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Namen prispevka je analizirati nekatere ključne probleme, ki se pojavljajo pri prepoznavanju in 

odkrivanju učnih težav na področju slovenščine in matematike v osnovni šoli v okviru implementacije 

Petstopenjskega hierarhičnega modela prepoznavanja in pomoči učencem z učnimi težavami. Med 

najaktualnejše izzive na tem področju sodijo predvsem problemi diferencialnega diagnostičnega 

ocenjevanja, zgodnjega odkrivanja učnih težav na področju slovenščine in matematike ter razvoja 

pristopov diagnostičnega ocenjevanja za spremljanje in evalvacijo učinkovitosti intervencij.  

 

Ključne besede:  

prepoznavanje in odkrivanje učnih težav, specifične učne težave, diferencialno ocenjevanje, učne 
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The purpose of the paper is to analyse some key issues in identification and assessment of learning 

difficulties in Slovenian language and mathematics in elementary school in the frame of the 

implementation of the Five-step hierarchical model of assessment and comprehensive support to  

pupils with learning difficulties. The most important future challenges involve problems of differential 

assessment, early identification of reading or math difficulties and the development of assessment 

methods for monitoring and evaluation of the effectiveness of interventions. 
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Uvod 

Pravočasno odkrivanje učencev z učnimi težavami pri slovenščini in matematiki ter prepoznavanje 

narave zunanjih in notranjih ovir, ki preprečujejo njihovo učno napredovanje,  je ključnega pomena 

za učinkovito soočanje z učno neuspešnostjo. Raziskave na področju učnih težav, pismenosti in 

matematike so dolga leta potekale ločeno in zasledovale posamezne teoretične in raziskovalne 

perspektive. V zadnjem času pa se čedalje bolj uveljavlja potreba po multiperspektivnem pristopu in 

spoznanje, da bo šele  soočanje bogate zbirke različnih, celo nasprotujočih si perspektiv, privedlo do 

napredka  (Gunn in Wyatt-Smith, 2011).  

 

Področje učnih težav se je v zadnjih desetletjih pospešeno razvijalo. Nova teoretična spoznanja in 

ugotovitve raziskav so skupaj s širšimi paradigmatskimi spremembami na področju pojmovanja 

učenja, poučevanja in pomoči pomembno vplivala tudi na usmeritve in razvoj pristopov in metod 
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odkrivanja in prepoznavanja učnih težav. Najpomembnejše spremembe usmeritev vključujejo: 

celostni pristop in prehod od modela deficitov k modelu rizičnost – rezilientnost in perspektivi moči; 

fenomenološki pristop, ki poudarja razumevanje individualnega učenca v konkretni situaciji; 

upoštevanje koncepta nevrorazličnosti in uporabo teoretičnih okvirjev, ki omogočajo razumevanje in 

razlago težav, pa tudi informiranje poučevanja in načrtovanje pomoči. 

 

Prepoznavanje in odkrivanje učnih težav v okviru petstopenjskega modela pomoči: od teorije k 

praksi 

V okviru Koncepta dela Učne težave v osnovni šoli (Magajna idr., 2008a) je bil ob upoštevanju 

novejših spoznanj in raziskovalnih ugotovitev, pa tudi empiričnih ugotovitev aktualne prakse, pri nas 

izdelan petstopenjski hierarhični model sistematične podpore učencem z učnimi težavami, ki 

vključuje celoten kontinuum težav. Med samim postopkom implementacije modela na šolah  se je 

preverjal tudi sistem prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja učnih težav na posameznih 

stopnjah pomoči, ki je prilagojen našemu šolskemu sistemu in usklajen s konceptom dela svetovalnih 

služb in drugimi relevantnimi koncepti. 

 

Tako v svetu kot tudi pri nas pa empirične raziskave aktualne prakse (Magajna in sod., 2008b) kažejo, 

da dejanska izpeljava praks diagnostičnega ocenjevanja v šolskem kontekstu precej zaostaja za sicer 

pospešenim razvojem teorije in raziskovalnega dela na tem področju. Implementacijo novih modelov 

in izboljšanje učinkovitosti praks prepoznavanja in odkrivanja učnih težav spremljajo številni problemi 

in ovire (Magajna, 2011), med katerimi so najpomembnejši nerešeni konceptualni in metodološki 

problemi, ki so najbolj pereči na področju specifičnih motenj učenja. Ti problemi se odražajo tudi v 

operacionalnih definicijah posameznih vrst težav in vplivajo na postopke identifikacije, ugotavljanje 

upravičenosti do pomoči, raziskovanje in klinično delo. Raziskave pa so razkrile tudi probleme pri 

aplikaciji sicer ustreznih modelov diagnostičnega ocenjevanja na lokalni ravni, kar je povezano tudi s 

sociopolitičnimi in ekonomskimi dejavniki.  

 

Razlikovanje med splošnimi in specifičnimi težavami pri učenju in drugi problemi diferencialnega 

ocenjevanja 

Med večje strokovne probleme na področju prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja učnih 

težav pri branju, pisanju in matematiki spada po ugotovitvah tujih in naših raziskav in analiz 

(Magajna, 2011) razločevanje med učnimi težavami splošne in specifične narave ter razločevanje med 

lažjo do zmerno in težjo obliko specifičnih učnih težav, imenovano tudi primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja (PPPU). Pogosto prihaja do pretirane identifikacije specifičnih učnih težav in 

napačnega prepoznavanja "učnih razlik" kot motenj učenja.  

 

Rhodes, Ochoa in Ortiz (2005) opozarjajo v zvezi s tem problemom, da sta kulturna in jezikovna 

različnost kot vzroka težav pri učenju pogosto podcenjena dejavnika. Številne raziskave v tujini 

ugotavljajo nesorazmerno zastopanost učencev, ki imajo pri učenju težave zaradi drugojezičnosti ali 

socialno-kulturne drugačnosti v skupinah učencev s specifičnimi motnjami učenja (PPPU). Problemi teh 

učencev, ki so povezani z njihovo "učno različnostjo" in neustreznimi načini poučevanja, se pogosto 

napačno prepoznavajo in specialnopedagoško obravnavajo kot nevrobiološko pogojene specifične 

motnje učenja. Problem je kompleksen in povezan z vrsto dejavnikov, za naše namene pa so 

najrelevantnejši dejavniki, ki se nanašajo na prakse napotitve in ocenjevanja. Avtorji izpostavljajo pro- 
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blem pristranskosti v samih procesih napotitve in pomanjkanje ustreznih načinov pomoči pred samo 

napotitvijo na postopek usmerjanja ter opozarjajo na potrebo po spremljanju in odkrivanju 

nekonsistentnosti v izvajanju različnih oblik pomoči med šolami. Ugotovitve njihovih raziskav so 

pokazale, da izvajajo več dobrih praks poučevanja in načinov učne pomoči (intervencij pred 

usmerjanjem) ravno šole, kjer je zastopanost učencev z "učnimi razlikami" manjša; na šolah z večjo 

pogostostjo "učne različnosti" pa so oblike predhodne učne pomoči in prilagajanja poučevanja 

pogosto manj kvalitetne. Usposabljanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev v izbiri in uporabi 

praks ocenjevanja, ki upoštevajo kulturne in jezikovne dejavnike, je močno zmanjšalo napotitve te 

skupine učencev na postopke usmerjanja.  

 

Izvajanje postopkov diferencialnega ocenjevanja v praksi otežuje tudi pomanjkanje ustreznih 

veljavnih in zanesljivih diagnostičnih instrumentov ter premajhno poznavanje in raba različnih 

alternativnih načinov diagnostičnega ocenjevanja. Pomanjkanje formalnih metod diagnostičnega 

ocenjevanja še posebej ovira zgodnje prepoznavanje in diferencialno ocenjevanje učnih težav na 

področju jezikovno pogojenih težav. Ker je način pojavljanja težav pri branju in matematiki povezan 

tudi z značilnostmi posameznega jezika in sociokulturnega sistema, so nujno potrebne bolj 

poglobljene raziskave, saj ugotovitev in postopkov ni možno direktno prenašati. Večje poznavanje in 

uporaba različnih alternativnih načinov odkrivanja in diagnostičnega ocenjevanja težav, kot je npr. 

ocenjevanje in merjenje, ki temelji na kurikulu, bi učiteljem in drugim strokovnim delavcem 

omogočalo izboljšati do sedaj pogosto pomanjkljivo spremljanje napredka in evalvacijo ukrepov bolj 

intenzivnega poučevanja ali individualnih in skupinskih oblik pomoči. 

 

Sklep 

Implementacija petstopenjskega hierarhičnega modela pomoči, ki je bil izdelan v okviru Koncepta 

dela: učenci z učnimi težavami v osnovni šoli, vključuje na področju prepoznavanja in odkrivanja 

učnih težav pri slovenščini in matematiki še pomembne izzive za šolske strokovne delavce, starše in 

učence. Nadaljnje bolj poglobljene empirične in kvalitativne študije bi se morale osredotočati 

predvsem na probleme diferencialnega diagnostičnega ocenjevanja, zgodnjega odkrivanja učnih 

težav na področju slovenščine in matematike ter razvoja pristopov diagnostičnega ocenjevanja za 

spremljanje in evalvacijo učinkovitosti intervencij.  
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