, ki niso deležni učne pomoči, ne 

zasmehujejo sošolcev, ki prejemajo učno pomoč 

Ni tako, ker… f 

Če dobijo pomoč, niso za to nič drugačni (so normalni ljudje) 9 

Smo vsi enakovredni 6 

Niso sami krivi, da nekaj ne razumejo (ker se težje učijo ali si želijo več znanja) 3 

Noben ni popoln (vsak ima svoje težave/napake) 2 

Ker vem kako bi se počutila na njegovem mestu (bi to lahko bil jaz) 2 

Ni pravično 2 

Se ni lepo norčevati iz njih in me lahko na kakšnem drugem področju prekosijo 1 

So enaki ali boljši od nas, saj vejo da potrebujejo pomoč in jo tudi poiščejo 1 

Ni nič narobe z  učno pomočjo in jo nekateri zaradi slabšega razumevanja res potrebujejo 1 

Se trudijo 1 

So moji sošolci in prijatelji 1 

Imam nek odnos in oliko 1 

Nimam razloga 1 

Ni lepo 1 
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Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, svojih sošolcev, ki prejemajo učno pomoč, ne 

zasmehujejo, saj se zavedajo, da so enakovredni in zaradi pomoči niso nič drugačni 

od njih. Poleg tega so mnenja, da niso sami krivi, da ne razumejo snovi in ni 

pravično, da se iz njih norčujejo, ker vedo, kako bi se počutili na njihovem mestu. 

Učenci so pokazali visoko stopnjo empatije, ki jim pomaga, da razumejo in spoštujejo 

težave svojih sošolcev in se iz njih ne norčujejo. 

 

Tabela 25: Frekvenčna razdelitev razlogov, zakaj se učencem, ki niso deležni učne pomoči, 

smilijo/ne smilijo sošolci, ki prejemajo učno pomoč 

Je tako, ker… f Ni tako, ker… f 

Se težko učijo 5 Učna pomoč je v njihovo dobro (lažje 

delajo, sledijo pouku) 

5 

Se težje in veliko več učijo  pa še vedno ne 

dosegajo povprečnih ali zadostnih ocen (oz. 

določenih stvari še zmeraj ne znajo) 

2 Niso nič manj vredni, kot ostali 4 

Za učenje potrebuje več časa in razlage (se ne 

morejo učiti tako hitro kot mi) 

2 Se mi ne smilijo (niso tako ubogi, jim nič 

ne manjka) 

4 

Jim morajo pri nalogah pomagati učitelji 1 Hodijo v razne krožke da bi izboljšali svoj 

uspeh (se mi ne rabijo smilit) 

2 

Niso pri pouku 1 Se enako učijo kot mi (samo več časa) 2 

Sami ne morejo nečesa dojeti 1 So zmožni vsega, kot drugi učenci, kljub 

težavam 

2 

Se jim nekateri posmehujejo 1 Se več naučijo s pomočjo 1 

 

Ostali odgovori, zakaj se jim sošolci ne smilijo: ne morejo biti vsi uspešni, se mi ne 

smilijo, če se ne učijo, se tudi oni lahko potrudijo, s tem ni nič narobe, niso na invalidskem 

vozičku (samo težje se učijo), nekateri bi se bili zmožni sami naučiti. 

Učenci, ki prejemajo učno pomoč, se sošolcem, ki ne prejemajo učne pomoči, ne 

smilijo (38 od 52 anketiranih), ker učno pomoč prejemajo v njihovo dobro in jim nič ne 

manjka. Nekaterim posameznikom se smilijo, ker se težko učijo in kljub trudu ne 

dosegajo povprečnih ali zadostnih ocen. Potrebujejo več časa in razlage. Vsi 

navedeni razlogi so pozitivni in nimajo negativnega prizvoka, kar spet kaže na 

pozitivna stališča do učencev, ki prejemajo pomoč. 

 

 

Odgovore učencev, ki ne prejemajo učne pomoči, sem v Tabeli 26 primerjala z 

odgovori učencev, ki učno pomoč prejemajo (priljubljenost učencev: H6).  
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Tabela 26: Primerjava podobnih trditev za učence, ki so deležni učne pomoči, in za tiste, ki 

niso deležni učne pomoči 

Trditev Učenci, ki prejemajo  učno pomoč Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči 

 

1. Učne pomoči v šoli so deležni le manj 

sposobni učenci. (31,4%) 

Učne pomoči v šoli so deležni le manj 

sposobni učenci. (36,5%) 

spremenljivka 1 (manj sposobni/niso manj sposobni)           hi2 = 0,306 

2. Ker dobivam učno pomoč, se sošolci ne 

družijo radi z menoj. (9,8%) 

S sošolci, ki potrebujejo učno pomoč, se ne 

družim rad. (9,6%) 

spremenljivka 1 (radi družijo/neradi družijo)                          hi2 = 0,001 

3. Ker dobivam učno pomoč, me sošolci 

občudujejo. (13,7%) 

Občudujem sošolce, ki so deležni učne 

pomoči. (38,5%) 

spremenljivka 1 (občudujem/ne občudujem)                     hi2 = 8,145** 

4. Ker dobivam učno pomoč, mi sošolci 

zavidajo. (11,8%) 

Zavidam sošolcem, ki k učni pomoči 

odhajajo iz učilnice in manjkajo med 

poukom. (11,5%) 

spremenljivka 1 (zavidajo/ne zavidajo)                               hi2 = 0,001 

5. Ker dobivam učno pomoč, me sošolci 

zasmehujejo. (7,8%) 

Zasmehujem sošolce, ki so deležni učne 

pomoči. (3,8%) 

spremenljivka 1 (zasmehujejo/ne zasmehujejo)               hi2 = 0,0008 

6. Ker dobivam učno pomoč, se sošolcem 

smilim. (7,8%) 

Sošolci, ki so deležni učne pomoči se mi 

smilijo. (26,9%) 

spremenljivka 1 (smilijo, ne smilijo)                                    hi2 = 6,499* 

 
Legenda (pri g=1): * p≤0,05   ** p≤0,01                      

S hi
2
-preizkusom hipoteze neodvisnosti, sem preverjala odvisnost spremenljivke 1 od spremenljivke 2 

(učenci, ki prejemajo učno pomoč/učenci, ki ne prejemajo učne pomoči). 

 

Populacijska razlika v odgovorih med učenci, ki prejemajo učno pomoč, in tistimi, ki 

ne prejemajo učne pomoči, je prisotna pri 3. in 6. trditvi. 

Ugotovila sem, da je pri trditvah, da občudujejo učence z učnimi težavami in da se 

jim učenci z učnimi težavami smilijo, pomembna statistična razlika med odgovori 

učencev, ki prejemajo učno pomoč, in tistimi, ki je ne prejemajo. Slednjim se sošolci, 

ki prejemajo učno pomoč, smilijo, bolj kot si to učenci, ki so deležni pomoči, mislijo. 
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Smilijo se jim predvsem zato, ker se težko učijo in ker kljub trudu ne dosegajo 

povprečnih ali zadostnih ocen. Pomembno več učencev, ki so deležni pomoči, je 

mnenja, da jih sošolci ne občudujejo.   

Na osmo raziskovalno vprašanje (Kakšna so stališča sošolcev do učencev, ki 

prejemajo učno pomoč?) lahko odgovorimo, da imajo sošolci do teh učencev 

pozitivna stališča, kar pomeni, da jih sprejemajo in na njih gledajo enako kot na  

ostale vrstnike, kar je pomembno za razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja. 

 

 

10.8  Priljubljenost učencev  

Ukvarjala sem se tudi z vprašanjem (RV9) priljubljenosti učencev, ki so deležni učne 

pomoči, pri sošolcih (ali se družijo z njimi, so zasmehovani, občudovani ipd.).  

Tabela 27: Razvrstitev stališč učencev, ki prejemajo učne pomoči do priljubljenosti med 

sošolci 

Trditev Število 

pozitivnih 

stališč 

Delež 

pozitivnih 

stališč 

                           Učenci, ki  prejemajo učno pomoč (N= 51) 

21. Ker dobivam učno pomoč, me sošolci zasmehujejo. 47 92,16% 

22. Ker dobivam učno pomoč, se sošolcem smilim. 47 92,16% 

19. Ker dobivam učno pomoč, se sošolci ne družijo radi z menoj. 46 90,20% 

20. Ker dobivam učno pomoč, me sošolci ne marajo. 45 88,24% 

23. Ker dobivam učno pomoč, mi sošolci zavidajo. 45 88,24% 

18. Všeč mi je, da učiteljica pred drugimi sošolci ne pove, da 
potrebujem učno pomoč. 

31 60,78% 

24. Ker dobivam učno pomoč, me sošolci občudujejo. 7 13,72% 

 

 OPOMBA: Pri negativno oblikovanih trditvah (18, 19, 20, 21, 22, 23,) predstavljajo delež pozitivnih 

stališč odgovori »ni tako«. 

Na deveto raziskovalno vprašanje (Kakšna je priljubljenost učencev, ki so deležni 

učne pomoči, pri sošolcih?) lahko odgovorimo, da se učenci, ki prejemajo učno 

pomoč, počutijo enako priljubljeni kot njihovi vrstniki. Menijo, da jih sošolci zaradi 

pomoči, ki jo prejemajo, ne zaznamujejo in se z njimi enako radi družijo, kar je 

pozitiven pokazatelj socialne sprejetosti med vrstniki, ki je eden od pogojev za 

uspešno socialno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vzgoje 

in izobraževanja. Učenci, ki prejemajo pomoč, ne čutijo, da jih sošolci občudujejo. 

V okviru tega sem postavila hipotezo H6: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, 

čutijo, da so v razredu pri sošolcih zaradi tega manj priljubljeni. 
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Za to hipotezo moramo preveriti strinjanje oz. nestrinjanje anketirancev (učencev, ki 

prejemajo učno pomoč) s trditvami 19, 20, 21, 22 in 23 4. vprašanja.  

Tabela 28: Frekvenčna in strukturna porazdelitev odgovorov 

 

Legenda (pri g=1): *** p≤0,001   f+ število odgovorov »je tako, f–  število odgovorov »ni tako« 

 (statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično nepomembna razlika med odgovori)   

Pri trditvah 19-23 so pod oznako f+ odgovori učencev, ki so s trditvijo »je tako« potrdili negativna 

stališča. 

19.–23. trditev: Razlike v deležih so statistično pomembne. Hipotezo enake 

verjetnosti lahko v vseh petih primerih zavrnemo s tveganjem α =p<0,001. 

Psihosocialna klima v šoli je pomembna za počutje, delovanje  in osebnostni razvoj 

posameznih članov razredne skupnosti. Eden najpomembnejših faktorjev te klime so 

odnosi med vrstniki. Ti so zelo pomembni za psihosocialni razvoj otrok tako s 

posebnimi potrebami kot tistih brez njih. Pomembni so tako za moralni kot za 

emocionalni razvoj otrok, saj se odnos zrcali na samooceni. S. Pečjak (2008) 

razlaga, da imajo učenci  v razredu različen psihosocialni položaj, ki se kaže kot 

stopnja socialne sprejetosti s strani sošolcev in odraslih, tj. učiteljev. Ugoden 

psihosocialni položaj deluje kot varovalni dejavnik. K socialni sprejetosti in njihovi 

vključenosti v skupino največ pripomorejo razvite socialne spretnosti. 

Pri trditvah 19, 20, 21, 22 in 23 lahko iz odgovorov razberemo pozitivna stališča, ki so 

v nasprotju s postavljeno hipotezo, zato hipoteze H6 ne morem sprejeti. 

Prevladujejo odgovori, ki kažejo, da učenci s pomočjo ne čutijo, da so zaradi učne 

pomoči med sošolci manj priljubljeni. Menijo, da jim sošolci ne zavidajo, jih ne 

zasmehujejo, se jim ne smilijo in se z njimi radi družijo. 

 

Trditev f+ f+% f- f-% Skupaj 

% 

hi2 Preverjanje 

hipoteze s hi2 

19. Ker dobivam učno pomoč, se 

sošolci ne družijo radi z menoj. 

5 9,8 46 90,2 100,0 32,96***   

20.   Ker dobivam učno pomoč, 

me sošolci ne marajo. 

6 11,8 45 88,2 100,0 29,82***   

21.  Ker dobivam učno pomoč, 

me sošolci zasmehujejo. 

4 7,8 47 92,2 100,0 36,25***   

22.  Ker dobivam učno pomoč, 

se sošolcem smilim 

4 7,8 47 92,2 100,0 36,25***   

23. Ker dobivam učno pomoč, 

mi sošolci zavidajo. 

6 11,8 45 88,2 100,0 29,82***   
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10.9  Stališča učencev, ki prejemajo učno pomoč, do vrstniške 

pomoči in strokovne pomoči 

 

Zanimalo me je, kakšna stališča imajo učenci, ki so deležni učne pomoči, do 

vrstniške in strokovne pomoči.  

Tabela 29: Razvrstitev stališč učencev, ki prejemajo učne pomoči, do vrstniške in strokovne 

učne pomoči 

Trditev Število 

pozitivnih 

stališč 

Delež 

pozitivnih 

stališč 

                           Učenci, ki  prejemajo učno pomoč (N= 51) 

30.  Všeč mi je, kadar mi pri učenju pomagajo sošolci. 43 84,31% 

31. Všeč mi je, kadar mi sošolci svetujejo kako naj se učim, da bom 
bolj uspešen. 

42 82,35% 

32. Všeč mi je, kadar mi pomagajo starejši učenci, ki so imeli 
podobne težave kot jaz. 

30 58,82% 

34.  Raje imam pomoč, ki mi jo nudijo vrstniki kot pa pomoč, ki mi jo 
nudijo strokovni delavci (učitelji in pedagogi). 

22 43,14% 

33.  Več se naučim, ko mi pomagajo vrstniki, kot pa ko mi pomagajo 
strokovni delavci (učitelji in pedagogi). 

18 35,29% 

35.  Na preverjanju znanja sem bolj uspešen, če mi pri učenju  
pomaga sošolec, kot pa če mi pomaga učitelj. 

14 27,45% 

 

Učencem, ki prejemajo učno pomoč, je všeč, kadar jim sošolci pomagajo pri učenju 

in jim svetujejo, kako naj se učijo, da bodo bolj uspešni. Všeč jim je tudi, kadar jim 

pomagajo starejši učenci, ki so imeli podobne težave kot oni. Glede na odgovore 

lahko sklepamo, da imajo učenci pozitivna stališča do vrstniške pomoči. Kljub temu 

pa imajo občutek, da se bolje naučijo in so bolj uspešni na preverjanju znanja, ko jim 

pomaga učitelj ali strokovni delavec. Tudi pri 34. trditvi se ne opredelijo ne za 

vrstniško ne za strokovno obliko učne pomoči, kar lahko pomeni, da sta obe obliki 

pomoči enako priljubljeni med učenci, ki prejemajo učno pomoč. 

V okviru tega sem postavila hipotezo H10: Učenci z učnimi težavami imajo bolj 

pozitivna stališča do vrstniške pomoči kot do oblik pomoči, ki jim jo nudijo 

strokovni delavci. 

Za to hipotezo moramo preveriti strinjanje oz. nestrinjanje anketirancev (učencev, ki 

prejemajo učno pomoč) s trditvami 33, 34 in 35 4. vprašanja. 
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Tabela 30: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč učencev, ki prejemajo učno pomoč, 

do vrstniške in strokovne pomoči 

 

Legenda (pri g=1): *  p≤0,05     ** p≤0,01       f+ število odgovorov »je tako, f–  število odgovorov »ni tako« 

 (statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično nepomembna razlika med odgovori)   

       

33. in 35. trditev: Razlike v odgovorih so statistično pomembne. Hipotezo enake 

verjetnosti lahko v vseh treh primerih zavrnemo s tveganjem α =p<0,01 in α 

=p<0,001. 

Kot vrstniško pomoč v Sloveniji  štejemo različne oblike učenja v skupini enako starih 

učencev. Učencem pomagajo k boljši motivaciji za učenje, hitrejši zapomnitvi snovi, 

boljšim vzgojno-izobraževalnim dosežkim ter izboljšanju njihovega vedenja in 

sodelovanja v razredu (Jereb, 2011).  

Hipoteze H10 na osnovi rezultatov hi2-preizkusa ne morem potrditi. Potrdimo lahko 

sklep, da se učenci več naučijo, če učno pomoč izvajajo strokovni delavci in da so na 

preverjanju znanja bolj uspešni, če jim pomaga učitelj. Na osnovi rezultatov lahko 

potrdimo tudi, da je učencem z učno pomočjo všeč, da jim sošolci pri učenju 

pomagajo in svetujejo, kako naj se učijo, da bodo bolj uspešni. Vrstniška pomoč 

predstavlja eno bolj učinkovitih oblik pomoči učencem z učnimi težavami, saj jim 

omogoča doživljanje večje uspešnosti in sprejetosti vrstnikov. Kot pravi Fitz-Gibbon 

(1988), skupno učenje vrstnikov pomaga pri učenju socialnih veščin in v 

obvladovanju snovi. Znano je tudi, da otroci svoje občutke in težave neradi delijo z 

odraslimi, saj so mnenja, da ji ti ne bodo razumeli oz. da jih bodo še poslabšali. Ta 

občutja raje delijo z vrstniki (Bouillet, 2010).  

Trditev f+ f+% f- f-% Skupaj 

% 

hi2 Preverjanje 

hipoteze H10 s 

hi2 

33.  Več se naučim, ko mi 

pomagajo vrstniki, kot pa ko 

mi pomagajo strokovni delavci 

(učitelji in pedagogi). 

18 35,3 33 64,7 100,0 4,41*   

34.  Raje imam pomoč, ki mi 

jo nudijo vrstniki kot pa 

pomoč, ki mi jo nudijo 

strokovni delavci (učitelji in 

pedagogi). 

22 43,1 29 56,9 100,0 0,96 x 

35.  Na preverjanju znanja 

sem bolj uspešen, če mi pri 

učenju  pomaga sošolec, kot 

pa če mi pomaga učitelj. 

14 27,5 37 72,5 100,0 10,37**   
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S pomočjo odgovorov učencev, ki prejemajo učno pomoč, sem ugotovila, da imajo ti 

učenci pozitivna stališča tako do strokovne kot do vrstniške učne pomoči. Nisem pa 

mogla ugotoviti, ali so stališča do vrstniške pomoči bolj pozitivna od stališč do 

strokovne pomoči, saj so odgovori pri 34 trditvi skoraj enako porazdeljeni. 

 

 

10.10   Stališča učencev, ki ne prejemajo učne pomoči, do pomoči 

sošolcem 
 

Zanimalo me je, kakšna stališča imajo učenci, ki niso deležni učne pomoči, do 

vrstniške pomoči.  

Na vprašanje »Kakšna so stališča učencev, ki niso deležni učne pomoči, do vrstniške 

pomoči?« lahko odgovorimo, da imajo ti učenci pozitivna stališča do vrstniške učne 

pomoči, kar so pokazali s 100-odstotnim strinjanjem s trditvijo 12 (Všeč mi je, kadar 

sošolcu ali sošolki lahko pomagam, da postane uspešnejši pri učenju.). Velika večina 

učencev, kar 49 od 52 rada pomaga sošolcem, ki imajo težave pri učenju. 48 od 52 

anketiranih učencev pa bi bilo všeč, če bi za to pomoč bili pohvaljeni ali nagrajeni. 

Zanimiva se jim zdi ideja o vključitvi vrstniške pomoči med interesne dejavnosti. 

Verjetno se zavedajo, da lahko svoj prosti čas koristno izkoristijo za pomoč 

sošolcem, ob pomoči učitelja, ki bi to dejavnost vodil. Nekateri (36 od 52) se strinjajo 

s trditvijo, da bi se radi naučili več o vrstniški pomoči in to je eden od možnih načinov, 

poleg ur razrednega pouka. 

V okviru tega sem postavila hipotezo H11: Sošolci, ki nimajo učnih težav, radi 

pomagajo učencem (vrstnikom), ki potrebujejo učno pomoč. 

Za to hipotezo moramo preveriti strinjanje oz. nestrinjanje anketirancev (učencev, ki 

ne prejemajo učne pomoči) s trditvami 11, 12 in 20 5. vprašanja. 

 

Tabela 32: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč do pomoči sošolcem  

Trditev f+ f+% f- f-% Skupaj 

% 

hi2 Preverjanje 

hipoteze s hi2 

11.   Rad pomagam sošolcem, 

ki imajo težave pri učenju. 

49 94,2 3 5,8 100,0 40,69***   

12.   Všeč mi je, kadar sošolcu 

ali sošolki lahko pomagam, da 

postane uspešnejši pri 

učenju. 

52 100,0 0 0,0 100,0 52,00***   
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Legenda (pri g=1): *** p≤0,001  f+ število odgovorov: »je tako«, f–  število odgovorov: »ni tako« 

 (statistično pomembna razlika med odgovori), X (statistično nepomembna razlika med odgovori) 

 

11.,12. in 20. trditev: Razlike v odgovorih so statistično pomembne. Hipotezo enake 

verjetnosti lahko v vseh primerih zavrnemo s tveganjem α =p<0,001. 

Na predlog svetovalne delavke na eni od šol sem v anketo umestila tudi vprašanje, ki 

se veže na 23. trditev, kako bi se imenovala interesna dejavnost vrstniške pomoči.  V 

podvprašanju učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, odgovarjajo z odgovori, ki 

največkrat vključujejo besede pomoč, pomagaj, pomagam in pomagajmo. Poleg tega 

so navajali še komu je ta pomoč namenjena, in sicer, prijatelju, učencem, otrokom, 

sošolcem. Poleg teh odgovorov so se mi posebej zanimivi zdeli naslednji: črkožer, 

cari, s prijatelji do znanja, za tvoje dobro - nismo vsi »rojeni« učeni, DVP (dejavnost 

vrstniške pomoči), saj so malo drugačni in zato mogoče tudi bolj zanimivi za učence. 

Zbirka vseh odgovorov se nahaja v prilogi, Tabela 33. 

Hipotezo H11 lahko z veliko gotovostjo potrdimo. Učenci, ki ne prejemajo učne 

pomoči, radi pomagajo in svetujejo sošolcem pri učenju. Všeč jim je, da jim učitelji pri 

tem svetujejo, kako naj pomagajo sošolcem ter jih za pomoč tudi pohvalijo oz. 

nagradijo. Prav tako bi jim bilo všeč, če bi bila vrstniška pomoč interesna dejavnost. 

To dejavnost bi največkrat poimenovali »pomoč prijatelja/-u«.  

S tem, da so učenci, ki niso deležni učne pomoči, pripravljeni pomagati svojim 

sošolcem, ki imajo težave pri učenju, tudi sami veliko pridobijo. Vrstniška pomoč je iz 

kognitivnega in socialno-emocionalnega vidika pomembna za vse učence. Oba 

udeležence imata od vrstniške pomoči korist. K. Kesič (2010) meni, da bo tisti, ki bo 

pomoč dobil,  snov bolje razumel, tisti, ki pomoč nudi, pa bo imel občutek, da je nekaj 

dobrega storil, kar bo vplivalo na večjo samozavest, poleg tega bo lahko dobil bolj 

jasno predstavo, kaj bi rad počel v življenju. Na tak način se otroci in mladostniki 

naučijo izražati, sporazumevati in sodelovati. Predlaga, da za večjo motivacijo lahko 

sodelovanje pri vrstniški učni pomoči nagradimo, s čemer se strinjajo tudi anketirani 

učenci v moji raziskavi. 

 

Če odgovore učencev, ki prejemajo učno pomoč, primerjamo z odgovori učencev, ki 

ne prejemajo učne pomoči, in odstotne deleže posameznih odgovorov preverimo s 

hi2-preizkusom hipoteze neodvisnosti, dobimo naslednje: 

20.   Rad svetujem sošolcu, 

kako naj se uči, da bo bolj 

uspešen. 

48 92,3 4 7,7 100,0 37,23***   
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Tabela 34: Primerjava podobnih vprašanj za učence, ki prejemajo učno pomoč, in za tiste, ki 

ne prejemajo učne pomoči 

Trditev Učenci, ki prejemajo  učno pomoč Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči 

 

1. Všeč mi je, kadar mi sošolci 

svetujejo kako naj se učim, da 

bom bolj uspešen. (82,4%) 

Rad svetujem sošolcu, kako naj se 

uči, da bo bolj uspešen. (92,3%) 

 

spremenljivka 1 (všeč mi je (rad)/ni mi všeč (ne rad))                                   hi2 = 2,314 

2. Všeč mi je, kadar mi pri učenju 

pomagajo sošolci.  (84,3%) 

Rad pomagam sošolcem, ki imajo 

težave pri učenju. (94,2%) 

spremenljivka 1 (všeč mi je (rad) /ni mi všeč (ne rad))                                 hi2 = 2,655 

 

S hi
2
-preizkusom, sem preverjala odvisnost spremenljivke 1 od spremenljivke 2 (učenci, ki prejemajo 

učno pomoč/učenci, ki ne prejemajo učne pomoči). 

 

Ugotovila sem, da razlika v deležih odgovorov med učenci, ki prejemajo učno pomoč, 

in učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, ni prisotna. Učenci, ki ne prejemajo učne 

pomoči, radi pomagajo in svetujejo svojim sošolcem, ki potrebujejo pomoč. 

Učencem, ki prejemajo pomoč, pa je všeč, da jim sošolci pomagajo in svetujejo. 

Ugotovitev lahko podkrepim tudi z raziskavo L. Magajna in S. Pečjak (2008), ki sta pri 

vprašanju kako se počutiš pri pouku ugotovili, da 60 % učencev, ki imajo učne 

težave, navaja, da jih sošolci spodbujajo in podpirajo, da se z njimi veselijo njihovega 

napredovanja ali da so vsaj strpni, čeprav jim ne nudijo posebne podpore (24 %). 

 

10.11 Mnenja o tem, komu in kako bi pomagal 
Zanimalo me je, komu vse  in kako (na kakšen način) so pripravljeni pomagati 

učenci, ki niso deležni učne pomoči. V spodnjih dveh tabelah so zbrani odgovori. 

Tabela 35: Frekvenčna razdelitev odgovorov na vprašanje KOMU bi pomagal 

KOMU bi pomagal? f 

Sošolcem. 9 

Vrstnikom in mlajšim, ki so deležni učne pomoči. 7 

Vsem (ki bi jim lahko). 5 

Tistim, ki se težko učijo. 4 

Vsem, ki imajo slabe ocene in snovi ne razumejo kot ostali. 4 

Sošolcu in vsem, ki imajo učne težave. 4 

Tistim, ki potrebujejo pomoč pri učenju. 3 

Vsem, ki pri pouku ali v šoli niso uspešni. 3 
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Vsem, ki poskušajo imeti dobre ocene, vendar jim ne uspe. 2 

Sošolcu, učencem, ki potrebujejo pomoč. 2 

Tujcem, prišlekom, Romom. 2 

Učencem, ki se težko zberejo. 1 

Tistim, ki bi me prosili. 1 

Tistim, ki so zašli v težave. 1 

Tistim, ki so ubogi. 1 

Otrokom, ki jim ne gre slovenščina. 1 

Učencem s prilagojenim programom. 1 

Učencem, ki se niso pripravljeni učiti. 1 

Prijatelju. 1 

Ne vem. 1 

 

Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, so kot najbolj pogost odgovor na vprašanje 

komu bi pomagali, navedli, da sošolcem in vrstnikom oz. mlajšim, ki so deležni učne 

pomoči. Vzrokov za to je lahko več. Eden je gotovo ta, da s sošolci preživijo največji 

del dneva, drugi vzrok pa je ta, da se v anketi večkrat omenja beseda sošolci in 

vrstniška pomoč. 

 

Tabela 36: Frekvenčna razdelitev odgovorov na vprašanje KAKO bi lahko pomagal 

KAKO bi pomagal? f 

Razlaga snovi (drugače, na zabaven način). 16 

Skupno učenje – pomoč pri učenju, spraševanje snovi. 14 

Pomoč pri reševanju nalog (utrjevanje) in domačih nalog. 12 

Svetovanje, kako  se učiti. 6 

Posojanje zapiskov. 3 

Pomoč po pouku (skupno učenje, reševanje  domačih 

nalog). 

2 

Pomoč  v razredu med poukom. 2 

Pomoč pri branju, računanju, pisanju. 1 

Pomoč pri stavi velike začetnice. 1 

Pomoč pri predmetih, ki so mi všeč. 1 

Svetoval dopolnilni pouk ali neko strokovno pomoč. 1 

Pomoč pri koncentraciji, učenju jezika, običajev. 1 

Pomoč doma. 1 

Zanimivi kvizi, igre. 1 

Pri igranju nogometa. 1 

Individualno učenje z učiteljem. 1 

 

Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, so sošolcem/vrstnikom največkrat pripravljeni 

pomagati z razlago snovi, s skupnim učenjem in reševanjem nalog. Nekateri pa so pri 
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odgovarjanju bolj specifični in ponujajo pomoč na področju, ki ga sami najbolj 

obvladajo (igranje nogometa, učenje jezika, običajev).  

 

 

10.12  Mnenja o tem, zakaj nekdo potrebuje učno pomoč 

Z vprašanjem, »Kaj misliš, zakaj nekdo potrebuje učno pomoč?«, sem skušala 

raziskati, kaj učenci, ki niso deležni učne pomoči, vidijo kot najpogostejši vzrok, da 

nekdo prejema učno pomoč. Odgovori učencev so zbrani v spodnji tabeli. 

Tabela 37: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje Zakaj nekdo potrebuje učno 

pomoč 

ZAKAJ nekdo potrebuje pomoč f 

Ne razume.  17 

Se težko uči. 15 

Si slabo zapomni (veliko snovi na enkrat). 6 

Potrebuje več časa, da se nauči. 6 

Da ima lepše ocene. 5 

Zaradi zdravstvenih težav, bolezni. 4 

Potrebuje več razlage (bolj preprosto razlago). 3 

Ima težave (doma, v zasebnem življenju). 3 

Slaba koncentracija. 3 

Se ne more učiti sam. 3 

Da bi se lažje učil. 3 

Da bi bil uspešen (v življenju). 3 

Se ni sposoben učiti (nižji IQ). 2 

Ker ne sodeluje. 2 

Nima časa za učenje. 2 

Se ne zna pravilno učiti. 1 

Si ne zna  predstavljati snovi. 1 

Če je iz druge države. 1 

Nekatere stvari so mu težke. 1 

Mu snov ne leži. 1 

Težave pri branju. 1 

Težje dela domače naloge in naloge v šoli. 1 

Ker se ne morejo učiti kot mi. 1 

Ker se želi več naučiti. 1 

Ker se jim ne da delati. 1 

Ga nekaj ovira, npr. naglušnost. 1 

Nismo vsi rojeni učeni. 1 

Zamenjuje črke. 1 
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Da lažje opravlja obveznosti. 1 

Da lažje sledi pouku. 1 

Da nadoknadi zamujeno. 1 

Da je enakopraven drugim. 1 

 

Kot najpogostejša razloga, zakaj nekdo potrebuje učno pomoč, so učenci, ki niso 

deležni učne pomoči, navedli, da zato, ker nekdo nečesa ne razume in ker se težko 

uči. Nekateri učenci so na zgornje vprašanje odgovorili tako, da so navedli, kako 

nekomu učna pomoč koristi, npr. da lažje opravlja obveznosti, da lažje sledi pouku 

itd. Učenci niso navajali žaljivih navedb, kot npr. ker je neumen ipd., kar pomeni, da 

imajo do vrstnikov, ki prejemajo učno pomoč, pozitivna stališča, so obveščeni o 

njihovih težavah in razumejo, zakaj ti potrebujejo učno pomoč. To se ujema z že 

navedeno ugotovitvijo, da učne pomoči ne dojemajo kot privilegij, ki ga sami nimajo. 

Ker  razumejo razloge, zakaj nekateri učenci potrebujejo učno pomoč, tudi razumejo, 

zakaj so ti učenci deležni posebnih prilagoditev. Prav tako učencev, ki potrebujejo 

učno pomoč, ne doživljajo negativno, nasprotno: menijo, da jih dojemajo kot vse 

ostale sošolce. Tudi učenci, ki so deležni učne pomoči, ne čutijo, da so zaradi učne 

pomoči med sošolci manj priljubljeni.  

 

 

11 REZULTATI – hipoteze 
 

V spodnji tabeli (Tabela38) so zbrane vse hipoteze in podatki o tem, ali so bile z 

raziskavo potrjene ali pa jih z raziskavo nismo mogli potrditi oz. smo jih zavrnili. 

Hipoteze H1 nisem mogla sprejeti, ker učenci, ki prejemajo učno pomoč, niso jasno 

izrazili, katera pomoč jim je bolj všeč. Menijo, da se več naučijo pri individualni 

pomoči, kar pa ne pomeni, da jim je ta vrsta pomoči tudi bolj všeč. Pri preverjanju 

hipotez H2 in H3 lahko obakrat potrdimo hipotezo enakih verjetnosti. Hipotezo H4 

sem sprejela, saj so učenci, ki prejemajo učno pomoč, v raziskavi pokazali zelo 

pozitivna stališča do učne pomoči. Ugotovila sem tudi, da učenci, ki ne prejemajo 

učne pomoči, ne zavidajo prilagoditev, ki jih dobijo njihovi sošolci z učnimi težavami, 

zato lahko hipotezo H5 zavrnemo. Zavrnemo lahko tudi hipotezo H6, saj se učenci, ki 

prejemajo učno pomoč, ne počutijo manj priljubljeni zaradi učne pomoči, ki jo 

prejemajo. Raziskava je pokazala tudi, da učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, 

sošolcev, ki prejemajo učno pomoč, ne doživljajo negativno, kar pomeni, da lahko 

potrdimo hipotezo H7. Učenci, ki prejemajo učno pomoč, raje delajo v skupini, v 

kateri so uspešnejši učenci, kar potrjuje hipotezo H8. Hipoteze H9 pa ne moremo 

sprejeti, ker kljub temu da učenci radi delajo v skupini s sošolci, ki potrebujejo pomoč, 

ne potrjujejo trditve všeč mi je, kadar sem v razredu pri skupinskem delu z učenci, ki 
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niso enako uspešni kot jaz. Izkazalo se je tudi, da so učenci, ki prejemajo učno 

pomoč, bolj uspešni in se več naučijo ob pomoči učitelja in strokovnega delavca, 

predvidevam, da imajo zato do te oblike pomoči tudi pozitivna stališča, kar pomeni, 

da lahko hipotezo H10 zavrnemo. Rezultati so pokazali, da sošolci, ki nimajo učnih 

težav, radi pomagajo in svetujejo svojim vrstnikom s težavami, zato lahko sprejmem 

hipotezo H11.  

 

Tabela 38: Zbirka preverjenih hipotez 

HIPOTEZE POTRJENA NI POTRJENA 
(ZAVRNJENA) 

H1: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, imajo bolj pozitivna 
stališča do skupinske kot do individualne učne pomoči.  

  
  

H2: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, imajo bolj pozitivna 
stališča do pomoči, ki so jo deležni v učilnici med poukom, 
kot do pomoči izven učilnice med poukom,  npr. v kabinetu.  

  
  

H3: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, imajo bolj pozitivna 
stališča do tistih oblik pomoči, ki se izvajajo med rednim 
poukom, kot do tistih oblik, ki se izvajajo pred ali po pouku.  

  
  

H4: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, imajo pozitivna 
stališča do učne pomoči.  

   

H5: Sošolci učencev, ki prejemajo učno pomoč, sami pa je 
niso deležni, doživljajo učno pomoč  drugim kot privilegij, ki 
ga sami nimajo.  

  
  

H6: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, čutijo, da so v 
razredu pri sošolcih zaradi tega manj priljubljeni. 

   

H7: Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, sošolcev z 
učnimi težavami ne doživljajo negativno.  

   

H8: Učenci, ki prejemajo učno pomoč, v razredu raje delajo 
v skupini, v kateri so bolj uspešni učenci.  

   

H9: Učenci, ki ne prejemajo učne pomoči, imajo pozitivna 
stališča do dela v skupini, v kateri vsi učenci niso enako 
uspešni.  

  
  

H10: Učenci z učnimi težavami, imajo bolj pozitivna stališča 
do vrstniške pomoči kot do oblik pomoči, ki jim jo nudijo 
strokovni delavci.  

  
  

H11: Sošolci, ki nimajo učnih težav, radi pomagajo 
učencem (vrstnikom), ki potrebujejo učno pomoč.  
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12 ZAKLJUČEK 
 

Inkluzija  v  vzgoji in izobraževanju je danes univerzalni model s »pravico do vzgoje 

in izobraževanja za vse« (Lesar, 2009 a). Mogoče jo je opredeliti kot koncept 

zagotavljanja pravic in ustvarjanja čim boljših razmer za razvoj, vzgojo in 

izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v družbi sovrstnikov. Občutek pripadnosti 

vrstniškim skupinam je zelo pomemben in zagotavlja mnoge pozitivne edukacijske in 

socializacijske procese, ki pripomorejo h kvalitetni socialni integraciji otrok. 

Na socialno vključevanje otrok vplivajo tudi stališča vrstnikov. Vrstniki si stališča 

oblikujejo na podlagi informacij in izkušenj, ki so jih v preteklosti imeli z učenci s 

posebnimi potrebami. Če so te informacije in stališča pozitivni,  to vsekakor prispeva 

k boljšim odnosom in večji socialni sprejetosti učencev s posebnimi potrebami. Če 

imajo učenci z osebami s posebnimi potrebami negativne izkušnje ali o njih negativne 

informacije, imajo po vsej verjetnosti do teh oseb tudi negativna stališča. V takem 

primeru  morajo učitelji poskrbeti za spreminjanje negativnih stališč v pozitivna. To 

lahko storijo tako, da učencem predstavijo konkretne osebe s posebnimi potrebami in 

pri tem izpostavijo njihove pozitivne lastnosti. Na ta način pri učencih sprožijo 

neskladje med stališči in novimi izkušnjami, kar vpliva na oblikovanje novih – bolj 

pozitivnih stališč.  

V svoji raziskavi sem ugotovila, da imajo vrstniki do učencev, ki prejemajo učno 

pomoč, enak odnos kot do vseh ostalih sošolcev. Zato jih ne zasmehujejo in jim ne 

zavidajo posebnih prilagoditev, ki so jih deležni zaradi svojih posebnih potreb. 

Razumejo, zakaj nekdo potrebuje učno pomoč, in menijo, da s tem ni nič narobe.  Z 

učenci, ki prejemajo učno pomoč, radi sodelujejo pri skupinskem delu. Pripravljeni so 

jim pomagati in svetovati pri učenju, kar pomeni, da imajo do vrstniške pomoči 

pozitivna stališča. Všeč bi jim bilo, če bi tovrstna pomoč obstajala v okviru interesnih 

dejavnosti. Če bi se to uresničilo, bi to dejavnost poimenovali »pomoč prijatelja oz. 

pomoč prijatelju«. Podobno je ugotovila tudi N. Fabrizio-Filipič (1997). Tudi ona je 

ugotovila, da so učenci pripravljeni prevzeti aktivnejšo vlogo v odnosu do učencev s 

težavami pri učenju. D. Bouillet (2010) meni, da je veščina medsebojnega 

sodelovanja z vrstniki pomemben kompenzacijski mehanizem, ki pripomore k razvoju 

ostalih med seboj povezanih sposobnosti. Nadaljuje, da otroci v interakciji z vrstniki 

skušajo čim bolj posnemati pozitivno socialno vedenje svojih vrstnikov, kar pomeni, 

da imajo otroci v moji raziskavi zelo dobre možnosti za razvoj pozitivnega socialnega 

vedenja, saj jih njihovi vrstniki sprejemajo kot sebi enake in jim z veseljem pomagajo. 

 

Tudi učenci, ki so deležni učne pomoči, ne čutijo, da so zaradi učne pomoči med 

sošolci manj priljubljeni. Menijo, da jim sošolci ne zavidajo, jih ne zasmehujejo, se jim 

ne smilijo in se z njimi radi družijo.  Ugotovila sem tudi, da večini učencev s pomočjo 

ustreza, da učitelj organizira skupinsko delo pri pouku, kar je dobro za njihovo 

socialno vključenost med vrstnike. Skupinsko delo prinaša mnoge pozitivne učinke za 
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posameznika. Pri vodenem skupinskem delu učenci v skladu s svojimi sposobnostmi 

in zmožnostmi opravijo določeno nalogo in s tem prispevajo k skupnemu uspehu 

skupine, to pa pripomore k občutku vrednosti in dviga njihovo samozavest. Na osnovi 

dobljenih raziskovalnih rezultatov lahko zaključim, da je učencem z učno pomočjo 

všeč, kadar jim sošolci pri učenju pomagajo in svetujejo, kako naj se učijo, da bodo 

bolj uspešni. 

Pomemben namig za učitelje je, da je večini učencev, ki prejemajo učno pomoč,  

všeč, kadar učitelji ob težavah  pomagajo tudi njihovim sošolcem in ne le njim. Tako 

tudi sošolci uvidijo, da vsi včasih potrebujejo pomoč in da se s tega vidika učenec z 

učno pomočjo ne razlikuje od drugih. Pri vprašanju, ali jim je bolj všeč učna pomoč v 

razredu ali izven razreda, se učenci, ki prejemajo pomoč, približno enako opredelijo 

za prvo kot za drugo možnost. Podobno je pri vprašanju, ali jim je bolj všeč učna 

pomoč med ali pred in po pouku, saj se učenci, ki prejemajo učno pomoč, ne 

odločijo, kaj jim je bolj všeč. Nekateri strokovnjaki (npr. Novljan 1997a, 1997b) so  

mnenja, da je za učence bolje, če so pomoči deležni največ 20 min izven razreda 

med poukom, ker lahko postanejo žrtve etiketiranja in zamudijo učiteljevo razlago. 

Zagovorniki RTI modela so mnenja, da je bolje, če se pomoč odvija v učilnici med 

poukom (čim bližje učencu). Učitelj tako pomaga učencu z učno pomočjo in vsem 

ostalim sošolcem, ko je to potrebno. Nikakor pa se ne sme preveč osredotočati le na 

učenca, ki potrebuje učeno pomoč in ga tako izpostavljati pred razredom, saj to lahko 

negativno vpliva na učenčev socialni status v razredu. 

Pri učencih ni bilo opaziti pomembnih razlik v stališčih do individualne in skupinske 

pomoči, prav tako ni bilo razlik v stališčih do prostora in časa izvajanja. Mnenja so 

deljena, zato je smiselno upoštevati smernice inkluzije z upoštevanjem RTI modela. 

Učna pomoč naj bo tako čim bolj fleksibilna, čim bližje učencu, najbolje v razredu 

med poukom. Naj bo tudi čim manj opazna, kar pomeni, da ne izpostavljamo učenca 

z učnimi težavami s pretiranim poudarjanjem drugačnosti med samim nudenjem učne 

pomoči (naj dobi na pogled podobne naloge, učitelj ali pomočnik naj se ne 

osredotoča na učenca z učnimi težavami, pomaga naj tudi njegovim sošolcem). 

Predlagam, da učitelj med poukom organizira čim več skupinskega dela, ker učenci 

izkazujejo pozitivna stališča do te oblike dela. Skupinsko delo prinaša veliko 

pozitivnih učinkov za socialno integracijo otrok, kar je pomembno predvsem za 

učence z učnimi težavami. Koristno je tudi za ostale učence, saj se naučijo 

sodelovanja in sprejemanja drugačnih mnenj. Tako učenci dobijo priložnost za 

pridobitev novih izkušenj z učenci s posebnimi potrebami, kar vpliva na oblikovanje 

stališč do skupine učencev s posebnimi potrebami in posledično na njihov odnos do 

teh učencev. Skupine naj bodo heterogene, z različno uspešnimi učenci. Delo 

učencev naj bo spremljano in usmerjano s strani učitelja, ki poskrbi, da dobi  vsak 

učenec njemu  primerno zadolžitev. 

Učenci, ki so deležni učne pomoči, in tisti, ki učne pomoči niso deležni, imajo 

pozitivna stališča do vrstniške pomoči, zato jo je smiselno načrtno organizirati in širiti 

med učenci, mogoče tudi kot interesno dejavnost. Učenci, ki niso deležni učne 
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pomoči, navajajo veliko predlogov, kako bi pomagali svojim sošolcem, zato bi bilo 

škoda ne izkoristiti tako bogatega vira učne pomoči. Raziskovalci Novljan, Jelenc in 

Jerman (1998) so ugotovili, da je skoraj polovica učencev pripravljena žrtvovati svoj 

prosti čas, da bi pomagala učencem s težavami pri učenju. 

Osebno se zavedam, da bi bila  raziskava v okviru tega diplomskega dela še boljša, 

če bi vanjo vključila širši vzorec učencev. S tem bi pridobila jasnejšo sliko o stališčih 

do učne pomoči med slovenskimi osnovnošolci. Dobljene rezultate, ugotovitve bi 

lahko poglobili še z metodo intervjuja. V prihodnosti bi lahko raziskali tudi stališča 

učiteljev do podobnih vprašanj (kakšna je priljubljenost učencev, ki prejemajo pomoč, 

med sošolci, kako učenci po njihovem mnenju sprejemajo učno pomoč, katero obliko 

pomoči učenci najbolje sprejemajo ipd.), tako da bi videli, v kolikšni meri se 

razlikujejo od stališč učencev. 

Pri raziskovanju sem spoznala, da je učence najbolje anketirati osebno in v majhnih 

skupinah, saj se tako izognemo nepopolno rešenim anketam. Tudi odgovori, 

pridobljeni na ta način, so po mojem mnenju kakovostnejši. Ugotovitve, ki sem jih 

pridobila pri izdelavi diplomskega dela, mi bodo zagotovo koristile pri delu z učenci z 

učnimi težavami, z objavo pa bodo lahko prispevale tudi k boljšemu poznavanju tega 

področja v širši strokovni javnosti. 
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PRILOGA 
Tabela 1: Frekvenčna in strukturna porazdelitev učencev s pomočjo in brez pomoči glede na 

šole 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Frekvenčna in strukturna porazdelitev učencev s pomočjo in brez pomoči glede na 

spol 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Frekvenčna in strukturna porazdelitev učencev s pomočjo in brez pomoči glede na 

razred 

 

 

 

 

 

 

 

 s pomočjo brez pomoči 

Osnovna šola f f+% f f-% 

Idrija 31 60,8 33 63,5 

Maksa Durjave 10 19,6 9 17,3 

Draga Kobala 10 19,6 10 19,2 

Skupaj 51 100,0 52 100,0 

 s pomočjo brez pomoči 

ODGOVORI f f+% f f-% 

M 29 56,9 22 42,3 

Ž 22 43,1 30 57,7 

Skupaj 51 100,0 52 100,0 

 s pomočjo brez pomoči 

ODGOVORI f f+% f f-% 

6. r 14 27,4 20 38,5 

7. r 13 25,5 12 23,1 

8. r 13 25,5 6 11,5 

9. r 11 21,6 14 26,9 

Skupaj 51 100,0 52 100,0 
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Tabela 3: Frekvenčna in strukturna porazdelitev uspešnosti učencev s pomočjo in brez 

pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Delež učencev, ki so deležni različnih oblik učne pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Delež posameznih oblik pomoči 

ODGOVORI f f% 

dobim drugačne delovne liste kot ostali sošolci 9 7,0 

dobim drugačno domačo nalogo kot ostali sošolci 3 2,3 

pri pouku dobim dodatne pripomočke, ki jih sošolci nimajo 10 7,7 

pri reševanju nalog imam več časa kot sošolci 17 13,2 

obiskujem dopolnilni pouk 38 29,5 

prejemam individualno pomoč (sam, v razredu ali izven razreda 17 13,2 

prejemam pomoč v skupini (skupaj z drugimi učenci, izven razreda) 2 1,5 

prejemam dodatno strokovno pomoč, ki mi je dodeljena z odločbo 21 16,3 

v šoli mi pri učenju pomagajo sošolci ali starejši učenci 11 8,5 

 s pomočjo brez pomoči 

ODGOVORI f f+% f f-% 

zelo uspešen 9 17,7 34 65,4 

srednje uspešen 38 74,5 17 32,7 

manj uspešen 4 7,8 1 1,9 

Skupaj 51 100,0 52 100,0 

ODGOVORI f f% 

dobim drugačne delovne liste kot ostali sošolci 9 17,6 

dobim drugačno domačo nalogo kot ostali sošolci 3 5,9 

pri pouku dobim dodatne pripomočke, ki jih sošolci nimajo 10 19,6 

pri reševanju nalog imam več časa kot sošolci 17 33,3 

obiskujem dopolnilni pouk 38 74,5 

prejemam individualno pomoč (sam, v razredu ali izven razreda 17 33,3 

prejemam pomoč v skupini (skupaj z drugimi učenci, izven razreda) 2 3,9 

prejemam dodatno strokovno pomoč, ki mi je dodeljena z odločbo 21 41,2 

v šoli mi pri učenju pomagajo sošolci ali starejši učenci 11 21,6 

drugo 1 2,0 

Skupaj 129 252,9 

N=51  
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drugo 1 0,8 

Skupaj 129 100,0 

N=51 
 

 

Tabela 9.1: Frekvenčna in strukturna porazdelitev stališč učencev, ki so deležni učne pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda (pri g=1):  

*     p≤0,05                    f+ število odgovorov: »je tako« 

**    p≤0,25                    f–  število odgovorov: »ni tako« 

***  p≤0,01                      

**** p≤0,001           

   

 Tabela 33: Frekvenčna razdelitev odgovorov na vprašanje Kako bi se imenovala interesna 

dejavnost vrstniške pomoči 

  f 

Pomoč prijatelja/ -u 3 

 učencem 2 

otroku/-om 2 

sošolcu 2 

pri učenju 2 

vrstniška (VP) / vrstnikom  2 

medvrstniška 2 

skupinska 1 

strokovna 1 

učencem manjše sposobnosti 1 

slabšim 1 

Trditev f+ f+% f- f-% Skupaj 

% 

15. Nekateri sošolci mi zavidajo, 

kadar dobim več časa za 

reševanje nalog. 

15 29,4 36 70,6 36 

16. Nekaterim sošolcem ni všeč, 

kadar pri pouku dobim drugačne 

delovne liste. 

15 29,4 36 70,6 36 

17. Nekateri sošolci mi zavidajo, 

kadar pri pouku dobim dodatne 

pripomočke. 

11 21,6 40 78,4 40 

25. Sošolci mi očitajo, da lažje 

dobim dobro oceno kot oni, ki ne 

dobijo učne pomoči. 

14 27,5 37 72,5 14 
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potrebnim 1 

internetna vrstniška 1 

za lepši svet 1 

pri delu 1 

Pomagaj sošolcu 2 

 vrstniku 2 

prijatelju 1 

Pomagam sošolcu 1 

Pomagajmo si 1 

 mladim 1 

sošolcem 1 

ostalo s prijatelji do znanja 2 

 vrstniki s težavami 1 

do znanja z vrstniki 1 

črkožer 1 

za tvoje dobro- nismo vsi »rojeni« učeni 1 

dopolnilni pouk vrstniške pomoči 1 

DVP-dejavnost vrstniške pomoči 1 

cari 1 
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ANKETA 

 
Sem Sanela Kesić, študentka na Pedagoški fakulteti. S spodnjo anketo želim ugotoviti, kaj 

si misliš o učni pomoči. Anketa je sestavljena iz dveh delov. Na prvem listu boš izvedel/-a, 

kateri sklop vprašanj je namenjen tebi. Prosim, da si vzameš čas in anketo dobro 

prebereš. Na anketo se ni potrebno podpisati, zato si lahko pri odgovarjanju na 

vprašanja popolnoma  odkrit/-a. Vnaprej se ti zahvaljujem za sodelovanje. 
 

SPOL (obkroži):     M       Ž                                                             

RAZRED (napiši):__________ 

 

 

1. Pomisli na najbolj uspešnega učenca v svojem razredu. Oceni njegovo 

uspešnost na spodnji lestvici (obkroži ustrezno številko): 
    

          1         2        3         4         5         6        7         8          9        10               

najmanj uspešen                                                                         najbolj uspešen 

 

2. Oceni še svojo uspešnost na isti lestvici tako, da obkrožiš ustrezno številko. 
   

          1         2        3         4         5        6         7         8          9        10                

najmanj uspešen                                                                       najbolj uspešen 

 

3.  Obkroži, kakšno učno pomoč prejemaš (možnih je več odgovorov): 

a) dobim drugačne delovne liste kot ostali sošolci 

b) dobim drugačno domačo nalogo kot ostali sošolci 

c) pri pouku dobim dodatne pripomočke, ki jih sošolci nimajo 

d) pri reševanju nalog imam več časa kot sošolci 

e) obiskujem dopolnilni pouk 

f) prejemam individualno pomoč (sam, v razredu ali izven razreda) 

g) prejemam pomoč v skupini  (skupaj z drugimi učenci, izven razreda) 

h) prejemam dodatno strokovna pomoč, ki mi je dodeljena z odločbo 

i) v šoli mi pri učenju  pomagajo sošolci ali starejši učenci 

j) ne prejemam učne pomoči 

k) drugo:_________________________________  
 

POMEMBNO: Če si obkrožil odgovore od a) do i), odgovori na vprašanje 4. 

                          Če si obkrožil odgovor j), odgovori na vprašanja 5, 6, 7. 
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4.Preberi vsako poved posebej in se odloči ali se z njo strinjaš (JE TAKO) ali se z 

njo ne strinjaš (NI TAKO). Odločitev označi s križcem X.  Glej spodnji primer 0… 

 

 JE 

TAKO 

NI 

TAKO 

0. Rad/a jem sladoled. X  

   

1. Več se naučim, kadar se učna pomoč med poukom izvaja v učilnici, kot če 

se izvaja izven učilnice (npr. v kabinetu, knjižnici). 
 

  

2. Neprijetno mi je, ko moram med poukom oditi k učni pomoči iz razreda. 

 

  

3. Ni mi všeč, kadar sem med rednim poukom ločen/-a od sošolcev. 

 

  

4. V razredu mi je všeč, ko učitelj ob težavah z učenjem pomaga tudi mojim 

sošolcem in ne le meni. 
 

  

5. Bolj mi je všeč, kadar učno pomoč dobivam  sam/-a, kot v skupini z drugimi 
učenci. 

 

  

6. Več se naučim, ko učno pomoč dobivam sam/-a, ločeno od drugih učencev, 

kot pa ko sem je deležen skupaj z drugimi. 
 

  

7. Všeč mi je da učitelj organizira skupinsko delo pri pouku. 
 

  

8. Všeč mi je, kadar smo v razredu pri skupinskem delu vedno isti učenci. 

 

  

9. Všeč mi je, kadar sem v razredu pri skupinskem delu z učenci, ki so enako 

uspešni kot jaz. 
 

  

10. Všeč mi je, kadar sem v razredu pri skupinskem delu z učenci, ki so bolj 
uspešni kot jaz. 

 

  

11.  Učna pomoč v šoli mi pomaga do dobrih ocen. 

 

  

12. Učna pomoč v šoli mi pomaga, da sem bolj uspešen pri predmetih, pri 

katerih imam težave. 
 

  

13. Učna pomoč v šoli mi pomaga, da bolj zaupam v svoje učne sposobnosti . 
 

  

14. Učne pomoči v šoli so deležni le manj sposobni učenci. 

 

  

15. Nekateri sošolci mi zavidajo, kadar dobim več časa za reševanje nalog. 

 

  

16. Nekaterim sošolcem ni všeč, kadar pri pouku dobim drugačne delovne 

liste. 
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1. Nekateri sošolci mi zavidajo, kadar pri pouku dobim dodatne pripomočke. 

 

  

2. Všeč mi je, da učiteljica pred drugimi sošolci ne pove, da potrebujem učno 

pomoč. 

 

  

3. Ker dobivam učno pomoč, se sošolci ne družijo radi z menoj. 

 

  

4. Ker dobivam učno pomoč, me sošolci ne marajo. 

 

  

5. Ker dobivam učno pomoč, me sošolci zasmehujejo. 

 

  

6. Ker dobivam učno pomoč, se sošolcem smilim. 

 

  

7. Ker dobivam učno pomoč, mi sošolci zavidajo. 

 

  

8. Ker dobivam učno pomoč, me sošolci občudujejo. 

 

  

9. Sošolci mi očitajo, da lažje dobim dobro oceno kot oni, ki ne dobijo učne 

pomoči. 

 

  

10.  Raje imam učno pomoč med  poukom, saj mi ni treba biti pri šolskih urah.  

 

  

11. Raje imam učno pomoč med rednim poukom, saj mi tako ni potrebno 

prihajati pred poukom ali ostajati po pouku. 

 

  

12.  Raje imam učno pomoč pred poukom ali po njem, ker tako sošolci ne 

vidijo, da sem deležen učne pomoči. 

 

  

13. Raje imam učno pomoč pred poukom ali po njem, ker tako ne zamudim 

učiteljeve razlage pri pouku. 

 

  

14. Všeč mi je, kadar mi pri učenju pomagajo sošolci. 

 

  

15. Všeč mi je, kadar mi sošolci svetujejo kako naj se učim, da bom bolj 

uspešen. 

 

  

16. Všeč mi je, kadar mi pomagajo starejši učenci, ki so imeli podobne težave 

kot jaz. 

 

  

17. Več se naučim, ko mi pomagajo vrstniki, kot pa ko mi pomagajo strokovni 

delavci (učitelji in pedagogi). 

 

  

18. Raje imam pomoč, ki mi jo nudijo vrstniki kot pa pomoč, ki mi jo nudijo 

strokovni delavci (učitelji in pedagogi). 

 

  

19. Na preverjanju znanja sem bolj uspešen, če mi pri učenju  pomaga sošolec, 

kot pa če mi pomaga učitelj. 

  

Prišel si do konca.  

Hvala za sodelovanje! 
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5.Na spodnja vprašanja odgovori samo, če NISI deležen učne pomoči. 

 

Preberi vsako poved posebej in se odloči ali se z njo strinjaš (JE TAKO) ali se z njo ne 

strinjaš (NI TAKO). Odločitev označi s križcem X. Glej spodnji primer 0… 

 

 JE 

TAKO 

NI 

TAKO 

0. Rad/a jem sladoled. X  

        

1. Razumem, zakaj nekateri sošolci potrebujejo učno pomoč. 

 

  

2. Nič ni narobe s tem, da nekateri sošolci potrebujejo več pomoči pri učenju. 

 

  

3. Na sošolce, ki potrebujejo učno pomoč, gledam enako kot na vse ostale 

sošolce. 

 

  

4. Učne pomoči so deležni le manj sposobni učenci. 

 

  

5. Sošolci, ki so deležni učne pomoči v šoli lažje dobijo dobro oceno kot jaz, ki 

učne pomoči v šoli nisem deležen. 

 

  

6. Zavidam sošolcem, ki dobijo več časa za reševanje nalog. 

 

  

7.  Ni mi všeč, kadar nekateri sošolci dobijo dodatne pripomočke za učenje pri 

pouku. 

 

  

8. Ni mi všeč, da nekateri sošolci dobijo posebne delovne liste. 

 

  

9. Ni mi všeč, da nekateri sošolci dobijo drugačno domačo nalogo. 

 

  

10.  S sošolci, ki potrebujejo učno pomoč, se ne družim rad. 

 

  

11.  Rad pomagam sošolcem, ki imajo težave pri učenju. 

 

  

12.  Všeč mi je, kadar sošolcu ali sošolki lahko pomagam, da postane uspešnejši 

pri učenju. 

 

  

13. Všeč mi je, kadar mi učitelj svetuje kako lahko pomagam sošolcem, ki 

potrebujejo pomoč. 

  

14. Všeč mi je, kadar me učiteljica za pomoč sošolcu pohvali ali nagradi. 

 

  

15. V skupini s sošolci, ki potrebujejo pomoč pri učenju, ne delam rad. 

 

  

16. Všeč mi je, da učitelj organizira skupinsko delo pri pouku. 

 

  

17. Všeč mi je, kadar smo v razredu pri skupinskem delu  vedno isti učenci.   
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0. Všeč mi je, kadar sem v razredu pri skupinskem delu z učenci, ki so enako 

uspešni kot jaz. 

 

  

1. Všeč mi je, kadar sem v razredu pri skupinskem delu z učenci, ki niso enako 

uspešni kot jaz. 

 

  

2.  Rad svetujem sošolcu, kako naj se uči, da bo bolj uspešen. 

 

  

3.  Z veseljem bi pomagal sošolcu ali sošolki pri učenju, če bi mi učitelj povedal 

kako naj  mu pomagam. 

 

  

4. Rad bi se naučil več o vrstniški pomoči. 

 

  

5. Všeč bi mi bilo, če bi bila vrstniška pomoč  interesna dejavnost. 

Predlagaj, kako bi se ta dejavnost imenovala____________________________ 

 

  

6. Občudujem sošolce, ki so deležni učne pomoči. 

Dopiši zakaj? Ker___________________________________________________ 

 

  

7. Zavidam sošolcem, ki k učni pomoči odhajajo iz učilnice in manjkajo med 

poukom. 

Dopiši zakaj? Ker___________________________________________________ 

 

  

8. Zasmehujem sošolce, ki so deležni učne pomoči. 

Dopiši zakaj? Ker___________________________________________________ 

 

  

9. Sošolci, ki so deležni učne pomoči se mi smilijo. 

Dopiši zakaj? Ker___________________________________________________ 

 

  

 

 

2. Razmisli in napiši, KOMU vse bi lahko pomagal in KAKO bi lahko pomagal. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Kaj misliš, zakaj nekdo potrebuje učno pomoč? 

 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Prišel si do konca.  

Hvala za sodelovanje! 


