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POVZETEK
V diplomskim delu obravnavam pristope in strategije, ki jih učitelji matematike in specialni
pedagogi uporabljajo ob izvajanju dodatne strokovne pomoči pri individualnem delu z učenci
z učnimi težavami pri algebri. V teoretičnem delu so opredeljene splošne in specifične učne
težave. Predstavljen je tudi petstopenjski model izvajanja strokovne pomoči v osnovnih šolah.
V nadaljevanju sledi opis poučevalnih strategij, ki so primerne za poučevanje učencev z
učnimi težavami na področju algebre, še posebej pri nudenju individualne pomoči. Delo sem
zaključila z empirično raziskavo, ki sem jo izvedla kot študijo primera. Raziskala sem, kako
izvajata individualno učno pomoč pri algebrajski vsebini z učencem z učnimi težavami pri
matematiki strokovni delavki dveh različnih profilov: učiteljica matematike in specialna
pedagoginja. Analiza je pokazala, da je šlo za dva konsistentna, a različna pristopa. Pri
načrtovanju pomoči je tako potrebno premišljeno izbirati med pristopoma, posebej pomembno
pa je pri nudenju individualne učne pomoči sodelovanje med učiteljem matematike in
strokovnimi pedagoškimi delavci, ki so posebej usposobljeni za delo z učenci z učnimi
težavami.
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Algebra, učne težave pri matematiki, pet-stopenjski model pomoči, individualna
strokovna pomoč.

ABSTRACT
In the diploma thesis I consider various approaches and strategies, used by mathematics
teachers and special educators, when they are working with pupils with learning difficulties in
algebra, especially when providing individual assistance. In the theoretical part I describe the
general and specific learning difficulties. I present the five-step model of assistance to pupils
with learning difficulties that is implementation in the Slovenian elementary schools. Next, I
describe some teaching strategies that are suitable for teaching algebra, especially when
working individually with students with learning difficulties. The experimental part of the
thesis consists of a case studyof two experts – a mathematics teacher and a special needs
educator – that provide individual assistance to a student on an algebraic topic. The analysis
revealed that the mathematics teacher and the speacial educator used two consistent but
different approaches. When planning assistance for a student with learning difficulties it
should be considered which type of help suits better. In any case, there is a strong need for an
intense collaboration between the mathematics teacher and special educators.
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algebra, learning difficulties in mathematics, five-stage support model, individual
technical assistance
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1 TEORETIČNI DEL
1.1 UVOD
Del učencev se pri šolskem delu spopada z učnimi težavami. Matematika je predmet, kjer so
učne težave razmeroma pogoste. Še posebej so pogoste pri zahtevnejših vsebinah, kot je na
primer algebra. Učenci težko uporabljajo že naučene algoritme na novih primerih, največje
težave pa jim povzroča abstraktnost vsebine.
Za učence z učnimi težavami se v naših šolah izvaja petstopenjski model učne pomoči, ki
sestoji iz pomoči učitelja, pomoči šolske svetovalne službe, dodatne individualne in skupinske
pomoči na šoli ter mnenja in pomoči zunanje strokovne ustanove. Pri petem koraku se šolski
svetovalni tim odloči, ali učenec z učnimi težavami potrebuje še več prilagoditev in pomoči
ali celo spremembo programa vzgoje in izobraževanja.
Tema moje diplomske naloge se nanaša na izvajanje dodatne individualne pomoči pri
matematiki. V večini šol jo izvajajo strokovni pedagoški delavci, ki so posebej usposobljeni
za delo z učenci z učnimi težavami, ponekod pa dodatno učno pomoč nudijo učitelji
matematike. Če učencu z učnimi težavami omogočimo dodatno strokovno pomoč, stremimo k
temu, da je le-ta čim bolj učinkovita. Sprašujem se, ali različna znanja učiteljev matematike in
strokovnih pedagoških delavcev lahko pomenijo bogatenje pomoči ali pa neustrezno pomoč.
Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so opisane splošne
in specifične učne težave. Natančneje je, po korakih, predstavljen petstopenjski model
izvajanja strokovne pomoči. V nadaljevanju sledi opis matematičnih strategij, ki jih učitelji
uporabljajo pri individualni uri z učencem z učnimi težavami na področju algebre. V
zaključku tega dela, pa je predstavljen direktni pristop.
V empiričnem delu je obravnavana individualna učna pomoč, ki sta jo istemu učencu nudili
učiteljica matematike in strokovna pedagoška delavka pri izbrani vsebini iz algebre. Ustrezne
podatke sem pridobila z metodo opazovanja brez udeležbe. Pri analizi individualnih ur sem
bila pozorna, v kolikšni meri sta izvajalki strokovne pomoči upoštevali naravo učenčevih
učnih težav, kako sta mu prilagajali obravnavano vsebino, reprezentacije na vrsto nalog ter v
kolikšni meri sta se ukvarjali z motivacijo.
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1.2 UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI
V skupini otrok s posebnimi potrebami je največ takšnih, ki imajo učne težave. V celotni
populaciji šoloobveznih otrok ima učne težave približno 20 % učencev. Učne težave delimo
na splošne in specifične. Tako splošne kot tudi specifične učne težave pri matematiki se lahko
pri človeku kažejo le določen čas ali pa trajajo celo življenje. Vsak učenec ima kdaj pa kdaj
težave pri razumevanju in usvajanju matematičnega znanja, vendar v skupino učencev z
učnimi težavami prištevamo le tiste, pri katerih opažamo dolgotrajno odstopanje v
matematičnem znanju v primerjavi z njegovimi vrstniki (Magajna in drugi, 2008).

Splošne učne težave
Splošne učne težave so značilne za skupino učencev, ki imajo nezanemarljivo večje težave
kot njihovi sošolci pri usvajanju znanja in spretnosti pri več predmetih, navadno tudi pri
matematiki. Zaradi teh težav so lahko pri več učnih predmetih manj uspešni ali celo
neuspešni. Splošne učne težave pri matematiki se lahko razvijejo zaradi različnih dejavnikov.
Najpomembnejše so (Magajna in drugi, 2008):


podpovprečna intelektualna sposobnost, ki povzroča težave pri usvajanju pojmov,
simbolov, reševanju problemov, posploševanju naučenih znanj ipd.;



čustveno pogojene težave pri učenju matematike, kjer strah in anksioznost zmanjšata
učinkovitost pri reševanju problemov, sodelovanje pri matematiki v razredu, in
poslušanju razlage (Končnik Goršič in Kavkler, 2002. str.87);



slabše razvite samoregulacijske sposobnosti, ki privedejo do slabše organizacije,
nezmožnosti načrtovanja in kontroliranja lastnega dela (npr. učenec ne dela računskih
preizkusov);



pomanjkanje motivacije, ki je ključnega pomena za učenje in za reševanje
matematičnih problemov;



drugojezičnost in slabše obvladovanje jezika, v katerem se šolajo, večini učencev
povzroča težave pri razumevanju in obvladovanju matematičnih terminov, dolgih
besedilnih nalogah, težje pa sledijo tudi verbalnim navodilom;



socialno-kulturna drugačnost;
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socialno-ekonomska prikrajšanost, saj učenci, ki izhajajo iz revnih družin, imajo
zaradi omejenih priložnosti nasploh skromnejše matematično znanje, deležni so tudi
manj spodbud in pomoči pri učenju matematike.

Specifične učne težave
Z izrazom specifične učne težave, označujemo raznoliko skupino motenj, ki se razprostirajo
od lažjih k težjim in od zmernih do izrazitejših. Domnevno so posledica motenj v delovanju
osrednjega živčevja, ki vpliva na predelovanje in interpretiranje informacij ter tako ovirajo
učenje osnovnih šolskih veščin. Učenci s specifičnimi učnimi težavami imajo težave na
katerem koli od naslednjih področij (Magajna in drugi, 2008):


pozornost,



pomnjenje,



mišljenje,



koordinacija,



komunikacija (govor),



branje,



pisanje,



pravopis,



računanje,



socialna kompetentnost,



čustveno dozorevanje.

Specifične učne težave lahko zelo ovirajo učenje matematike, ne vodijo pa nujno k
težavam pri učenju abstraktnih vsebin iz algebre, trigonometrije in geometrije (Magajna in
drugi, 2008).

1.3 PETSTOPENJSKI MODEL NUDENJA UČNE POMOČI
Učenci, ki imajo učne težave na določenem področju, so v naših šolah praviloma usmerjeni v
petstopenjski model učne pomoči. Tu jim učitelji, šolski svetovalni delavci in drugi strokovni
delavci preko poučevalne prakse ter individualne in skupinske pomoči pomagajo k boljšemu
3
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razumevanju in napredovanju. Pri oblikovanju pomoči morajo upoštevati značilnosti
posameznega učenca in glede tega določiti strategije ter prilagoditi zahtevnost in abstraktnost
same učne vsebine (Magajna in drugi, 2008).

1. STOPNJA
Prva stopnja učne pomoči se dogaja v razredu, kjer učitelj pomaga osvojiti učne cilje z dobro
poučevalno prakso, ki jo dopolnjuje z delom pri dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega
bivanja in varstva v nižjih razredih. V večini primerov je učitelj tudi prvi, ki odkrije, da ima
učenec težave in da snov usvaja počasneje kot njegovi sošolci (Magajna in drugi, 2008). Od
posameznega učitelja je odvisno, v kolikšni meri bo prilagodil pouk in diferenciral učne
zahteve, naloge in pripomočke za učenca z učnimi težavami. Za učence, ki se počasneje učijo,
je priporočljivo, da jim učitelj nudi veliko konkretnih materialov in pripomočkov, jih aktivno
vključuje v sodelovanje, naloge poveže z učenčevimi izkušnjami, uporablja grafične prikaze
ter postopno prehaja od enostavnejših nalog k reševanju kompleksnejših nalog. Kot način
poučevanja pa je za takšne učence najučinkovitejši direkten pristop (Babuder Košak in
Velikonja, 2011).

2. STOPNJA
Če osnovna diferenciacija, ki jo učitelj nudi učencu z učnimi težavami pri rednem in
dopolnilnem pouku, ne zadostuje in učenec ne napreduje, potem se na pobudo učitelja ali
učenčevih staršev v projekt vključi šolska svetovalna služba. Naloga svetovalnega delavca
(pedagoga, socialnega delavca, specialnega pedagoga, socialnega pedagoga ali psihologa) je,
da se poglobi v odkrivanje in raziskovanje ovir, težav in močnih področij, ki jih ima učenec.
Pomembno je, da v raziskovanje in oblikovanje strategij vključijo tudi učenca in njegove
starše ter tako vzpostavijo odnos soustvarjanja rešitve. Šolski svetovalni delavec pri delu z
učenci, ki se počasneje učijo in imajo težave z dojemanjem abstraktnih vsebin (algebra),
pomaga učitelju pri oblikovanju strategij, snovi in nalog ter konkretnega materiala, ki ga
uporablja pri pouku. Pomembno je, da skupaj z učiteljem natančno načrtuje učenčev urnik, ki
pomaga učencu pri organizaciji učenja (pisna in ustna preverjanja, dodatne ure). Na tej stopnji
se začne voditi učenčevo osebno mapo, ki vsebuje opis učenčevih težav, prilagoditve, oceno
učinkovitosti ter pisno mnenje učitelja (Babuder Košak in Velikonja, 2011).
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3. STOPNJA
Če pri učencu z učnimi težavami še vedno ni opaziti napredka, kljub pomoči učitelja in
strokovnega pedagoškega delavca, se mu na podlagi pisno utemeljene obrazložitve, organizira
dodatno individualno in skupinsko pomoč. Točke pomoči napiše šolski svetovalni delavec
(učitelj, psiholog, pedagog, specialni pedagog ali socialni pedagog) in jih vloži v učenčevo
osebno mapo. V tem koraku se učitelj in strokovni delavec pogovorita z učencem in mu
predstavita učne zahteve, ki so zanj prilagojene, ter skupaj z njim izdelata učni načrt. Tako kot
že na drugi stopnji, izvajalci pomoči vse delo z učencem skrbno spremljajo, načrtujejo in
dokumentirajo ter na koncu tudi ovrednotijo učenčev napredek (Babuder Košak in Velikonja,
2011).

4. STOPNJA
Za učenca, pri katerem sklepna evalvacijska ocena po prvih treh stopnjah pomoči ne kaže
zadostnega napredka, lahko šola zaprosi za dodatno strokovno mnenje in dodatno strokovno
pomoč, glede na naravo težav, ustrezno zunanjo specializirano strokovno ustanovo. Strokovna
ustanova lahko le pomaga in svetuje šoli ali pa se po potrebi tudi sama vključi v neposredno
pomoč učencu, pedagoškim delavcem in staršem. Vsa pomoč, tako s šole, kot tudi s strani
zunanje strokovne ustanove, se tudi na tej stopnji skrbno dokumentira in evalvira (Magajna in
drugi, 2008).

5. STOPNJA
Učenca, katerega evalvacijska ocena po prvih štirih stopnjah ne pokaže pričakovanega uspeha
in je dotedanja pomoč premalo učinkovita, se z dovoljenjem staršev usmeri v izobraževalni
program z izvajanjem dodatne strokovne pomoči. Dodatno strokovno pomoč lahko izvajata
učitelj predmeta, pri katerem ima učenec težave (opraviti mora dodatna izpopolnjevanja za
delo z učenci s posebnimi potrebami), in specialni pedagog. Učitelj dodatne strokovne pomoči
dela z učenem individualno ali v manjši skupini, v razredu oziroma izven njega. Ne glede na
to, kateri razred obiskuje učenec, mora individualna ura trajati eno šolsko uro (45 minut).
Količina ur izvajanja dodatne strokovne pomoči se za posameznega učenca določi z odločbo o
usmerjanju v obsegu od 1 do 5 ur tedensko, odvisno od obsega učnih težav. Obravnava na tem
koraku zahteva natančno spremljanje napredka in specializirano obravnavo, katere dolžina je
odvisna od vzgojno izobraževalnih potreb posameznega učenca. Učenec se lahko v primeru,
da so se ob tej pomoči njegove težave zmanjšale, vrne na prejšnjo stopnjo nudenja pomoči, če
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pa se učne težave po dodatni strokovni pomoči še vedno ne zmanjšajo, je potrebna ponovna
ocena in odločitev o primernosti kurikula (Magajna in drugi, 2008).

1.4 MATEMATIČNE STARATEGIJE ZA UČENCE Z UČNIMI
TEŽAVAMI PRI ALGEBRI
Številne analize so pokazale, da imajo učenci z učnimi težavami veliko več težav z
vzdrževanjem naučenega kot njihovi vrstniki. Medtem ko učenci brez učnih težav osvajajo
matematične koncepte brez težav, učenci z učnimi težavami pridobivajo spretnosti počasneje
in težje. Novih informacij ne znajo povezati s prejšnjim znanjem, zato jih težko ohranijo v
spominu. Pri nekaterih učencih se težave prvič pokažejo, ko se le-ti srečajo z abstraktnimi
objekti, ki si jih je težko predstavljati. Ti učenci potrebujejo dodatne vzpodbude in
premišljene slikovne predstavitve (Maccini in drugi, 1999).
Težave s z razumevanjem razlage postanejo izrazitejše, ko učitelj začne s poučevanjem
algebraičnih konceptov, ki so veliko težji kot aritmetične vsebine. Učitelji se morajo
posluževati tehnik poučevanja, ki pomagajo vzpostaviti učencem povezavo med aritmetiko in
algebro (Witzel in drugi, 2001).
Učitelj se lahko pri dodatni strokovni pomoči učencu z učnimi težavami poslužuje naslednjih
učnih metod, ki so primerne za vse vrste primanjkljajev (Haas, 2005):
1. Skupinsko učenje
Učitelj sestavi skupino, v katero vključi tudi učenca z učnimi težavami, ter jim zastavi
skupen cilj, do katerega morajo priti.
2. Učenje na glas
Učitelj učenca uči glasno razmišljati. Tudi učitelj pri reševanju naloge govori na glas
korake reševanja in je pozoren na matematično terminologijo (Witzel in drugi, 2001).
3. Tehnološko podprto poučevanje
Učitelj v uro vključi uporabo računalniške programske opreme in žepnih računal za
razbremenitev delovnega spomina.
4. Učenje preko reševanja problema
Učitelj poda toliko zahteven problem, da učenca motivira in ga spodbuja k reševanju.
Učenec z reševanjem sam odkriva nove zaključke in pravila.
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5. Raznolike predstavitve
Če je mogoče, učitelj matematično vsebino prikaže na konkreten, slikovni, simboličen
oz. abstrakten način.
6. Učenje skozi zgodbe
Učiti je možno skozi zgodbe, ki povezujejo matematiko z učenčevim življenjem (npr.
Živiš v Ljubljani…hočeš na nogometno tekmo, ki je 30 km stran… ) (Witzel in drugi,
2001).
7. Direktni pristop poučevanja
Poučevanje z učiteljem v glavni vlogi temelji na sistematičnem in načrtnem učenju, z
rednim spremljanjem napredka in s podajanjem takojšnje povratne informacije
učencu. Ta pristop poučevanja je podrobneje opisan v razdelku 1.5.
Primerno znanje algebre je pogoj za uspešen zaključek številnih učnih programov in pri
prehodu v srednjo šolo. Številni pripomočki in strategije, namenjeni za učenje v nižjih
razredih,

so neuporabni pri zahtevnejših vsebinah (npr. algebra). Pri učencu z učnimi

težavami pri algebri je pomembno, da učitelj najprej odkrije, katero področje mu povzroča
težave in šele potem najde učinkovito strategijo, s katero bo težavo poskušal zmanjšati ali celo
odpraviti (Miles in Forcht, 1995).

Težave na področju jezikovnega izražanja in branja
Veliko učencev z učnimi težavami pri algebri ima težave zgolj s pravilno terminologijo in z
razumevanjem matematičnih izrazov. Ker pa sta jezik in pravilna terminologija pri abstraktni
matematiki zelo pomembna, saj dajeta pomen idejam, simbolom in znakom, mora učitelj v
pouk matematike vključiti tudi poučevanje matematičnega besednjaka in sopomenk. Učitelj
lahko učencu s tovrstnimi težavami pomaga tako, da poskuša besede približati njegovemu
lastnemu jeziku. Učinkovita metoda pa je tudi prepisovanje osnovnih pojmov in definicij, s
katerimi učenec postopoma pridobi sposobnosti matematičnega izražanja (Miles in Forcht,
1995).

7

.

Težave pri samoprepoznavanju učnih težav
Večina učencev z učnimi težavami ima probleme z metakognicijo ali samoregulacijo. Takšni
učenci se sami ne zavedajo, da imajo težave na nekem področju, zato tudi ne znajo oz. ne
iščejo rešitve in strategije za odpravo svojih težav. Naloga učitelja je, da učenca z učnimi
težavami postopoma uči samoregulacije. To lahko doseže s tem, da učenca navaja na učenje
samo-spraševanja ter da se z njim pogovarja o strategijah, ki jih lahko učenec uporabi pri
učenju (Miles in Forcht, 1995).

Težave s pozornostjo
Učenci s težavami s pozornostjo imajo problem osredotočanja pozornosti na nalogo in
posledično pri prejemanju matematičnega znanja in pri sami koncentraciji. Če se učenec že na
začetku ne more skoncentrirati na pouk, prav tako ne more povezati nekih podatkov v
smiselno celoto oziroma jih shraniti v dolgotrajni spomin. Pri reševanju algebraičnih
problemov mora biti učenec sposoben vzdrževati koncentracijo tako dolgo, da dokonča
celoten postopek reševanja naloge. Učenca s tovrstnimi motnjami je najbolje postaviti v
delovno okolje s čim manj zunanjimi motnjami (hrup, moteči dejavniki na delovni mizi, …).
Priporočljivo je tudi, da učitelj (predvsem v začetku ure) pripravi nekaj nalog, kjer bo učenec
aktivno udeležen pri učenju nekega postopka (Miles in Forcht, 1995).

Težave s spominom
Za reševanje problemov je potreben predvsem delovni spomin, ki se opira na dolgoročni
spomin. Večina učencev z učnimi težavami ima slabo organizirano bazo za urejanje podatkov
v delovnem spominu in posledično tudi slabšo zmogljivost za arhiviranje podatkov v
dolgotrajni spomin. Učenci se težko osredotočijo na pozornost in reševanje določene naloge,
saj imajo zaradi omejenega delovnega spomina težave pri iskanju algoritmov. Učitelji lahko
učencem s tovrstnimi težavami pomagajo z dnevnimi preizkusi, kjer preverjajo avtomatizacijo
nekega algoritma. Učenci višjih razredov si lahko pri nalogah pomagajo z žepnim računalom
in algoritmi, napisanimi na listu, ter s tem sprostijo delovni spomin in se lahko bolj
osredotočijo na reševanje naloge (Miles in Forcht, 1995).
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Kognitivna napadalna strategija
Pri učencih z učnimi težavami lahko učitelj uporablja tudi kognitivno napadalno strategijo.
Namenjena je poučevanju matematike na zahtevnejši ravni (algebra, trigonometrija) z
namenom, da bi se učenci naučili učinkovite metode učenja. Strategija je zasnovana tako, da
učitelj namesto, da le diktira in usmerja postopek, odkriva in popravlja napake ter vodi učenca
do pravilnega rezultata. Strategija se prične tako, da učenec najprej poskuša rešiti problem in
celoten postopek ustno obnovi. Nato postopek zapiše v zvezek, korak po koraku, in ga izvede
na nekem primeru. Namen te strategije je povečati pozornost in zmanjšati pasivnost z
aktivnim vključevanjem učenca v proces. Verbalno izražanje prisili učenca, da razjasni
preproste napake brez pomoči učitelja, pomaga mu pri razumevanju samega problema in
postopka, učitelj pa lahko lažje oceni sposobnosti učenca. Naloga učitelja je, da učenca z
vprašanji in podvprašanji vodi skozi ubeseditveni proces in mu morebitne neprimerne odzive
popravi in preoblikuje. Po tem ko učenec reši problem, se mora spomniti ubesedovanja na
vsakem koraku (Miles in Forcht, 1995).

1.5 DIREKTNO POUČEVANJE
Direktno poučevanje je poučevanje, pri katerem ima osrednjo vlogo učitelj. Pri tem pristopu
gre za sistematično in načrtno poučevanje s pogostim spremljanjem napredka, preverjanja in
podajanjem takojšnje povratne informacije učencu (Babuder Košak in Velikonja, 2011). Ker
je pravilo direktnega poučevanja, da učitelj uro skrbno načrtuje in strukturira, je ta način
poučevanja najbolj primeren za učence z učnimi težavami, od prvega do petega koraka
petstopenjskega modela učne pomoči (Haas, 2005).

Značilnosti direktnega poučevanja (Babuder Košak in Velikonja, 2011, str 44-45)


Jasno in sistematično poučevanje
Učitelj mora vsako uro z učencem dobro načrtovati in strukturirati ter se med samo
uro tudi držati že v naprej izdelane učne priprave. Glede na primanjkljaje, ki jih ima
posamezen učenec, je potrebno določiti, kako hitri in v kakšnem zaporedju bodo učni
koraki.
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Primeren tempo dela
Pri direktnem poučevanju učitelj pogosto načrtuje možnosti za sodelovanje učenca in s
tem zagotovi učenčevo aktivnost med samo uro ter izkoristi njegov učni potencial.



Ustvarjanje možnosti za utrjevanje izbrane snovi
Učitelj mora ustvariti mnogo priložnosti za utrjevanje snovi in spretnosti. Učenca
spodbuja h glasovnem odgovarjanju, pri katerem lahko učitelj hitro ugotovi, ali
obstajajo nesporazumi pri razumevanju snovi.



Pogosto preverjanje
S kratkimi preizkusi lahko učitelj spotoma preverja stopnjo usvojenega znanja.



Delo v manjših skupinah
Direktno poučevanje ima največji učinek v manjših skupinah, kjer lahko učitelj
spremlja napredovanje vsakega učenca in po potrebi nudi tudi dodatno individualno
pomoč.



Zakon vaje
Učitelj zastavi pri določeni snovi več sorodnih problemov, kjer preverja, katere
spretnosti so učenci osvojili in katere cilje so dosegli.
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2 EMPIRIČNI DEL
2.1 Namen
Individualno pomoč pri matematiki lahko nudita tako učitelj matematike, kot specialni
pedagoški delavec (specialni pedagog). Glede na to, da gre za različna poklicna profila,
so me zanimale razlike v načinu nudenja pomoči. Namen ni primerjanje učinkovitosti
strategij dela enega ali drugega poklicnega profila, temveč osvetlitev različnosti strategij,
kar je potrebno za izbiro primerne oblike pomoči posameznih učencev.

2.2 Raziskovalna vprašanja
V diplomskem delu obravnavam individualno učno pomoč pri zahtevnejši matematični
vsebini, ki jo učencu nudita učitelj matematike in strokovni pedagoški delavec. V zvezi
z izvajanjem učne pomoči me zanima:
1) V kolikšni meri izvajalec učne pomoči upošteva naravo učenčevih učnih težav?
2) Kako izvajalec učne pomoči prilagaja samo obravnavano vsebino, reprezentacije in
vrsto nalog pri učencih z učnimi težavami?
3) V kolikšni meri se izvajalec učne pomoči ukvarja z motivacijskimi elementi pri
individualnem poučevanju?

2.3 Metodologija
Raziskavo sem izvedla kot študijo primera. Posluževala sem se metode opazovanja brez
udeležbe. Opazovala sem pomoč, ki sta jo učencu osmega razreda izmenično nudili
učiteljica matematike in specialna pedagoginja pri izbrani vsebini iz algebre. S pisnim
privoljenjem šole (OŠ Antona Žnideršiča, Ilirska Bistrica), učenčevih staršev in
izvajalcev učne pomoči sem v mesec marcu posnela šest šolskih ur. Tri ure je z
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učencem izvedla njegova učiteljica matematike, ostale tri pa specialna pedagoginja. Od
šestih snemalnih ur, sem podrobno analizirala prvi dve uri z isto vsebino. Individualno
učno pomoč sta nudili izkušena učiteljica matematike in specialna pedagoginja, ki je še
novinka v svojem poklicu. Osmošolec, ki je sodeloval v raziskavi ima na splošno težave
pri usvajanju znanja na področju matematike in angleščine. Zaradi nezadostnih ocen pri
omenjenih predmetih mu je bila pred dvema letoma dodeljena dodatna strokovna
pomoč. V prvem letu mu je bila pri matematiki dodeljena ena ure individualne pomoči
tedensko. Ker je evalvacijska ocena na koncu leta pokazala, da ena šolska ura ne
zadostuje, sta mu bili v drugem letu dodeljeni dve šolski uri individualne pomoči
tedensko. Zadostne ter dobre ocene pri matematiki v zadnjem šolskem letu so
pokazatelj, da učenec prejema pravo obliko učne pomoči.

2.4 Obdelava podatkov
Učna pomoč se je odvijala v obliki dialoga med učiteljem in učencem. Kot enoto
analize sem obravnavala povezane izjave enega in drugega udeleženca. Dialog je torej
potekal v obliki zaporedja enot analize, ki so se izmenično nanašale na učenca in
strokovnega pedagoškega delavca.
Preko transkripcije dialoga iz individualnih učnih ur sem analizirala različne vidike. Za
posamezen vidik sem izdelala preproste kategorije, glede na katere sem preštela izjave
udeležencev in jih ilustrirala s primeri. Opazovala sem razlike v poučevanju, motivaciji,
uporabi terminoloških izrazov, obliki in zahtevnosti samih nalog, uporabi specifičnih
pripomočkov, razlike v prostoru in času ter sam pristopa, ki sta mu jih za isto učno snov
pri algebri nudili v prvi uri učiteljica matematike in pri drugi uri specialna pedagoginja.
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2.5 Analiza individualnih ur
2.5.1 Taksonomske stopnje vsebine izjav učitelja
Na področju matematičnega znanja se pri nas v večini uporablja Gagnejeva
taksonomska lestvica, ki sestoji iz konceptualnega, proceduralnega in problemskega
znanja. Vsako izjavo učitelja sem umestila v eno izmed omenjenih treh kategorij. Če se
izjava ni nanašala na matematično znanje, sem jo prištela h kategoriji » drugo «.
Iz Tabele 1 je razvidno, da se izjave učiteljice matematike v največji meri nanašajo na
konceptualno znanje. Učiteljica daje velik poudarek razumevanju pojmov in dejstev.
Pozorna je na prepoznavanje določenega pojma pri učencu in na njegovo predstavo o
pojmu. Velik pomen daje tudi prepoznavanju terminologije in simbolike ter definicijam
in izrekom.

Zgled 1. Primeri izjav učiteljice matematike, ki se nanašajo na konceptualno znanje.


Kako imenujemo tale zapis?



Kaj je to enočlenik?



Kaj pomeni, da ima samo en člen?,



Zakaj je potem 5a enočlenik?



Kako bi potem ločil enočlenike od veččlenikov?



Zakaj si se ravno tako odločil?

Po drugi strani pa je specialna pedagoginja (Tabela 2) dobrih 42 % vseh svojih izjav
namenila proceduralnemu znanju. Od učenca zahteva obvladovanje algoritmov in
procedur. S ponavljanjem izvedbe določenega postopka želi pripeljati učenca do
pravilnega reševanja istega tipa nalog. Poudarja predvsem rutinsko proceduralno znanje.
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Zgled 2. Primeri izjav specialne pedagoginje, ki se nanašajo na proceduralno znanje.


Čeprav poznaš postopek, zapiši vse korake.



V takem primeru vedno naredi oklepaj.



Na desno si pozabil še nekaj napisati.,



Ponoviva, na kaj moraš biti vse pozoren.



Vedno riši prvo puščico z zeleno barvo.

Obe učiteljici se problemskega znanja skoraj nista dotaknili, kar je bilo tudi
pričakovano, saj sta delali z učencem z učnimi težavami.
Število učiteljevih izjav

%

Konceptualno znanje

112

56,60%

Proceduralno znanje

37

18,70%

Problemsko znanje

3

1,50%

Drugo

46

23,20%

Taksonomska stopnja

Tabela 1. Taksonomija izjav učiteljice matematike

Število učiteljevih izjav

%

Konceptualno znanje

37

21,50%

Proceduralno znanje

73

42,40%

Problemsko znanje

2

1,20%

Drugo

60

34,90%

Taksonomska stopnja

Tabela 2. Taksonomija izjav specialne pedagoginje.
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Graf 5.1 Primerjava uporabe različnih znanj pri učiteljih.

2.5.2 Taksonomske stopnje vprašanj
Vprašanja, ki jih je izvajalec učne pomoči zastavil učencu med učno uro sem razdelila v
naslednje kategorije:


Vprašanja o razumevanju (npr. Katere stopnje je ta spremenljivka?)



Vprašanja o poznavanju (npr. Kakšno število dobimo pri množenj negativnega
števila s pozitivnim?)



Vprašanja o postopkih (npr. Ali je to zapisano v pravilnem vrstnem redu?)



Druga vprašanja (npr. Imaš kalkulator s seboj?)

Tudi pri samih vprašanjih je razvidno (Tabela 3), da je učiteljica matematike učencu
zastavila kar 73 % vprašanj konceptualnega tipa, ki se nanašajo na prepoznavanje in
razumevanje obravnavane snovi ter poznavanju definicij in pravil. Zastavila mu je zelo
veliko vprašanj ter podvprašanj (skupaj 145), saj je želela, da do pravilnih rešitev
učenec pride sam. Specialna pedagoginja je učencu med uro zastavila 53 različnih
vprašanj, od katerih je dobrih 43 % namenila treniranju postopkov.
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Vrsta vprašanja

Število vprašanj

%

Vprašanja, ki se nanašajo na razumevanje učne
snovi.

44

30,30%

Vprašanja, ki se nanašajo na poznavanje definicij
in pravil.

62

42,70%

Vprašanja, ki se nanašajo na postopek reševanja.

27

18,70%

Druga vprašanja.

12

8,30%

Tabela 3. Taksonomija vprašanj učitelja matematike.

Vrsta vprašanja

Število vprašanj

%

Vprašanja, ki se nanašajo na razumevanje učne
snovi.

7

13,20%

Vprašanja, ki se nanašajo na poznavanje definicij
in pravil.

15

28,30%

Vprašanja, ki se nanašajo na postopek reševanja.

23

43,40%

Druga vprašanja.

8

15,1%

Tabela 4. Taksonomija vprašanj specialne pedagoginje.
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Graf 5.1 Primerjava števila vprašanj posameznih vrst. (UM – vprašanja učiteljice
matematike, SP – vprašanja specialne pedagoginje)
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2.5.3 Pristop
Učiteljica matematike je pri uri uporabljala tako vedenjski kot kognitivni pristop. Zelo
pozorna je bila na razumevanje in poznavanje matematičnih pojmov in obravnavane
snovi. Z vprašanji, ki jih je med uro zastavljala učencu, je želela, da se pri učencu pojavi
nek notranji konflikt in da postane pozoren na razliko med notranjo in zunanjo
predstavitvijo oz. modelom nekega dejstva.

Zgled 3. Primeri izjav učiteljice matematike, ki se nanašajo na razumevanje in
poznavanje snovi.


Bi znal to zapisati še kako drugače?



Kaj pa če bi imel takšen primer?



Zakaj je tako pravilno?



Zakaj meniš, da je prav rešeno?



Kaj pa moraš narediti, da bo pravilno?

Učiteljica je bila pozorna na notranje strukture, ki jih ima učenec, kar pa je značilnost
kognitivnega pristopa poučevanja. Poleg tega pa je učiteljica dala velik poudarek tudi
pravilnemu izvajanju postopkov in reševanja nalog.

Zgled 4. Izseki iz dialoga, kjer učiteljica matematike uporablja kognitivni pristop.
UČITELJ

No, zakaj je 5a enočlenik? Iz česa je sestavljen 5a?

UČENEC Iz petke in črke a.
UČITELJ

Katero računsko operacija je vmes?

UČENEC Krat.
UČITELJ

Ja, torej je to množenje. Kako pa boš ločil enočlenik in veččlenik?

UČENEC Če bo na primer (-0,1a) bo veččlenik.
UČITELJ

Zakaj?

UČENEC Zato, ker ni nobene operacije vmes.
UČITELJ

Seveda je. Katera računska operacija je vmes?
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UČENEC Minus
UČITELJ

Ne minus.

UČENEC Krat je vmes.
UČITELJ

Ja. Kaj pa tisti minus? Kaj nam pove? Kakšno število je to?

UČENEC Negativno.
UČITELJ

Tako je. Ali mi lahko pokažeš en veččlenik?

UČENEC 5 – a + 3b

Specialna pedagoginja je pri uri uporabljala v večini le vedenjski pristop, za katerega je
značilno, da pri učencu dosežemo neko dejanje z vajo in spremljajočimi dražljaji. Zelo
pomemben je pri tem pristopu tudi zakon vaje, kjer učenec trenira odzive na dražljaje.
Učiteljica je dala zelo velik poudarek na vedno isti način izvajanja nalog, torej na
postopek. Učenca je v veliki meri opozarjala na risanje puščic (diskriminativni dražljaj)
vedno enakih barv ter na pisanje številk, ki so pomenile korak, ki ga je moral učenec
izvesti.

Zgled 5. Izseki iz dialoga, kjer specialna pedagoginja uporablja vedenjski pristop.
UČITELJ

Ja, če bi bil veččlenik, bi imel drugačen rezultat. Ampak zdaj sva z
dvočlenikom množila. Prepiši si še spodaj, minus b minus štiri, v oklepaju,
krat minus b. Pazi na oklepaj!

UČENEC Isto bo?
UČITELJ

Isto bo! Zdaj boš puščice naredil. Dva načina sta, kako lahko to izračunaš.

UČENEC Od b-ja tja. (pokaže)
UČITELJ

Ali bi lahko ta minus b, dal spredaj?

UČENEC Ja, ker minus b in minus b da...
UČITELJ

Minus in minus da plus, vendar ne mislim tega zdaj. Če bi ta (pokaže) minus b
dal spredaj, bova poskusila oba načina. Zdaj si puščice naredi. Pa napiši
številko 1 in številko 2, če delaš tako puščice, da boš vedel kaj računaš prej.
Kako si naredil sedaj to puščico? Kako boš množil?

UČENEC Minus b z minus b in minus b z minus 4.
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UČITELJ

Tako ja, vendar puščico prav nariši. (popravi) Ta puščica ne gre tukaj.

UČENEC Aja.
UČITELJ

Zdaj pa naprej napiši.

UČENEC Minus 4 krat minus b.
UČITELJ

Ja, oklepaje si pozabil. Še si jih pozabil, tako ja.

2.5.4 Elementi motivacije
Pri obravnavani individualni učni uri z učiteljico matematike uvodna motivacija ni bila
prisotna, saj je učiteljica takoj na začetku ure začela s pregledovanjem domače naloge.
Torej zavzema uvodna motivacija 0 od 45 minut pouka. Nasprotno pa je specialna
pedagoginja dala velik poudarek na uvodno motivacijo in ji namenila kar 7 od 40 minut
pouka. Za uvodno motivacijo je izbrala igro »mikado«, s katero je učenec ponovil
seštevanje in množenje celih števil, hkrati pa se je z igro tudi sprostil in skoncentriral za
matematično delo.
Pri motivaciji so zelo pomembne motivacijske izjave. K motivacijskim izjavam
prištevamo pohvalo (npr. Dobro.), spodbudo (npr. Saj bo šlo.), karanje (npr. Nisi
napisal vsega.), opozorilo (npr. Pazi.), ključnega pomena pa so tudi motivacijski
pripomočki (npr. barvno pisalo, puščice).
Tako učiteljica matematike kot tudi specialna pedagoginja sta učenčevo delo v večini
hvalili z besedami, kot so: v redu, dobro, tako je, bravo, zelo dobro, odlično, super, lepo
si to reševal. Pri spodbudah je bila veliko bolj aktivna učiteljica matematike.
Zgled 6. Primeri izjav učiteljice matematike, s katerimi je spodbujala učenca.


Pomagaj si s kalkulatorjem, če ne gre.



Pomisli, to smo že delali.



Ti to pravilo poznaš.

Največkrat pa sem zasledila spodbudo, ko je učiteljica želela, da učenec sam pride do
pravilnega termina in mu je zato povedala le začetek besede (npr. ko..ko..koeficient in
dvo..dvo..dvočlenik). Po drugi strani je specialna pedagoginja učenca spodbudila le
enkrat in sicer Pomisli, kaj je včeraj rekla učiteljica.
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Motivacijskih izjav, ki spadajo pod kategorijo karanje, je bilo pri obeh učnih urah malo
prisotnih. Učiteljici sta kot povratno informacijo za narobe rešeno nalogo uporabili
enake besedne zveze.
Zgled 7. Primeri izjav obeh učiteljic, katere prištevamo pod karanje.

 Ne bo šlo.


Narobe si zapisal.



Izračunal si narobe.



Naredil si nekaj napak.

Iz Tabele 5 in Tabele 6 je razvidno, da sta učiteljici od vseh motivacijskih izjav v
največji meri uporabljali opozorilo. Opozorila specialne pedagoginje so se nanašala
predvsem na rutino izvajanja postopkov ter na lepopis.

Zgled 8. Primeri izjav specialne pedagoginje, s katerimi je opozarjala učenca.



Nisi napisal vseh korakov.



Označi tisto, kar si prvo izračunal.



Pazi, kako zapisuješ. Pazi na pisavo.



Pazi, prva puščica je vedno zelene barve.
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Učiteljica matematike je učenca opozarjala z izjavami, ki se navezujejo predvsem na
učenčevo poznavanje in razumevanje obravnavane snovi.

Zgled 9. Primeri izjav učiteljice matematike, s katerimi je opozarjala učenca.



Pazi!



Popravi.



Paziti moraš na vrstni red spremenljivk..



Bodi pozoren. Tisto, kar je v oklepaju, ima prednost.



Pazi, tu gre za množenje potenc z enako osnovo.

Motivacijski pripomočki so v nekoliko večjem deležu (graf 5.2) prisotni pri uri s
specialno pedagoginjo, ki je uporabljala barvna pisala, računalnik, barvne lističe,
paličice in kalkulator.

ŠTEVILO
UČITELJEVIH (UM)
POVEDI

%

Pohvala

39

19,70%

Spodbuda

7

3,50%

Pripomočki

4

2,10%

Karanje

3

1,50%

Opozorilo

45

22,70%

Nemotivacijske izjave

100

50,50%

VRSTA
MOTIVACIJE

Tabela 5. Delež motivacijskih izjav učiteljice matematike.
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ŠTEVILO
UČITELJEVIH (SP)
POVEDI

%

Pohvala

12

6,90%

Spodbuda

1

0,60%

Pripomočki

11

6,40%

Karanje

1

0,60%

Opozorilo

59

34,30%

Nemotivacijske izjave

88

51,20%

VRSTA
MOTIVACIJE

Tabela 6. Delež motivacijskih izjav specialne pedagoginje.

120
100
100
88
80
59

60
45
40

20

39

UM
SP

12

11

7
1

4

3 1

0

Graf 5.2 Primerjava motivacijskih elementov. (UM – učiteljica matematike, SP –
specialna pedagoginja)
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2.5.5 Terminologija
Učiteljica matematike je dala velik poudarek besedišču in pravilni terminologiji. Iz
Tabele 7 je razvidno, da je učiteljica v kar 22 odstotkih vseh svojih izjav opozarjala in
bila pozorna na pravilno izražanje tako pri sebi kot tudi pri učencu.

Zgled 10. Izseki iz dialoga, kjer je učiteljica matematike pozorna na terminologijo.
UČITELJ

Dobro. Sedaj se bova o tem pogovorila. Kako si jih tako razvrstil? Zakaj si
se ravno tako odločil?

UČENEC Veččlenike sem prepoznal tako, ker nimajo plusa ali minusa med črko in
številko.
UČITELJ

Kaj to pomeni plusa ali minusa?

UČENEC Seštevanja ali odštevanja.
UČITELJ

Torej računske operacije seštevanja ali odštevanja. Katero računsko
operacijo ima enočlenik 5a2 med številom in črko?

UČENEC Množenje.
UČITELJ

Tako je. Sedaj pa si izberi en enočlenik. In ga opiši. Iz česa je enočlenik
sestavljen?

UČENEC Iz črke in številke.
UČITELJ

Ja. Kako pa mi pravimo ti črki in številki?

UČENEC (razmišlja)
UČITELJ

Črko imenujemo spremenljivka, številko pa koeficient.

Učenca je pri nepravilnem izražanju vsakič opozorila in mu tudi povedala pravilen
termin. Le-ta je največkrat zamenjal: seštevanje – plus, odštevanje – minus, koeficientštevilka, črka – spremenljivka, pozitivno – plus, negativno –minus. Ker je učiteljica
želela, da učenec do večine stvari pride sam, mu tudi pravilne izraze ni povedala takoj,
ampak mu je pomaga z začetno črko, da se je pravilnega izraza hitreje spomnil (npr.
ko..ko..koeficient, spr..spre..spremenljivka).
Specialna pedagoginja je po drugi strani učencu pustila, da uporablja nepravilne izraze
in ga zato tudi ni opozarjala (graf 5.4). Večkrat je tudi sama uporabila iste izraze kot
učenec. (npr. Različna enočlenika imata različno črko in številko.).
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Zgled 11. Izseki iz dialoga, kjer specialna pedagoginja ni pozorna na terminologijo.
UČITELJ

Kako prepoznaš različna enočlenika?

UČENEC Vse imata različno.
UČITELJ

Tako je, različna enočlenika imata različno črko in številko.

Število izjav, kjer učitelj poudarja
terminologijo (UM)

43

21,70%

Ostale izjave

155

78,30%

Tabela 7. Uporabe terminoloških izrazov pri učiteljici matematike.

21,7

Uporaba terminologije
Ostale izjave

78,3

Graf 5.3 Delež uporabe terminologije pri izjavah učiteljice matematike.

Število izjav, kjer učitelj poudarja
terminologijo (SP)
Ostale izjave

4

2,30%

168

97,70%

Tabela 8. Uporabe terminoloških izrazov pri specialni pedagoginji.
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2,3

Uporaba terminologije
Ostale izjave

97,7

Graf 5.4 Delež uporabe terminologije pri izjavah specialne pedagoginje.

2.5.6 Oblike in zahtevnost nalog
Za uro je učiteljica matematike pripravila tako odprte (prosto reševanje računskega
izraz) kot tudi zaprte tipe nalog (naloge razvrščanja in urejanja). Naloge zaprtega tipa
(že v naprej pripravljene na interaktivni tabli) je učenec reševal na tablo, ostale pa v
zvezek. Učenec je med uro rešil devet nalog. Tako vsebinsko kot tudi zahtevnostno se
prva naloga precej razlikuje od zadnje, ki jo je učenec dobil. Prva naloga je bila
izbirnega tipa, kjer je moral učenec polkrogce z enočleniki in dvočleniki pravilno
razporediti v ustrezna predalčka (enočlenik ali veččlenik). Že druga naloga je bila
nadgradnja prve naloge, le da je moral učenec najti enočlenik in temu poiskati podobne,
enake in različne enočlenike. Nalogam zaprtega tipa so do konca sledile zahtevnostno
stopnjevane naloge odprtega tipa. Pri tretji nalogi je moral učenec poenostavljati izraze,
potem pa so do konca sledile naloge o deljenju enočlenikov.
Tudi specialna pedagoginja je že pred uro pripravila tako odprte kot tudi zaprte tipe
vprašanj. Pri nalogi zaprtega tipa (že v naprej pripravljena na barvnih lističih) je učenec
med naborom lističev moral najti in povezovati podobne in nepodobne veččlenike.
Ostale naloge so bile vse odprtega tipa. Z vidika vsebine in zastavljenosti so bile naloge
vso uro zelo podobne. Prva naloga 3· (10 -2) se od zadnje (7/3 – 1/3x – 2/3y) · (-5/3) na
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pogled sicer razlikuje, vendar gre pri obeh za množenje enočlenika z veččlenikom, le da
so pri zadnji nalogi namesto celih števil ulomki, katere pa učenec obvlada že iz prejšnjih
let. Pri uri je učenec rešil 14 nalog množenja enočlenika z veččlenikom.

NALOGE (učitelj matematike)
Na začetku gresta učiteljica in učenec podrobno skozi 30 kratkih primerov, ki jih je imel
učenec za domačo nalogo. Učiteljica učenca opozori vsakič, kjer je rezultat nepravilen,
učenec pa mora do pravega rezultata priti sam in račun popraviti z rdečim pisalom.

1. Polkrogce razvrsti v pravo polje. (interaktivna tabla)

3a

3a2

5a

5+a

-0,1a

5-a · 3b

5-b

-b+a

ENOČLENIK
VEČLENIK

2. Polkrogce razvrsti v pravo polje. (interaktivna tabla)

3a2

3a

3b

5a

3a

3a2

-a

26

-0,1a

-b+a

.

ENOČLENIK
PODOBEN
ENAK
RAZLIČEN

3. Poenostavi zapis:
a) (-4a) – (+2a) – (-a) =
b) (2a+b) – (3a-4b) – (-a) – (7b+2a) =
c) 2y (-2y3) z (+y) =
Deljenje enočlenikov:
4. a5 : a3 =
5. (-24 b3 a2 c) : 6b2a =
6. 18 u3 v : (-6u) =

S pomočjo ulomka.

7. 18 u3 v : (-6u) =

Brez ulomka.

Na spletni učilnici je učiteljica pripravila naloge, ki jih mora učenec rešiti za domačo
nalogo.

NALOGE (specialna pedagoginja)
1. 3· (10 -2) =
2. 3· (-10 -2) =
3. Naloga z barvnimi lističi. Po učiteljičinem navodilu, mora učenec poiskati podobne,
različne in enake enočlenike.
7x2

32 z

2abc

15x2

½z

35b

27

abc

…

.

4. 3· (10+ 2) =
5. a· (b + c) =
6. x· (y + 3) =
7. 2· (a + 3) =
8. (-b - 4) · (-b) =

Opozori, da lahko tu uporabljamo dva načina. (-b) · (-b - 4)

9. 3· (a+ 4) =
10. (-m -+3) · 10 =
11. (-e – 1,9) · (-3) =
12. (-u - 2) · (- 2/3 ) =
13. 12 (a + b -c) =
14. (7/3 – 1/3x – 2/3y) · (-5/3) =

2.5.6.1

Pripomočki

Učiteljica matematike je kot pripomočke med uro uporabljala interaktivno tablo, barvna
pisala, ob določenih nalogah pa je učencu dovolila uporabo žepnega računala.
Omenjene pripomočke bi lahko učiteljica uporabila tudi pri uri v razredu z ostalimi
učenci, zato jih ne obravnavamo kot specifične pripomočke, namenjene zgolj učencem z
učnimi težavami pri matematiki.
Specialna pedagoginja je, podobno kot učiteljica matematike, uporabljala tablo, barvna
pisala ter žepno računalo. Kot specifične pripomočke pa lahko obravnavamo paličice za
uvodno motivacijo ter barvne lističe, saj jih učitelj pri sami obravnavi v razredu
najverjetneje ne bi uporabil.

2.5.6.2

Prostor in čas

Individualna ura z učiteljico matematike je potekala v učilnici matematike, kjer ima
obravnavani učenec tudi redne ure matematike. Učilnica je opremljena z vsemi
potrebnimi pripomočki in interaktivno tablo.
Med preverjanjem domače naloge je sedela učiteljica poleg učenca, med samo
obravnavo pa sta stala eden nasproti drugemu, pri interaktivni tabli. Po koncu obravnave
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se je učenec usedel za mizo, učiteljica pa je ostala pri tabli. Torej sta bila večino časa v
stanju eden nasproti drugega.
Učna ura je trajala 47 minut, saj se je pričela ob zvonjenju, učiteljica pa jo je podaljšala
za 2 minuti (učencu je zastavila zadnjo nalogo in mu dala domačo nalogo).
Individualna ura s specialno pedagoginjo je potekala v kabinetu specialne pedagoginje.
Ker je kabinet poleg učilnice za angleški pouk, je bil med uro delno moteč radio, ki so
ga uporabljali za potrebe pouka. Slabost je tudi ta, da kabinet ni opremljen z
matematičnimi pripomočki, plakati, v njem ni interaktivne table.
Skoraj celo šolsko uro je učiteljica sedela poleg učenca, da je lahko preverjala in
popravljala njegove zapise v zvezek.
Učna ura je trajala 40 minut, saj se je pričela slabih 5 minut po zvonjenju in končala
točno ob opozorilu šolskega zvonca.
Torej je bila pri učiteljici matematike situacija podobna kot v razredu, tudi učiteljica je s
položajem in drugimi znaki nastopala kot učiteljica. Po drugi strani pa je specialna
pedagoginja s položajem v učilnici in drugimi znaki nastopala kot ''inštruktor, ki nudi
pomoč''.

29

.

2.6 Sklepne ugotovitve
Iz rezultatov raziskave je razvidno, da so opazne razlike v izvedbi dodatne individualne
pomoči, ki sta jo učencu z učnimi težavami nudili učiteljica matematike in specialna
pedagoginja. Čeprav sta obe uro prilagodili, je specialna pedagoginja bolj upoštevala
naravo učenčevih učnih težav. Skoraj ves čas je uporabljala vedenjski oz. direktni
pristop, ki je najbolj primeren za učence z učnimi težavami. Zelo velik poudarek je dala
na vedno isti način izvajanja nalog, kar je učenca pripeljalo do končnega obvladanja
algoritma in procedure. Učiteljica matematike je sicer uporabljala oba pristopa, vendar
je večji poudarek dala kognitivnemu pristopu. Zelo pozorna je bila na razumevanje in
prepoznavanje matematičnih pojmov in obravnavane snovi. Obe učiteljici sta učenca
med uro motivirali s pohvalami, spodbudami in opozorili, je pa tudi pri tem segmentu
specialna pedagoginja uporabila več motivacijskih pripomočkov, posluževala pa se je
tudi uvodne motivacije, s pomočjo katere se je učenec sprostil in skoncentriral za
nadaljnje matematično delo. Z vidika uporabe terminologije je učenec več pridobil pri
uri, ki jo je imel z učiteljico matematike, saj je bila le-ta pri večini izjav pri sebi in
učencu pozorna na pravilno uporabo matematičnega besedišča. Učiteljica matematike je
učencu že pred uro pripravila več nalog različnih tipov, medtem ko je specialna
pedagoginja bolj ali manj uporabljala podobne naloge s »spremenjenimi številkami«.

Uvodna motivacija
Motivacijske izjave
izvajalke učne pomoči
Prevladujoče
taksonomske stopnje
vprašanj
Vrsta zastavljenih
vprašanj
Pristop
Poudarjanje pravilne
terminologije

Učiteljica matematike

Specialna pedagoginja

Odsotna (0 min)

Poudarjena (7 min)

Prevladujejo opozorila in
pohvale

Prevladujejo opozorila

Konceptualno znanje

Proceduralno znanje

Veliko vprašanj, predvsem o
razumevanju

Manjše število vprašanj,
predvsem o postopkih

Pretežno kognitivni

Pretežno vedenjski

Močno poudarjena uporaba
pravilne terminologije (pri
1/5 izjav učiteljice)

Uporaba pravilne terminologije
skoraj ni omenjena
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Oblike nalog

Raznovrstne, odprte in
zaprte

Raznovrstne, odprte in zaprte

Vsebina nalog

Raznovrstne in različno
zahtevne

Ponavljajoče, podobne
zahtevnosti (zakon vaje)

Uporaba pripomočkov

Splošni pripomočki za delo v Specifični pripomočki (mikado,
razredu
barvni lističi)

Prostor, vloga
Matematična učilnica,
Kabinet, ''inštruktorica''
izvajalke
''učiteljica''
Tabela 9. Povzetek primerjave med izvajanjem učne pomoči učiteljice matematike in
specialne pedagoginje

Pri obeh individualnih učnih urah je učenec lahko osvojil zadostno stopnjo
matematičnega znanja. Pri učni uri z učiteljico matematike je bil večji poudarek na
vsebinskih vidikih (terminologija, razumevanje, korektnost in razumevanje postopkov),
specialna pedagoginja pa je bila bolj usmerjena v prijeme, povezane z motivacijo,
časovno primernostjo in v pristope, primerne za učence, ki imajo učne težave.
Na podlagi rezultatov raziskave lahko povzamem, da so za učenca z učnimi težavami
lahko koristne tako individualne ure z učiteljico matematike kot individualne ure s
specialno pedagoginjo. Verjetno je za posameznega učenca potrebno premisliti, ali je
zanj ustreznejša pomoč enega, drugega ali obeh. V vsakem primeru morata delovati oba
zelo usklajeno in si izmenjevati informacije o učenci. Bistveno je tudi, da se eden od
drugega učita.
Po mojem mnenju bi bilo za opazovanega učenca z učnimi težavami najbolje, da bi
ostal prisoten na vseh urah matematike v razredu ter dodatno opravil še individualni uri
s specialno pedagoginjo.
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