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POVZETEK 
 

Učenci z učnimi težavami potrebujejo različne oblike pomoči ter dovolj priložnosti za usvajanje 

znanja in doseganje ciljev (Magajna idr., 2008). Kot uspešna oblika dela z učenci z učnimi 

težavami se je izkazala tudi medvrstniška pomoč oz. medvrstniško tutorstvo, ki združuje učence 

različnih starosti in potreb, pri čemer starejši učenci nudijo pomoč, mlajši pa jo prejemajo 

(hhtp://www.readingrockets.org/article/22029). Poštevanka sodi v deklarativno matematično 

znanje. Matematična dejstva, skladiščena v spominskih mrežah, imajo različno moč, kar vpliva 

na hitrost priklica (Snyder, 2005, v Mrak, 2010). Poleg sposobnosti avtomatskega priklica 

morajo učenci imeti potrebno konceptualno znanje o številih in učinkovite strategije štetja 

(Hopkins in Egeberg, 2009, v Mrak, 2010). Avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov 

učenci dosežejo z vajo in mehanično vadbo (dril) ali pa z neposrednim učenjem strategij. 

Številni otroci, sploh pa učenci s specifičnimi aritmetičnimi težavami, imajo v času šolanja 

težave s priklicem osnovnih aritmetičnih dejstev in postopkov, kar pomeni, da si zapomnijo 

manj dejstev in postopkov kot vrstniki in jih tudi hitreje pozabijo (Kavkler idr., 2004). Namen 

diplomskega dela je bil ugotoviti, ali lahko medvrstniško tutorstvo veča motiviranost učencev 

z učnimi težavami za učenje poštevanke ter ali prispeva k napredku avtomatizacije poštevanke. 

V diplomskem delu sem želela tudi ugotoviti, kakšno mnenje imajo o medvrstniškem tutorstvu 

učenci tutorji, učenci z učnimi težavami, učitelji, ki poučujejo učence z učnimi težavami, ter 

starši učencev z učnimi težavami. V vzorec sem zajela 15 učencev štirih različnih šol, osem 

učencev ima splošne učne težave pri matematiki, sedem učencev pa ima primanjkljaje na 

posameznih področjih učenja (pri vseh sedmih so prepoznane specifične učne težave pri 

matematiki). V raziskavo sem vključila tudi starše učencev z učnimi težavami, učence tutorje 

in učitelje, ki poučujejo učence z učnimi težavami. Uporabila sem anketni vprašalnik za 

ocenjevanje mnenj o medvrstniškem tutorstvu. Sestavila sem tudi anketni vprašalnik za 

ugotavljanje motivacije za učenje poštevanke učencev z učnimi težavami. Pred in po izvajanju 

medvrstniškega tutorstva sem vse učence preverila v znanju poštevanke in ugotavljala, ali je 

prišlo do napredka v avtomatizaciji. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo vsi udeleženci v 

raziskavi pozitivno mnenje o medvrstniškem tutorstvu. Z medvrstniškim tutorstvom se je 

povečala tudi motivacija učencev z učnimi težavami za učenje poštevanke. Končno preverjanje 

znanja poštevanke pa je pokazalo napredek v avtomatizaciji poštevanke pri učencih z učnimi 

težavami s podporo tutorske pomoči. 
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PRIMARY SCHOOL TUTORING AS A FORM OF HELP FOR STUDENTS WIHT 

LEARNING DISABILITIES 

ABSTRACT 

Students with learning difficulties need different forms of help and sufficient opportunities in order to 

gain the knowledge and to reach the goals (Magajna et al., 2008). It has been shown that a cross-age 

assistance or a cross-age tutoring is one among successful methods of approaching the students with 

learning difficulties. The cross-age tutoring involves students of different age and needs, where older 

students provide help to the younger counterparts (hhtp://www.readingrockets.org/article/22029).  

A multiplication table is a part of a mathematical declarative knowledge. Mathematical facts stored in 

memory networks have different power which affect the speed of a recall (Snyder, 2005, v Mrak, 2010). 

Beside the ability of an automatic recall the children need to have an adequate conceptual knowledge of 

numbers and a sufficient counting strategy (Hopkins and Egeberg, 2009, Mrak, 2010). In order to 

achieve the automaticity of arithmetical facts and procedures, the children need to practice and 

mechanically exercise or directly learn the strategies. Many children, especially those with specific 

arithmetic difficulties have problems in recalling the basic arithmetic facts and procedures during the 

basic schooling, which means that they memorize less facts and less procedures than their counterparts. 

The former also forget the facts faster than the latter (Kavkler et al., 2004).   

The purpose of the diploma thesis is to find out whether the cross-age tutoring can increase motivation 

of the students with learning difficulties in learning multiplication table and whether it can influence the 

progression in the automaticity of multiplication facts. In the thesis I also intend to find out what opinion 

have students-tutors, students with learning difficulties, their teachers and parents toward the cross-age 

tutoring. A sample included 15 students from four different schools. Eight students out of fifteen have 

general learning difficulties in mathematics, seven students have a deficient knowledge in specific areas 

of learning and also specific learning difficulties in mathematics. In the research also participated their 

parents, students-tutors and teachers who teach the students with learning difficulties. As a method of 

research I used the opinion poll. Another opinion poll was used to measure the children's motivation in 

learning the multiplication table. Before and after the process of cross-age tutoring, all the the children 

were tested in the multiplication table knowledge and controlled whether they made a progression in the 

automaticity. The cross-age tutoring took place from the april 2015 to the june 2015, during the morning 

and afternoon day care and one school hour a week.   

The results of the research has shown that all the participants have a positive attitude toward the cross-

age tutoring. The cross-age tutoring has also increased the children's with learning difficulties motivation 

in learning the multiplication table. The results of a final testing of the multiplication capacities have 
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shown a progress in the automacity of multiplication table in the students with learning difficulties that 

were helped by the tutors. 

KEYWORDS: learning difficulties, general and specific difficulties in mathematics, tutoring, cross-age 

tutoring, multiplication table training.  
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1. UČNE TEŽAVE 
 

1.1 OPREDELITEV  
 

Učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do težjih, od preprostih do kompleksnih, 

od kratkotrajnih oz. prehodnih, tistih, ki so vezane na čas šolanja, lahko pa trajajo vse življenje. 

Zato je tudi skupina učencev zelo raznolika. Pri določenih se težave pojavljajo samo pri enem 

ali dveh predmetih, drugi so neuspešni pri večini predmetov. Težave so lahko prisotne že pred 

vstopom v šolo, lahko nastajajo postopoma ali pa se pojavijo nenadoma. Upad učne uspešnosti 

lahko pri nekaterih učencih nastopi, ko se poveča količina učne snovi in ko snov postane bolj 

abstraktna. Nekatere vrste učnih težav so prehodne narave, druge pa posameznika ovirajo dlje 

časa ali vse življenje (Magajna, Kavkler, Košir, 2011). 

Po Lernerju (2003, v Magajna, Pečjak, Peklaj, Čačinovič Vogrinčič, Bregar Golobič, Kavkler 

in Tancig, 2008) so otroci z učnimi težavami opredeljeni kot heterogena skupina učencev z 

različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri 

učenju pomembno večje težave kot večina otrok njihove starosti.  

V Konceptu dela z učenci z učnimi težavami v osnovni šoli (Magajna idr., 2008) so učne težave 

razdeljene na splošne in specifične težave. Oboje se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do 

težjih, od enostavnih do zapletenih in po trajanju od težav, ki so vezane na krajša oz. daljša 

obdobja šolanja, do težav, ki lahko trajajo vse življenje. Nekateri učenci imajo samo splošne 

učne težave, nekateri le specifične, mnogi pa imajo kombinacijo obeh vrst učnih težav.  

1.1.1 Učenci s splošnimi učnimi težavami 
 

 Vzroki splošnih učnih težav lahko izhajajo iz interakcije zunanjih in notranjih dejavnikov. Gre 

za prepletanje notranjih vzrokov, kot so nevrološke motnje, razvojne posebnosti, slabša 

socialno-emocionalna prilagodljivost, pomanjkanje motivacije, slabše razvite samoregulacijske 

sposobnosti, mejne in podpovprečne intelektualne sposobnosti; ter zunanjih vzrokov, ki 

izhajajo iz učenčevega okolja, kot so socialno-kulturna drugačnost, socialno-ekonomska 

oviranost, drugojezičnost in neustrezen način poučevanja. V skupino učencev s splošnimi 

učnimi težavami uvrščamo učence, ki počasneje usvajajo znanje, učence, ki imajo učne težave 

zaradi socialno-ekonomske oviranosti, drugojezičnega okolja, pomanjkljive motivacije in 

samoregulacije, ter učence s čustveno pogojenimi težavami (Magajna idr., 2008). 
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Skupina učencev, pri katerih se pojavljajo splošne učne težave, je zelo raznolika, saj sta narava 

in intenzivnost pojavljanja težav odvisni od interaktivnih vplivov zunanjih in notranjih 

dejavnikov. Skupna lastnost učencev v tej skupini je, da imajo pomembno večje težave pri 

učenju kot njihovi vrstniki, da so pri enem ali več predmetih manj uspešni ali neuspešni in da 

vzroki njihovih težav niso specifične (nevrofiziološke, nevropsihološke) narave (Magajna, 

Kavkler in Košir, 2011). Za učence s splošnimi učnimi težavami je značilno (Magajna idr., 

2008), da imajo mejne ali podpovprečne intelektualne sposobnosti. To se odraža v slabšem 

razumevanju abstraktnih, zapletenih izobraževalnih vsebin in razumevanju pojmov, 

večstopenjskih besednih in matematičnih problemov, razumevanju daljših navodil, v 

sposobnosti prenosa in posploševanja znanja, uvidevanja bistva, skromnejšem besednjaku, 

opazna pa je tudi nizka splošna psihosocialna zrelost. 

1.1.2 Učenci s specifičnimi učnimi težavami 
 

Pri specifičnih učnih težavah gre za heterogeno skupino primanjkljajev, ki se kažejo z 

zaostankom v zgodnjem razvoju. So nevrofiziološko pogojene, niso pa primarno posledica 

vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj ali 

neustreznih okoljskih dejavnikov (Magajna idr., 2008, str. 11). Specifične učne težave ovirajo 

učenje osnovnih šolskih veščin (branja, pisanja, računanja), saj vplivajo na posameznikovo 

sposobnost predelovanja, interpretiranja zaznanih informacij ali povezovanja informacij 

(Magajna idr., 2008. str. 11). 

Za specifične učne težave je značilno, da so nevrološko pogojene. Domnevno so posledica 

(subtilnih) motenj v delovanju osrednjega živčevja, ki imajo vpliv na predelovanje informacij, 

lahko izhajajo iz genetične variacije, nastanejo zaradi različnih biokemičnih dejavnikov, pred- 

ali poporodnih dogodkov ali drugih dogodkov, ki imajo za posledico nevrološko oviranost 

(Magajna, 2009). 

V Konceptu dela (Magajna idr., 2008) avtorji specifične učne težave delijo na primanjkljaje 

slušno-vizualnih procesov (bralno-napisovalne, pravopisne ter jezikovne motnje) in 

primanjkljaje vizualno-motoričnih procesov (bralne in matematične težave, težave pri 

načrtovanju in praktičnem izvajanju). 

Specifične učne težave in primanjkljaji na posameznih področjih učenja niso primarno odvisni 

od posameznikovega nivoja inteligentnosti, vlaganja truda in socialno-ekonomskega statusa 

družine. Pojavijo se tudi pri nadarjenih učencih, vztrajajo kljub vlaganju velikega truda in 
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rednem urjenju ter na specifičnih področjih ovirajo učenje učencev iz socialno-kulturno manj 

spodbudnega okolja pa tudi tistih, ki imajo doma ugodne razmere, veliko razumevanja in 

podpore (Magajna, Kavkler in Košir, 2011). 

Čeprav imajo specifične učne težave raznolike načine pojavljanja, so jim nekatere značilnosti 

skupne. Pokažejo se že v zaostanku v zgodnjem razvoju in resnejših težavah na področju 

pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, branja, pisanja, pravopisa, 

računanja, socialne kompetentnosti in čustvene dozorelosti. Osebe s specifičnimi motnjami 

učenja imajo zaradi različnih nevrofizioloških ali nevropsiholoških vzrokov težave pri 

predelovanju določenih vrst informacij. To pa pomembno vpliva na zmožnost razlaganja 

zaznanih informacij in povezovanja informacij. Težave pri integraciji in interpretaciji določenih 

vrst informacij lahko močno vplivajo na usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin (branja, 

pisanja, računanja) kljub ustrezno razvitim umskim sposobnostim, delovnim navadam, 

spodbudnemu okolju, dobremu vidu, sluhu, motoriki in odsotnosti čustvenih težav (Magajna 

idr., 2008). 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami imajo težave z avtomatizacijo veščin, predvsem z 

zaporedji, ki ovirajo organiziranje in pomnjenje delov informacij, organiziranje misli in gradiv 

v smiselno zaporedje, usklajevanje in izvajanje motoričnih spretnostih. Zaradi počasnejšega 

predelovanja informacij so pogoste težave s hitrostjo izvajanja, to pa pomembno vpliva na 

uspešno izkazovanje znanja pod časovnim pritiskom, zato imajo učenci s specifičnimi učnimi 

težavami praviloma daljši odzivni čas. Pri uspešnem izkazovanju znanja jih pogosto omejuje 

tudi šibak delovni in kratkotrajni spomin. To vpliva na težave pri pomnjenju in razumevanju 

navodil ter operiranju z informacijami med izvedbo različnih učnih nalog in zahtev (Magajna 

idr., 2008). 

Na področju metakognitivnih sposobnosti naletijo učenci z učnimi težavami na ovire pri 

načrtovanju dejavnosti, organizaciji misli ter gradiv. S težavo usvajajo in uporabljajo različne 

strategije ter imajo šibek nadzor nad izvedbo. S težavo tudi ovrednotijo izvedeno dejavnost 

(Magajna idr., 2008). 
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Za dokazovanje specifičnih učnih težav poznamo pet splošno priznanih kriterijev: 

1. neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in njegovo dejansko 

učno uspešnostjo na določenih področjih učenja; 

2. obsežne in izrazite težave pri eni ali več osnovnih štirih šolskih veščinah, ki so toliko 

izražene, da onemogočajo učenčev napredek v procesu učenja;  

3. slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih in metakognitivnih strategij ter 

motenega tempa učenja;  

4. motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, spomin, jezikovno 

procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, časovna in prostorska 

orientacija, organizacija;  

5. izključenost okvar čutil, motenj v duševnem razvoju, čustvenih in vedenjskih motenj, 

kulturne različnosti in neustreznega poučevanja kot glavnih povzročiteljev težav pri 

učenju (Magajna idr., 2008, str. 12). 

Otroci z lažjimi specifičnimi učnimi težavami ter deloma tudi z zmernimi specifičnimi učnimi 

težavami sodijo v skupino otrok z učnimi težavami, kot so opredeljeni po Zakonu o osnovni 

šoli (1996). Tem učencem je šola »dolžna prilagajati metode in oblike dela, omogočiti 

vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči« (Zakon o 

osnovni šoli, 1996, 12. člen). Ti učenci so deležni prvih štirih stopenj pomoči 5-stopenjskega 

modela pomoči za učence z učnimi težavami, ki velja v slovenskem prostoru. 

Učenci s hujšimi in najhujšimi oblikami specifičnih učnih težav pa so kot učenci s primanjkljaji 

na posameznih področjih učenja opredeljeni v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (2013). Ti učenci so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2000, 7. 

člen). V okviru tega programa Zakon o osnovni šoli določa, da so učenci deležni prilagoditev v 

organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanju in časovni razporeditvi 

pouka ter dodatne strokovne pomoči (7. člen), kar je peta stopnja na kontinuumu osnovne 

pomoči. 

1.2 VZROKI UČNIH TEŽAV 
 

Vzroki za učne težave so raznovrstni in lahko izhajajo iz učenca ali iz njegovega okolja. 

Okoliščine, v katerih se nahaja učenec v različnih okoljih (domačem, šolskem ter v širšem 

družbenem), z vrednotami in sistemskimi rešitvami, lahko omilijo ali pa spodbudijo te težave 
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(Peklaj, 2012). Zato se učnih težav ne razume in v zvezi z njimi ne ukrepa samo z vidika 

učečega se posameznika, ampak tudi z vidika okolja, v katerem se posameznik uči. Pomembno 

je zavedanje, da učne težave niso vezane samo na otroka, temveč tudi na njegovo širše in ožje 

socialno okolje (Magajna idr., 2008). 

Po Konceptu dela (Magajna idr., 2008) ločimo tri osnovne vzroke učnih težav: 

TIP 1 

Vzroki težav so primarno v učenčevem okolju. Sem spadajo težave, ki nastanejo zaradi kulturne 

in ekonomske prikrajšanosti, pomanjkljivega ali neustreznega poučevanja in prikritega 

kurikuluma, težav, povezanih z večjezičnostjo in večkulturnostjo ali s trajnejšimi stresnimi 

dražljaji v otrokovem okolju. 

TIP 2 

Vzroki učnih težav so kombinacija dejavnikov med posameznikom in okoljem. V otroku ali 

mladostniku so določeni notranji dejavniki, ki pomenijo večjo nagnjenost k razvoju določenih 

splošnih ali specifičnih učnih težav, ki pa se bodo odkrito pojavile le, če okolje (metode, 

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

posebnosti ali nagnjenosti. 

TIP 3 

Pri tem tipu težav so vzroki primarno v posamezniku (nevrološka motnja, razvojne ali 

motivacijske posebnosti, zmerne do težje specifične motnje učenja itd.). Gre za najresnejši, 

kronični tip težav, ki pogosto vključuje več področij. Otroci s tem tipom težav bodo verjetno 

imeli težave in potrebovali prilagoditve tudi v okoljih, ki so z običajnega vidika ustrezna. 

Največjo skupino znotraj tega tipa predstavljajo učenci z zmerno, predvsem pa s hujšo obliko 

specifičnih učnih težav. 

Ekosistemska definicija težav v učnem procesu pravi, da težave v procesu učenja nastanejo 

takrat, ko manjka eden ali več pomembnih dejavnikov ekosistema, ki vplivajo na učenca 

(Bartoli, 1990 v Magajna, Kavkler, Košir, 2011). Na učinkovitost učenja posameznega učenca 

vplivajo kompleksni biološki, socialni, družinski, kognitivni, jezikovni, kulturni, zgodovinski 

in politični dejavniki, ki sestavljajo ekosistem. Uspešnost pri učenju pa je povezana od vseh 

udeležencev ekosistema (učenec, družina, šola, družbena skupnost, kultura, značilnosti 

interakcij in povezovanja podsistemov v celoto), in ne le od učenca, ki pa s svojimi značilnostmi 
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vselej oblikuje interakcije med seboj in drugimi udeleženci ekosistema (Magajna, Kavkler in 

Košir, 2011). 

Vzroki učnih težav so torej zelo raznoliki in pri učnih težavah ne izhajamo le iz učenca samega, 

temveč je treba upoštevati vsa okolja, v katerih se otrok nahaja. 

1.3 POSLEDICE UČNIH TEŽAV 
 

Specifične učne težave kot primanjkljaji na posameznih področjih učenja vplivajo na različne 

vidike posameznikovega življenja. Primanjkljaji lahko posameznikovo učinkovitost ovirajo vse 

življenje. Neuspehi zaradi specifičnih primanjkljajev lahko povzročijo frustracije, znižanje 

samospoštovanja in vodijo učenca k izogibanju dejavnostim, ki zahtevajo rabo njegovih šibkih 

področij (Magajna, 2009). 

Učne težave lahko vplivajo na učenčevo počutje v šoli, na njegov občutek lastne 

kompetentnosti, na njegove odnose s sošolci in v veliki meri na njegovo šolsko uspešnost. Učna 

neuspešnost vpliva na učenčevo prihodnost in lahko tudi na različna področja njegovega 

življenja. Učenci, ki so učno neuspešni lahko prej zapustijo šolanje kot njihovi vrstniki brez 

težav in dosežejo nižjo stopnjo izobrazbe. Posledično imajo slabše možnosti za dobro 

zaposlitev, obstaja večja verjetnost, da izgubijo zaposlitev in postanejo trajno nezaposleni 

(Peklaj, 2012). 

Uspešnost vsaj na nekem področju šolskih zahtev in učenja daje otroku občutek, da vsaj delno 

obvladuje svoje življenje in vsakodnevne naloge (Magajna, 2008). Otrok, ki neprestano dobiva 

sporočila o svoji neustreznosti in nezmožnosti, razvije slabo podobo o sebi z vsemi možnimi 

posledicami (Mikuž Kos, 2002). 

Neuspeh otrok z učnimi težavami je poleg nizke motivacije za šolo in slabe samopodobe 

povezan še s funkcionalno nepismenostjo, brezposelnostjo itd. (Rispens, 1994, v Kavkler, 

2000). Zaradi nedokončane izobrazbe in posledično brezposelnosti se vedno več učno 

neuspešnih otrok znajde na socialnem dnu (Magajna, 2008). 

Učenec z učnimi težavami se zaradi svojih specifičnih primanjkljajev tekom šolanja pogosto 

sooča z neuspehom, ki lahko pomembno vpliva na njegovo odločitev za nadaljevanje šolanja 

ter izbiro poklica, posledično pa je s tem povezana tudi samostojnost in kakovost življenja. 
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1.4 KONTINUUM POMOČI UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 
 

Učne težave se nahajajo na kontinuumu od lažjih do zelo težkih, zato se tudi pomoč in podpora 

učencu razprostirata na kontinuumu. Pri delu z učenci z učnimi težavami v slovenskih osnovnih 

šolah uresničujemo pet osnovnih stopenj pomoči (Magajna idr., 2008):  

- (1) pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja in 

varstva; učitelj je po navadi prvi, ki odkrije težave pri učencu, in prvi, ki pomaga učencu 

z učnimi težavami. Na podlagi opazovanja učitelj za učenca individualizira metode in 

oblike učenja, mu prilagodi učno gradivo, način razlage in preverjanje znanja pri rednem 

kot tudi pri dopolnilnem pouku ali pa pri podaljšanem bivanju. 

- (2) pomoč šolske svetovalne službe; če pomoč na prvi stopnji ni bila učinkovita, se na 

drugi stopnji vključi šolski svetovalni delavec. Svetovalni delavec opravi poglobljeno 

odkrivanje in raziskovanje ter opredelitev ovir pri učencu in v okolju. Odkriva tudi 

učenčeva močna področja in nadarjenost, pri tem pa v odkrivanje in raziskovanje težav ter 

iskanje rešitev vključuje tako učitelja kot učenca in njegove starše. Svetovalni delavec 

svetuje učencu, nudi individualno in skupinsko obliko pomoči, svetuje tudi učitelju in 

staršem. Na tej stopnji pomoči se individualni projekt pomoči začne voditi v učenčevi 

osebni mapi, kamor se vključi tudi pisno mnenje učitelja. 

-  (3) individualna in skupinska pomoč; če učenec kljub dodatni pomoči ni napredoval, se 

mu na podlagi pisno utemeljene potrebe po dodatni individualni in skupinski pomoči le-to 

tudi omogoči. Če je treba, se opravijo še dodatni diagnostični postopki (pri bolj 

kompleksnih težavah se na pobudo šole ali staršev v obravnavo vključujejo specializirane 

zunanje strokovne ustanove). Izvajalec individualne in skupinske pomoči načrtuje delo z 

učencem, ga dokumentira in evalvira. Iz dokumentacije mora biti razvidno, kaj so 

učenčeve glavne ovire in posebne potrebe, ter vse potrebne prilagoditve in učenčev 

napredek. 

-  (4) mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove; na tej stopnji lahko šola zaprosi za 

dodatno strokovno mnenje (tudi za dodatno strokovno pomoč) ustrezno zunanjo 

specializirano strokovno ustanovo (npr. svetovalni center, zdravstveno mentalnohigiensko 

službo ipd.). Zunanja ustanova svetuje šoli in se po potrebi še sama vključi v neposredno 

pomoč učencu. 

-  (5) program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo; če šola poda 

strokovno mnenje, da učenec z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami potrebuje več 
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pomoči in prilagoditev, se staršem predlaga usmerjanje v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Za učenca to pomeni nadaljevanje 

izvirnega projekta pomoči v okrepljeni obliki: s še več prilagoditvami in s še več pomoči. 

Dodatno strokovno pomoč izvaja specialni pedagog ali učitelj na svojem predmetnem 

področju in z dodatnim izpopolnjevanjem za delo z učenci z učnimi težavami (Magajna 

idr. 2008, str. 36). 

Na vsaki stopnji mora biti opravljena evalvacija učenčevega napredka in učinkovitosti učne 

pomoči strokovnega delavca (Magajna idr., 2008).  

2. UČNE TEŽAVE PRI MATEMATIKI 
 

Kavkler (2007) poudarja, da so matematične učne težave med najpogostejšimi učnimi težavami 

in jim je zato treba nameniti posebno pozornost. 

Med pet in osem odstotkov osnovnošolskih otrok ima težave na področju spomina in drugih 

kognicij, kar vpliva na njihovo učenje konceptov in procesov na enem ali več matematičnih 

področjih (Geary, 2004). Matematično znanje je kompleksno, saj sestoji iz deklarativnega, 

proceduralnega, konceptualnega in problemskega znanja. Otroci z učnimi težavami lahko imajo 

težave, povezane le z enim od omenjenih znanj ali pa z več elementi (Kavkler, 2007). 

Tudi pri učnih težavah pri matematiki ločimo splošne in specifične učne težave, ki se 

razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo izrazitih (Garnett, 1998, v Kavkler, 2007), od 

kratkotrajnih do vseživljenjskih, lahko so prisotne le na enem področju učenja matematike ali 

pa povzročajo splošno neuspešnost pri matematiki (Kavkler, 2007).  

Sousa (2008, v Kavkler, 2011) v skupino učencev z učnimi težavami vključuje tiste učence, ki 

dosegajo nižje rezultate pri matematiki, a nimajo motenj v duševnem razvoju. Vzroki za 

matematične težave so lahko notranji (kognitivni primanjkljaji učenca) ali okoljsko pogojeni 

(kakovost poučevanja, socio-kulturni in drugi dejavniki, strah in anksioznost v zvezi z 

matematiko). 

Raziskava OEDC (2011, v Kavkler, 2011) za Slovenijo je pokazala, da je izobraževalna 

uspešnost, tudi pri matematiki, pod močnim vplivom socio-ekonomskega ozadja družine. 

Učne težave pri matematiki delimo na splošne in specifične učne težave. 
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Splošne učne težave pri matematiki 

Otrok, ki ima učne težave pri matematiki, lahko dosega pri tem predmetu nižje izobraževalne 

dosežke zaradi naslednjih dejavnikov: 

- počasnejšega usvajanja znanja zaradi mejnih in podpovprečnih intelektualnih 

sposobnosti; 

- slabšega obvladovanja jezika, v katerem se šola; 

- izhaja iz revne družine; 

- je manj zbran in ni dovolj usmerjen na nalogo, ki jo rešuje, zato spregleda detajle; 

- ima čustvene težave pri matematiki; 

- ima slabše razvite metakognitivne sposobnosti in je slabše motiviran za učenje 

(Kavkler, 2007). 

Specifične učne težave pri matematiki 

Raziskave o razširjenosti specifičnih učnih težav pri matematiki navajajo, da ima tovrstne 

težave 3–6 % otrok (Fuchs idr., 2005; Mazzocco in Myers, 2003, v Passolunghi, 2014).  

V raziskavi (Passolunghi, 2011, v Passolunghi, 2014) so rezultati pokazali, da imajo otroci s 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki slabši obseg delovnega spomina, slabše 

inhibicijske procese ter slabšo hitrost procesiranja. Prav tako ti otroci kažejo višji nivo 

matematične anksioznosti. 

Magajna (2014) navaja, da so specifične učne težave pri matematiki opredeljene kot: 

- primanjkljaji na področju razvoja občutka za števila, pri čemer gre za sposobnost 

prepoznavanja pomena in razumevanja števil, odnosov med njimi ter njihove raznolike 

uporabe; za fleksibilno rabo števil v vseh štirih aritmetičnih operacijah; uporabo in 

razumevanje števil v strategijah štetja in računanja; sposobnost razvoja strategij za 

reševanje kompleksnih matematičnih problemov; merjenje, ocenjevanje, prepoznavanje 

odnosa del – celota itd). Osebe, ki imajo občutek za števila, so uspešne pri učenju 

matematike, saj razumejo števila in jih znajo uporabljati v vsakdanjem življenju 

(Kavkler, 2014). Značilnosti dobrega občutka za števila so sposobnost dobrega 

ocenjevanja količin, prepoznavanja nesmiselnih rezultatov, fleksibilno miselno 

računanje, sposobnost prehajanja med različnimi reprezentacijami (Singh, 2009, v 

Kavkler, 2014). Otroke, ki imajo slabše razvit občutek za števila, prepoznamo po tem, 

da: a) imajo težave z miselnim računanjem, saj že pri računih v manjšem številskem 
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obsegu potrebujejo pripomočke ali jih rešujejo na pisni način; b) ne razumejo odnosov 

med števili v operacijah (npr.: za nalogo »Razdeli 12 bombonov 3 otrokom« napišejo 

račun 12 – 3 =); c) imajo skromen seznam strategij za reševanje problema; d) ne ocenijo 

rezultata pred računanjem; e) ne preverjajo smiselnosti rezultata itd.; e) pri učenju 

matematike doživljajo neuspeh s čustvenimi stiskami, zato imajo negativen odnos do 

matematike (Crean, 2012, v Kavkler, 2014).  

- primanjkljaji na področju razvoja avtomatizacije aritmetičnih dejstev, gre za 

obvladovanje aritmetičnih dejstev. Otroci s specifičnimi učnimi težavami zaradi 

specifičnih primanjkljajev na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov 

ne obvladajo nižje ravni znanja (npr. seštevanja in odštevanja do 20, poštevanke, 

postopka pisnega množenja itd.), sposobni pa so razumeti in načrtovati rešitve 

zahtevnejših matematičnih nalog, a se pogosto zmotijo pri računanju (Kavkler, 2014). 

- primanjkljaji na področju razvoja sposobnosti hitrega in tekočega računanja oz. 

točnosti izvajanja in/ali avtomatizacije aritmetičnih postopkov. 

- primanjkljaji na področju razvoja točnosti matematičnega rezoniranja (sklepanja). 

Sposobnost matematičnega rezoniranja oz. sklepanja omogoča otroku evalvacijo 

matematične naloge ali problema, izbiro strategije reševanja naloge ali problema, 

oblikovanje logičnih zaključkov, opis rešitev in prepoznavanje rabe, rešitev in refleksijo 

rešitve naloge ali problema ter ugotovitev smiselnosti rešitev. Je argument, s katerim 

otrok utemeljuje procese, postopke in domneve z namenom oblikovanja močnih 

konceptualnih osnov in povezav, ki omogočajo procesiranje novih informacij. Otroci s 

specifičnimi učnimi težavami imajo pogosteje težave pri reševanju matematičnih 

problemov, ker imajo slabše usvojeno matematično kognitivno in metakognitivno 

znanje (Kingsdorf in Krawec, 2014, v Kavkler, 2014). Posamezniki, ki imajo dobro 

razvito sposobnost matematičnega rezoniranja, hitro in avtomatizirano računajo, 

zadržijo v delovnem spominu pomembne informacije med tem, ko izvajajo druge 

operacije, in so uspešni pri oblikovanju shem, ki so jim v pomoč pri reprezentaciji, 

transformaciji in oblikovanju rešitve matematičnega problema (Geary, 1994, v Kavkler, 

2014). 

Geary (1994, v Kavkler, 2007) specifične učne težave pri matematiki deli na specifične 

aritmetične težave in diskalkulijo.  
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2.1 DISKALKULIJA 
 

Diskalkulija vključuje vseživljenjske težave na področju matematike, vendar o njej ni enotne 

slike, saj ima vsak posameznik pri učenju matematike svoje specifične značilnosti in težave. Pri 

diskalkuliji so najpogostejše težave na področju jezikovnega procesiranja in/ali prostorsko 

orientacijskih sposobnosti (Kavkler, 2007). Ni bolezen, ampak gre za posameznikovo 

specifično kognitivno funkcioniranje (Adler 2001, v Kavkler, 2007). 

Za diskalkulijo so značilni izraziti in vseživljenjski primanjkljaji na področju osnovnih znanj in 

matematičnih veščin, ki se kažejo v: 

- slabšem obvladovanju matematičnih pojmov (konkretno obvladovanje pojmov števil, 

operacij, ulomkov itd.); 

- slabšem obvladovanju veščin štetja, predvsem štetja nazaj, v zaporedju in fleksibilnega 

štetja; 

- slabšem obvladovanju proceduralnih znanj (obvladovanju postopkov računskih 

operacij, postopkov ali reševanju problemov itd.); 

- slabšem obvladovanju priklica dejstev (aritmetičnih dejstev, matematičnih terminov, 

aritmetičnih znakov in drugih simbolov); 

- slabšem obvladovanju reševanja besednih problemov, ki je oteženo zaradi slabšega 

razumevanja problemov in/ali obvladovanja postopkov reševanja ter priklica dejstev; 

- slabšem obvladovanju geometrijskih pojmov (premica, lik, ploščina, volumen itd.); 

- slabšem obvladovanju mer (predstavljanje merskih enot, pretvarjanje) (Kavkler, 2007, str. 

85) 

Diskalkulija kot specifična učna težava pri matematika vpliva na mnoga področja 

matematičnega znanja in pomembno vpliva tudi na izobraževalne dosežke učencev z 

diskalkulijo. 
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2.2 SPECIFIČNE ARITMETIČNE TEŽAVE 
 

Specifične aritmetične učne težave so pogostejše kot diskalkulija in se pretežno odražajo v slabi 

avtomatizaciji aritmetičnih dejstev in postopkov. Težave se lahko pojavijo pri sprejemu, 

predelavi informacij ali pri predstavitvi rezultata (Kavkler, 2007). 

Specifične aritmetične učne težave so pogojene: 

- s slabšim semantičnim spominom, ki vpliva na priklic aritmetičnih dejstev (npr. 3 x 4 

=). Priklic aritmetičnih dejstev je otežen, ker ni dovolj močne povezane med računom 

in rezultatom, kar pa otežuje shranjevanje aritmetičnih dejstev v dolgotrajni spomin; 

- s proceduralnimi težavami, ki pa se kažejo v slabšem obvladovanju postopkov, tako pri 

reševanju korakov v aritmetičnih operacijah kot pri reševanju besednih in drugih 

problemov, 

- z vizualno-specialnimi težavami, ki vplivajo na reševanje matematičnih nalog tudi pri 

aritmetiki, in ne le pri geometriji (Kavkler, 2007). 

Specifične aritmetične težave vplivajo predvsem na avtomatizacijo različnih aritmetičnih 

dejstev ter postopkov. 

2.2.1 Značilnosti učencev s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki 
 

 Matematično znanje je kompleksno, saj je sestavljeno iz deklarativnega, proceduralnega, 

konceptualnega in problemskega znanja (Kavkler, 2007). V primerjavi z otroki brez specifičnih 

učnih težav imajo otroci s specifičnimi učnimi težavami največ težav pri osvajanju potrebnega 

matematičnega konceptualnega, deklarativnega in proceduralnega znanja (Kingsdorf in 

Krawec, 2014, v Kavkler, 2014). Ostad (2006) navaja, da je za učence z učnimi težavami pri 

matematiki značilna pretežna raba podpornih strategij ter uporaba najosnovnejših podpornih 

strategij (npr. preštevanje vsega), majhna stopnja variiranja uporabljenih strategij (učenci 

uporabljajo skoraj vedno eno in isto strategijo) in omejena stopnja sprememb rabe različnih vrst 

strategij v celotnem osnovnošolskem obdobju.  
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Lewis in Doorlang (1987, v Kavkler, 2007) menita, da imajo otroci, ki imajo specifične učne 

težave pri matematiki, kompleksne vzgojno-izobraževalne potrebe na štirih področjih: 

- na področju organizacije 

Učenci imajo pogosto neurejene šolske potrebščine, učne pripomočke, slabo razporejajo zapis 

na listu, slabo ocenijo prioritete in načrtujejo porabo časa. Pri delu so nenatančni in 

nepripravljeni na šolsko delo. 

- na področju finomotorike 

Finomotorika ima velik vpliv na uspešnost na področju matematike, saj vpliva na sposobnost 

avtomatizacije pisanja, uspešnost pri risanju in tehniki zapisa ter uporabo učnih in tehničnih 

pripomočkov. Učenci imajo težave pri geometriji, pisanju (števil, računov, besedil), pri 

dejavnostih z drobnimi učnimi pripomočki itd. 

- na področju socializacije 

Slabše so vključeni v socialno okolje, saj pogosto težje razumejo pravila, socialne relacije, 

neverbalne znake socialnih sporočil itd. Imajo manj prijateljev in se pogosteje družijo s 

starejšimi ali pa precej mlajšimi otroki. 

- na področju matematičnih izobraževalnih vsebin 

Učenec ima težave zvezi z deklarativnim, proceduralnim, konceptualnim in problemskim 

matematičnim znanjem. Močan vpliv na uspešnost pri matematiki imajo namreč učenčeve 

verbalne sposobnosti, pozornost, koncentracija ter motivacija za učenje. 

3. MATEMATIČNO ZNANJE 
 

Matematično znanje sestoji iz kvantitativne dimenzije znanja, ki je vezana na količino 

matematičnega znanja pri posamezniku, ter kvalitativno dimenzije znanja, ki predstavlja 

uporabnost posameznikovega matematičnega znanja (Kavkler, 2007). 

Konceptualno znanje je znanje o bistvenih pojmih in dejstvih ter povezavah med njimi na 

določenem področju (Schneider, Stern, 2005, v Mrak, 2010). To znanje zajema razumevanje, 

uporabo in obvladovanje matematičnih pojmov. Konceptualno znanje je bistvenega pomena za 

reševanje matematične naloge, nanaša se na aritmetične operacije in postopke (Naggar Smith, 

2008, v Farič, 2015). Pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami pogosto zasledimo slabše 

razumevanje osnovnih konceptov, kot so štetje, računske strategije in desetiške enote. Slabo 
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razumevanje konceptov pripomore k zaviranju bolj razvitih postopkov in zmanjša se 

sposobnost odkrivanja proceduralnih napak (Ohlsson in Rees, 1991, v Geary, 2004). 

Obvladovanje kateregakoli matematičnega področja je odvisno od konceptualnega znanja tega 

področja ter pripadajočega proceduralnega znanja, ki podpira in omogoča reševanje 

matematičnih problemov (Kavkler, 2007). 

Proceduralno znanje (znanje postopkov) je znanje o operacijah in pogojih, ki so lahko 

uporabljeni za doseganje določenih ciljev (Schneider, Stern, 2005, v Mrak, 2010). Je izvajanje 

aritmetičnih postopkov, ki so shranjeni v dolgoročnem spominu (Woolfolk, 2002). V 

matematiki je veliko postopkov, ki jih moramo avtomatizirati, da smo hitri in točni; če teh 

postopkov ne avtomatiziramo, smo počasni in manj točni (Kavkler, 2014). Proceduralno znanje 

omogoča hitro in učinkovito reševanje problemov, saj je do določene stopnje avtomatizirano. 

To znanje pridobimo z vajo. Učenci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki imajo težave 

že pri enostavnih aritmetičnih problemih, poleg tega za računanje uporabljajo manj razvite 

strategije, npr. računanje s pomočjo prstov (Geary, 2004). Težave se pojavijo tudi pri 

obvladovanju postopka štetja, pri zapisu števil, pri izvajanju postopka pisnega množenja, 

deljenja itd. Učenci pri osnovnih računskih operacijah postopke izvajajo netočno, pri izvajanju 

aritmetičnih postopkov pa so zelo počasni (Kavkler, 2007). Proceduralne sposobnosti se pri 

veliko učencih z učnimi težavami pri matematiki razvijajo počasneje v primerjavi z učenci, ki 

teh težav nimajo. Počasnejši razvoj proceduralnih sposobnosti se pojavi zaradi zakasnitve v 

razumevanju postopka, metode, dejstev in zaradi skromnejših veščin za razreševanje in odpravo 

napak, ko se te pojavijo (Geary, 1994, v Farič, 2015). Učenci s specifičnimi učnimi težavami 

morajo postopke v procesu poučevanja sistematično razvijati in utrjevati. Ko otrok s 

specifičnimi učnimi težavami dojame postopek, potrebuje veliko vaj, da postopek izvede v čim 

bolj kratkem času in s čim manj napakami (Kavkler, 2014). 

Deklarativno znanje vsebuje matematične probleme ter odgovore nanje. Matematična dejstva, 

ki so shranjena v spominskih mrežah, imajo različno moč, kar vpliva na priklic posameznega 

aritmetičnega dejstva. Močnejša kot je zveza, lažji in hitrejši bo priklic posameznega dejstva 

(Snyder, 2005, v Mrak, 2010). Deklarativno znanje pomeni znanje, ki ga lahko izrazimo z 

besedami, matematičnimi izjavami ipd. (Woolfolk, 2002). Učenje priklica preprostih 

aritmetičnih problemov je zapleten postopek. Za avtomatski priklic morajo otroci imeti 

konceptualno znanje o številih in razvite učinkovite strategije štetja. Če v zgodnjem šolskem 

obdobju pri učencih spodbujamo t. i. minimalno strategijo štetja pri računanju, bo to otroke 

vodilo do strategije priklica aritmetičnega dejstva iz spomina (Hopkins in Egeberg, 2009, v 
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Mrak, 2010). Učenci s specifičnimi učnimi težavami zaradi različnih razlogov nimajo ustrezno 

oblikovanega deklarativnega znanja. Namesto da bi odgovor na določen problem rešili s 

priklicem iz spomina, si morajo pomagati z drugim elementom matematičnega znanja (Snyder, 

2005, v Mrak, 2010). 

Problemsko znanje je znanje o uporabi pravilnih strategij, metod, znanja pri reševanju 

matematičnega problema – gre za znanje, »kdaj uporabiti določen postopek« (Woolfolk, 2002). 

Na uspešnost reševanja besednih problemov pomembno vpliva dojemanje pojma števila in 

aritmetičnih operacij (Fleisher, Nazum in Marzola, 1987, v Kavkler 2007). Otroci s specifičnimi 

učnimi težavami pri matematiki lahko imajo slabe dosežke pri reševanju besednih problemov 

zaradi primarnih vzrokov, ki jih predstavljata nerazumevanje in težave reprezentacije problema, 

sekundarnih vzrokov, kot so neusvojena aritmetična znanja in postopki, ter drugih vzrokov, npr. 

bralnih težav (Geary, 1994, v Kavkler, 2007). 

Matematično znanje je sestavljeno zelo kompleksno in težave pri katerem koli izmed elementov 

matematičnega znanja imajo velik vpliv pri usvajanju različnih matematičnih veščin in znanj.  

Med osnovna znanja pri matematiki sodi tudi poštevanka in dobro avtomatizirana poštevanka 

predstavlja dobro izhodišče za nadaljnje usvajanje bolj kompleksnih aritmetičnih postopkov. 

Številni otroci, sploh pa učenci s specifičnimi aritmetičnimi težavami, imajo v času šolanja 

težave s priklicem osnovnih aritmetičnih dejstev in postopkov (Kavkler idr., 2004).  

3.1 POŠTEVANKA 
 

Učenci se s poštevanko srečajo v tretjem razredu osnovne šole. Poštevanka sodi med 

aritmetično deklarativno znanje in množenje, ki je matematična operacija, saj je treba znati 

množiti med seboj dve števili med 0 in 10 (Naggar Smith, 2008, v Farič, 2015). Avtomatizacija 

zmnožkov je eden izmed glavnih, minimalnih in temeljnih ciljev pouka matematike v tretjem 

razredu osnovne šole 

(hhtp://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/

UN_matematika.pdf). 

Učenci se s poštevanko srečajo že pred njenim učenjem, ko pri pouku matematike štejejo v 

zaporedju in seštevajo vmesne seštevance. Tako se začne tudi poučevanje poštevanke. Učitelj 

mora poštevanko poučevati na učencem prijeten in uporaben način, da uvidijo smiselnost in 

pomembnost avtomatizacije le-te. Učenje poštevanke na praktičen način učence spodbudi k 
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učenju, saj si lahko osmislijo uporabnost avtomatizacije poštevanke (Thyer in Maggs, 1994, v 

Farič, 2015).  

Slabša avtomatizacija aritmetičnih dejstev je pogojena s slabšim semantičnim spominom, ki 

ima vpliv na priklic aritmetičnih dejstev (npr. 3 x 4 =). Priklic aritmetičnih dejstev je otežen, 

ker ni vzpostavljena dovolj trdna povezava med računom in rezultatom, to pa otežuje 

shranjevanje aritmetičnih dejstev v dolgoročni spomin. Že za reševanje enostavne aritmetične 

naloge uporablja učenec manj točne in bolj zamudne strategije štetja materialnih opor, npr. prste 

(Kavkler, 2014). 

Ostadova študija (2006) je pokazala, da se je pri učencih brez težav pri matematiki raba 

strategije priklica z napredovanjem v višje razrede povečevala, pri vrstnikih z učnimi težavami 

pri matematike pa mnogo manj. Pri učencih brez učnih težav imajo podporne strategije 

dominantno vlogo pri reševanju nalog (blizu 100%), z leti šolanja pa se raba teh strategij 

zmanjša. Med učenci s specifičnimi učnimi težavami pa še ob koncu 7. razreda številni rešujejo 

aritmetične težave s pomočjo podpornih strategij. Razlog za uporabo podpornih strategij pri 

otrocih s specifičnimi učnimi težavami so lahko težave s priklicem aritmetičnih dejstev ali pa 

težave z delovnim spominom (Geary, 1993, v Kavkler, 2014). 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami imajo zaradi specifičnih primanjkljajev na področju 

avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov težave, saj ne obvladajo nižjih ravni znanja 

matematike, kot je seštevanje in odštevanje do 20, poštevanka itd. Vse to pa vodi v neuspešnost 

pri matematiki (Kavkler, 2014). 

Učenci z učnimi težavami pri matematiki lahko imajo težave pri priklicu aritmetičnih dejstev 

in postopkov iz dolgoročnega spomina. Učenec, ki je počasen pri reševanju računov 

poštevanke, pogosto uporablja napačne strategije in postopke ter kljub rednim treningom in 

vajam prikliče iz dolgoročnega spomina napačen rezultat. Težave pri usvajanju poštevanke se 

pri učencih pojavljajo zaradi različnih vzrokov (Kavkler, 2007), ki jih navajam v nadaljevanju. 

Ko se učenec prvič sreča s poštevanko, si pri računanju pomaga z metodami seštevanja in 

odštevanja. Uspešnost pravilnega reševanja je torej odvisna od učenčevega znanja seštevanja 

in odštevanja. Učenci najpogosteje uporabljajo dve metodi reševanja poštevanke, in sicer 

metodo ponavljajočih se seštevancev (3 x 2= 2 + 2 + 2) ter metodo štetja zaporednih faktorjev 

(3 x 2 = 2, 4, 6). Ko se učenec uči poštevanke, se pridobljena znanja shranijo v dolgoročnem 
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spominu, in več kot vadi, hitrejši je priklic dejstev iz dolgoročnega spomina (Geary, 1994, v 

Farič, 2015). 

Učenec, ki rešuje naloge poštevanke, pri tem uporablja različne strategije, da prikliče odgovor 

in strategijo iz dolgoročnega spomina; če tega ne zmore, poskuša z ugibanjem ali pa s preprosto 

strategijo, kot je štetje s prsti ali glasno štetje. Če učenec vedno poenostavlja strategije računanja 

poštevanke, se zahtevnejše strategije nikoli ne shranijo v dolgoročni spomin: tako npr. 

poštevanko 4 x 3, vedno računa 3 + 3 + 3 + 3 = 12, namesto da bi vadil, da je 4 x 3 = 12, in bi 

bil ob potrebi priklic iz dolgoročnega spomina hiter. Učenec, ki ima učne težave na področju 

matematike, si v dolgoročni spomin shrani manj aritmetičnih dejstev. Zaradi nepravilnih oz. 

skromnejših metod in strategij dela si jih pogosto shrani nesistematično, poleg tega se pojavi 

daljši čas priklica dejstev iz dolgoročnega spomina. Veliko napak se pojavlja tudi pri priklicu, 

ko učenec prikliče napačen odgovor. Učenec, ki aritmetično dejstvo 4 x 5 rešuje tako, da je 

njegov postopek reševanja 1 x 5, 2 x 5, 3 x 5, 4 x 5, ne shrani povezave, da je 4 x 5 = 20, ker 

vedno množi od začetka zaporedja. Na takšen način ni možen priklic pravilnega rezultata 

poštevanke iz delovnega spomina, saj se ta podatek ni shranil (Sousa, 2007, v Farič, 2015). 

Napaka, ki se največkrat pojavlja pri poštevanki, je zamenjava števil poštevanke: pri tej vrsti 

napak učenec prikliče iz dolgoročnega spomina osvojeno dejstvo poštevanke, ki pa je 

nepravilna rešitev za predstavljen račun poštevanke, vendar pravilen za en ali drug faktor. 

Napaka zamenjave računskih operacij je vrsta napak, kjer učenec zamenjuje seštevanje in 

množenje.  

Napake približka so redkejše, pomeni pa, da je rezultat približen, torej za 10 % večji ali manjši 

od pravilnega (Geary, 1994, v Farič, 2015). 

Učenci bodo poštevanko hitreje avtomatizirali, če bomo pri učenju upoštevali njihove 

individualne potrebe, jim omogočili različne načine učenja ter poskrbeli, da bodo s povratnimi 

informacijami prispevali k pozitivni samopodobi (Kavkler, 1992). Pomembno pa se je zavedati, 

da nekateri učenci s specifičnimi učnimi težavami zaradi nevroloških primanjkljajev nikoli ne 

dosežejo stopnje avtomatizacije, pa če se še tako trudijo (Kavkler, 2011). Pomembno je, da kot 

strokovnjaki, ki delamo z učenci z učnimi težavami, omogočimo učinkovite prilagoditve ter 

ponudimo učencem ustrezne pripomočke, ki jim bodo v pomoč pri pridobivanju in izkazovanju 

znanja. 
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3.2 VRTE STRATEGIJ REŠEVANJA ARITMETIČNIH PROBLEMOV 
 

Katero aritmetično strategijo bo kdo izbral pri poučevanju, je odvisno od več dejavnikov, 

vključno z obvladovanjem pojma število, štetja, količine delovnega spomina, razvoja 

spominske reprezentacije osnovnih aritmetičnih dejstev itd. Učenec, ki ima slabše razvito 

aritmetično konceptualno znanje, težje usvoji bolj razvite strategije reševanja aritmetičnih nalog 

in obratno (Kavkler idr.,  2004). 

Poznavanje strategij reševanja osnovnih aritmetičnih nalog omogoča učinkovito 

individualizacijo in diferenciacijo pri poučevanju matematike (Kavkler, 2011).  

Strategije reševanja aritmetičnih nalog v širšem pomenu delimo na tri skupine: 

- materialne strategije, ki pri reševanju aritmetičnih nalog zahtevajo materialno oporo 

(npr. rabo prstov, kroglic, številskega traku itd.); značilne so za mlajše otroke in tudi 

nekatere odrasle osebe (npr. z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi ali s hujšimi 

specifičnimi učnimi težavami pri matematiki), ki ne uspejo doseči bolj razvitih 

aritmetičnih strategij. Te strategije omogočajo pravilen izračun osnovnih aritmetičnih 

problemov, a zahtevajo več časa in pozornosti kot druge strategije računanja. Večina 

učencev v drugem triletju že obvlada osnovna aritmetična dejstva in ne uporablja več 

materialnih strategij. 

- verbalne strategije reševanja aritmetičnih problemov vključujejo verbalno oporo (npr. 

miselno štetje pri seštevanju, ponavljanje večkratnikov pri množenju itd.). Učinkovitost 

in točnost verbalnih strategij sta odvisni od učenčeve sposobnosti štetja, pomnjenja, 

pozornosti itd. Sled pri uporabi verbalnih strategij je manj močna kot pri uporabi 

materialne opore, zato lahko učenec s slabšo pozornostjo ali slabše razvitim 

kratkotrajnim pomnjenjem hitro pozabi, katero število je npr. že imenoval ali od 

katerega števila mora šteti. 

- miselno računanje terja priklic aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina. Ta 

strategija omogoča učencu hitro in učinkovito reševanje aritmetičnih problemov. 

Uspešni učenci pri računanju prikličejo iz baze podatkov veliko aritmetičnih dejstev. 

Avtomatični priklic ne zahteva zavestne pozornosti, ne obremenjuje delovnega 

spomina, zato lahko učenec pozornost posveti zahtevnejšim računskim procesom in 

reševanju kompleksnejših problemov (Geary, 1994, Kavkler, 1996, v Kavkler, 2011). 
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Učitelj aritmetične strategije in postopke posameznega učenca spozna tako, da: 

- opazuje učenca pri reševanju naloge; 

- posluša opis učenčevega postopka reševanja aritmetične naloge, ki omogoča hitro 

odkritje napak v postopku; 

- analizira učenčev pisni izdelek tako, da skuša ugotoviti točnost izvedbe postopka 

reševanja naloge, in ne le pravilnost ali nepravilnost rezultata (Geary, 1994, Kavkler, 

1997, v Kavkler, 2011). 

Strategije niso nekaj statičnega, ampak se spreminjajo in razvijajo ter prilagajajo številskemu 

obsegu in kompleksnosti nalog. Izbira strategije pri reševanju aritmetičnih nalog je odvisna od 

različnih dejavnikov, kot so: zahtevnost in vrsta aritmetične naloge, ki ga rešuje učenec, 

razvojni dejavniki, delovni spomin, spominska reprezentacija, priklic osnovnih aritmetičnih 

dejstev, anksioznost itd. (Kavkler, 1996, v Kavkler, 2011).  

4. UČINKOVITI PRISTOPI OBRAVNAVE OTROK S SPECIFIČNIMI 
UČNIMI TEŽAVAMI PRI MATEMATIKI    

 

Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy in Flojo (2008, v Kavkler, 2014) so na podlagi 

številnih raziskav nanizali najbolj učinkovite splošne pristope pri obravnavi otrok s specifičnimi 

učnimi težavami pri učenju matematike: 

- eksplicitno poučevanje, pri čemer učitelj modelira vsak korak v procesu iskanja rešitve 

problema; organizira številne priložnosti za reševanje problemov s strategijami, ki se 

jih otrok uči, in nudi povratno informacijo, če pride do težav; 

- verbalizacija lastnega matematičnega rezoniranja, pri čemer otrok verbalizira 

korake reševanja problemov, se sprašuje o učinkovitosti izbranih korakov itd. 

Verbalizacija lahko poteka pred, med in po reševanju problema; 

- vizualna percepcija matematičnega problema, ki je najbolj učinkovita, če jo 

uporabljata oba – učitelj in otrok; 

- uporaba serije primerov v zaporedju, ki je element dobro organizirane ure. Učitelj 

izbere različne možnosti predstavitve problema ali predstavitev korakov v posebnem 

zaporedju, kar omogoča otroku uspešnejše učenje; 
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- raznovrstne in hevristične strategije, ki predstavljajo splošen vodič reševanja 

problemov. Ta ni predmetno specifičen, učitelj pa ponudi otroku različne specifične 

strategije, med katerimi izbira tiste, ki mu najbolj ustrezajo; 

- posredovanje povratnih informacij otroku o njegovih matematičnih dosežkih z 

upoštevanjem truda, ki ga vlaga; 

- vrstniška pomoč je učinkovito dopolnilo takrat, ko vrstnike poučimo o učinkovitih 

načinih dela z otrokom s specifičnimi učnimi težavami, ki jih le-ta sposoben uresničiti. 

 

Upoštevanje naštetih splošnih principov poučevanja učencev z učnimi težavami pri učenju 

matematike  pomembno pripomore k izboljšanju učnih dosežkov učencev z učnimi težavami 

pri matematiki, prispeva k dvigu motivacije za učenje in vpliva tudi na učenčevo samozavest 

in samopodobo. 

5. TUTORSTVO 
 

Beseda tutor izhaja iz latinščine in pomeni varuh, skrbnik. Tudi v Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika (2005) je beseda tutor razložena kot varuh in skrbnik. Sama praksa tutorstva 

je stara, poznali so jo že v stari Grčiji in Rimu. Tutorji so bili osebe, ki so skrbele za svoje 

gojence, niso pa imele vloge neposrednega poučevanja. V srednjem veku so poznali funkcijo 

nekoga, ki je pomagal univerzitetnemu profesorju pri delu s študenti (Marentič-Požarnik, 

Mihevc, 1997). 

Danes pa je tutorstvo proces podpore izobraževanju, kjer je tutor strokovnjak z izkušnjami na 

določenem področju, prenaša kompetence, ki jih ima, izkušnje, poznanstva in koristne 

povezave na udeleženca (tutorca, tutoranda) v procesu tutorstva (Turnšek Mikačić, 2008). 

V Sloveniji je tutorski sistem najbolj razširjen v visokošolskih ustanovah. Uvajati se je pričel v 

okviru raziskovalno-razvojnega projekta Posodabljanje študijskega procesa in povečanje 

učinkovitosti študija, ki ga leta 1993 začela izvajati Univerza v Ljubljani. 
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5.1 NAMEN TUTORSTVA 
 

Berendt (1983, v Marenčič Požarnik, 1997) izpostavlja različne namene vpeljevanja tutorstva: 

- premostitev oz. reševanje začetniških težav študentov pri vključevanju v študij; 

- večanje učinkovitosti študija; 

- spodbujanje študentov k sodelovanju s premagovanjem pasivnega, receptivnega stališča 

študentov; 

- možnost za izvajanje različnih metod poučevanja; 

- izboljšanje načina študija pri predmetih, ki jih obiskuje veliko število študentov in 

študentk; 

- možnost dela v manjših skupinah. 

Bistvo tutorstva je pomoč, podpora in usmerjanje. Vloga tutorja je, da vodi prejemnika 

pomoči na način, da ta najde svoje rešitve ter izboljšuje lastne strategije znanja. Tako postaja 

prejemnik pomoči vedno bolj neodvisen in usposobljen ter tako izkorišča svoj potencial 

(Ippavitz idr., 2011, v Selinšek Jahić, 2014).  

5.2 VRSTE TUTORSTVA 

 

Marentič-Požarnik (1997, str. 40) opredeljuje štiri vrste tutorstva: 

- Uvajalno študentsko tutorstvo, ki je namenjeno študentom začetnikom. Izvajalci so 

študenti višjih letnikov, njihovo naloga pa je pomoč novincem pri prehodu iz srednje 

šole na univerzo. Tutorandom so v oporo v smislu iskanja informacij, premagovanja 

socialne anonimnosti, vzpostavljanja kolegialne pomoči, pridobivanja študijskih 

strategij in osnove samozavesti. 

- Predmetno tutorstvo je namenjeno premagovanju začetniških težav, ki se pojavljajo 

pri študiju posameznega predmeta. Ta vrsta študija se ne pojavlja le kot začetniška, 

ampak tekom celotnega študija. Tutorji se povezujejo z nosilci predmeta in opredelijo 

predmete, ki tutorandom povzročajo težave. 

- Učiteljsko tutorstvo izvaja visokošolski učitelj ali asistent, ki študentom, ki so mu bili 

dodeljeni, z individualnim svetovanjem pomaga pri izbiri študijske poti, študiju in 

drugih vprašanjih, ki so povezana s študijem. Učitelj tutor spremlja tutoranda skozi 

celoten študijski proces (Tutorski sistem Univerze v Ljubljani, 2007) 
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- Tutorstvo za posebne skupine se razlikuje po področju dela tutorja in ciljni skupini. 

Sem sodijo študentje s posebnimi potrebami in tuji študentje. 

 

5.3 VLOGE V TUTORSKEM SISTEMU 

 

V tutorskem sistemu Univerze v Ljubljani (2007) so opredeljene različne vloge: 

- študent je vsak študent Univerze v Ljubljani, ki je v tutorskem sistemu prejemnik 

pomoči in svetovanja s strani tutorja ali študenta tutorja. Študent je lahko vsak redni in 

izredni študent dodiplomskega študija članic Univerze v Ljubljani na prvi ali drugi 

stopnji študija; 

- tutor učitelj je osebni svetovalec, ki usmerja študente skozi njihov študij. Tutor učitelj 

je lahko vsak visokošolski učitelj ali asistent; 

- tutor študent: je lahko študent rednega ali izrednega študija Univerze v Ljubljani, ki je 

vpisan v najmanj drugi letnik dodiplomskega študija in je prijavljen na razpis za tutorsko 

delo ter usmerja študente skozi njihov študij; 

- koordinator tutorjev učiteljev je lahko vsak visokošolski učitelj ali asistent na članici 

Univerze v Ljubljani, od vodstva članice pooblaščen za koordinacijo tutorskega dela; 

- koordinator tutorjev študentov je lahko vsak visokošolski učitelj, oseba, ki je 

zaposlena na članici Univerze v Ljubljani, oz. redni ali izredni študent članice Univerze 

v Ljubljani, ki ga vodstvo članice pooblasti za koordinacijo dela tutorjev študentov. 

 

5.4    OSNOVNOŠOLSKO TUTORSTVO 
 

Ideja tutorskega sistema počasi prehaja tudi v srednješolske in osnovnošolske ustanove. Na 

spletu je najti veliko osnovnih šol v Sloveniji, kjer tutorstvo že izvajajo. V osnovnih šolah 

tutorstvo izvajajo kot obliko medvrstniške pomoči pri učenju. Učenec tutor prostovoljno 

pomaga sošolcu, prijatelju ali mlajšemu učencu pri usvajanju različnih učnih vsebin. 

Zanimiva se mi je zdela ideja, ki so predstavili v Osnovni šoli Janka Padežnika Maribor, kjer 

so sestavili kodeks tutorske pomoči. Popošek in Rojc (2010) sta v kodeksu zapisali smernice za 

delo tutorjev in prejemnikov tutorske pomoči. 
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Tutor: 

- opravlja delo tutorja le s pisnim soglasjem staršev oz. skrbnikov; 

- če tutor meni, da ga opravljanje tutorskega dela ovira pri rednem šolskem delu, to 

sporoči šolski svetovalni službi in prekine z opravljanem tutorstva; 

- pri vseh oblikah pouka se vede vzorno; 

- do učiteljev in ostalih delavcev ima spoštljiv odnos; 

- do sošolcev in ostalih učencev je prijazen in ohranja dobre medsebojne odnose; 

- delo tutorja opravlja redno; 

- redno se udeležuje sklicanih sestankov v zvezi s tutorstvom. 

 

Prejemnik tutorske pomoči: 

- lahko prejema tutorsko pomoč le s pisnim soglasjem staršev oz. skrbnikov; 

- učencu se dodeli tutor, ki mu lahko nudi pomoč na področju, kjer jo potrebuje; 

- učenec se do tutorja vede spoštljivo in upošteva tutorjeva navodila in predloge. 

Projekt tutorstva so izvajali tudi na Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče (Mitič Štirn, 2013). 

Gre za medsebojno pomoč učenec učencu oz. tutor tutorandu. Na šoli izvajajo predmetno 

tutorstvo, ki je namenjeno učencem kot dodatna pomoč pri razumevanju učne snovi posameznih 

predmetov. Na uri predmetnega tutorstva lahko učenec povpraša po dodatni razlagi učne snovi, 

ki je ne razume, ali pa poišče nasvet. 

V evalvaciji projekta je zapisano, da so bili odzivi na tutorstvo tako s strani tutorjev kot 

tutorandov pozitivni, prav tako so bili pozitivni odzivi učiteljev. 

Iz vseh predstavljenih projektov tutorstva lahko razberemo, da se pozitivni učinki 

osnovnošolskega tutorstva kažejo v doseganju boljših učnih rezultatov, izboljšali so se 

medsebojni odnosi in izboljšala se je samopodoba učencev. Vsi trije vidiki so za učence z 

učnimi težavami ključnega pomena, saj zaradi svojih primanjkljajev velikokrat doživljajo 

neuspehe, se slabo vključujejo v socialno sredino razreda, težje navezujejo socialne stike ter 

zaradi ponavljajočih se neuspehov pogosto razvijajo negativno samopodobo.  
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5.5 MEDVRSTNIŠKO TUTORSTVO 
 

Medvrstniško tutorstvo je opredeljeno kot tutorstvo med različno starima učencema (Jereb, 

2011). Poznamo različne kombinacije, npr. učenec višjega razreda osnovne šole in učenec 

nižjega razreda ali učenec višjega razreda in učenec z učnimi težavami (Miller in Miller, 1995, 

v Jereb, 2011). 

Ta oblika tutorstva je manj strukturirana in zanjo tudi niso bili razviti nobeni strogi postopki za 

potek oz. izvajanje, čeprav večino tutorjev vključijo v neko vrsto izobraževanja. 

Medvrstniško tutorstvo združuje učence različnih starosti in potreb, pri čemer so starejši učenci 

tisti, ki nudijo pomoč, mlajši pa jo prejemajo  (http://www.readingrockets.org/article/22029/). 

Medvrstniško tutorstvo je opredeljeno tudi kot metoda poučevanja, kjer otrok nudi tutorstvo 

drugemu otroku pri snovi, ki jo tutor že obvlada, otrok, ki je prejemnik pomoči, pa še ne 

(Gordon, 2005).  

Raziskovalci ugotavljajo, da sta vrstniško in medvrstniško tutorstvo ključni komponenti 

inkluzivnega sistema poučevanja. Obe obliki tutorstva nudita učencem s težavami podporo v 

okolju. Učenci tutorji postanejo strpnejši, izboljša se njihovo sprejemanje in razumevanje 

različnosti (Bond in Castagnera, 2006). 

Učenci z učnimi težavami pri usvajanju veščin in pridobivanju temeljnih znanj potrebujejo 

drugačne prijeme, več časa in potrpežljivosti kot vrstniki. Zaradi vseh teh težav pa jih je pogosto 

težko motivirati za delo. Velikokrat pa so učenci z učnimi težavami naveličani tega, da se z 

njimi ukvarjajo le starši in učitelji. Spontanost, neobremenjenost, navdušenje, spodobnost 

empatije so pomembne komponente, ki jih nudijo starejši učenci, ki pri učencu z učnimi 

težavami pripomorejo, da se sprosti in razživi ob druženju z osebo, ki dela z njim drugače, kot 

je bil vajen (Koren, 2006). Starejši učenci so pri nudenju pomoči lahko bolj učinkoviti kot starši 

in učitelji, ker uporabljajo jezik, ki je učencem bližji, in jim snov razložijo na lažji in bolj 

razumljiv način (Davenport, Mitylene in Lassmann, 2004).  
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5.5.1 Organizacija medvrstniškega tutorstva 
 

Medvrstniško tutorstvo je lahko uspešno, če je dobro organizirano in koordinirano (Wright, 

2004). Pri načrtovanju in izvajanju medvrstniške pomoči sodelujejo koordinator 

medvrstniškega tutorstva, ravnatelj šole, učitelji in učenci. Vsak ima svoje dolžnosti in 

pomembno je, da se jih zaveda. 

Koordinator medvrstniškega tutorstva mora biti pripravljen: 

- pomagati učiteljem pri izbiri učencev, ki bodo nudili pomoč pri branju, in tistih, ki bodo 

pomoč prejemali; 

- sodelovati z ravnateljem, da zagotovi prostor in potrebne pripomočke; 

- uriti učence, da bodo lahko nudili pomoč; 

- določiti pare učencev; 

- občasno opazovati srečanja učencev, saj se s tem zagotovi kakovost izvajanja 

medvrstniškega tutorstva; 

- evalvirati program (Wright, 2004).  

 

Medvrstniško tutorstvo je lahko zelo koristno, toda najbolj učinkovito je v primeru, ko so 

izbrani učenci motivirani za sodelovanje. Da učenci lahko nudijo pomoč, morajo znati slediti 

strategijam, ki so se jih naučili v pripravljalni fazi medvrstniškega tutorstva. Pomembno je, da 

so do mlajših učencev razumevajoči ter imajo do njih ustrezen odnos.  

5.2.2 Priprava učencev na izvajanje tutorstva 
 

Učence, ki nudijo pomoč, je treba naučiti, kako začeti in kako končati srečanje, kako podati 

informacijo o napredku, kako spodbujati učence, kako jih pohvaliti (Van Keer in Vanderlinde, 

2013, v Slabe, 2013).  

Wright (2004) v svojem priročniku predlaga, naj se vodja pogovori z učenci o pomembnosti 

primernega vedenja. Treba jim je razložiti, da so bili izbrani zato, ker se od njih pričakuje, da 

bodo odgovorni pomočniki.  
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Učenci tutorji bodo delali z mlajšimi učenci, zato je treba pričakovati, da se bodo slednji 

neprimerno vedli. Pomembno je, da učence tutorje opremimo z znanjem, kako ravnati v 

takšnem primeru. Smiselno je, da z njimi predvidimo različne situacije in se skupaj naučimo 

odzivov nanje. 

Pri delu z mlajšimi učenci je pomembno tudi dajanje pohval, saj jih le-te motivirajo za nadaljnje 

delo. Zato je pomembno vaditi veščino podajanja ustreznih pohval. Wright (2004) predlaga, naj 

se srečanje začne z dajanjem pohval, ki se nanašajo na videz, vedenje ter trud otrok. Pomembno 

je tudi dejstvo, da pohvale niso samo verbalne, ampak lahko uporabljajo različne kretnje, kot 

npr. dvignjen palec. Učencem predstavimo različne pohvale, ki jih lahko uporabljajo pri delu z 

mlajšim učencem. Poleg tega pa se je pomembno dogovoriti tudi, kdaj in kje bo potekala 

vrstniška pomoč in kaj vse potrebujemo za uspešno izvedbo le-te. 

5.5.3 Vpliv medvrstniškega tutorstva 
 

Medvrstniško tutorstvo je dejavnost, ki vpliva na oba udeleženca, učenca tutorja, ki nudi 

pomoč, in učenca, ki pomoč prejema (Davenport, Mitylene, Lassmann, 2004). 

Evalvacije medvrstniškega tutorstva poročajo o boljših učnih dosežkih in izboljšanju 

samopodobe (Cohen idr., 1982, v Jereb, 2011) tako učenca tutorja kot učenca, ki mu je bilo 

tutorstvo namenjeno. 

Kalkowski (2001, v Jereb, 2011) meni, da učenec z učnimi težavami pridobiva občutek kontrole 

nad svojimi učnimi dosežki, kar vpliva na njegovo motivacijo za učenje drugih šolskih 

predmetov in mu pomaga vaditi različne socialne spretnosti. 

Raziskave kažejo, da ima medvrstniško tutorstvo pozitivne učinke tako za učenca tutorja kot za 

prejemnika pomoči, saj oboji napredujejo v šolskih dosežkih in izboljšajo svoj odnos do šole 

(Labbo in Teale, 1990; Henriques, 1997, v Davenport, Mitylene, Lassmann, 2004). 

K pozitivnim učinkom medvrstniškega tutorstva prispeva individualni pristop, saj delo poteka 

»ena na ena«, kar posledično pomeni bolj aktivno sodelovanje med učencem tutorjem in 

prejemnikom pomoči. Tako se lahko učenje prilagodi znanju in hitrosti posameznega učenca. 

Poleg tega učenec tutor predstavi učno vsebino na bolj razumljiv in učinkovit način, saj 

uporablja jezik, ki je učencu bližji in razumljivejši (Cohen, 1986, v Davenport, Mitylene, 

Lassmann, 2004). 
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Učenec tutor je v vlogi, kjer predvsem daje, vendar v tutorskem odnosu tudi pridobi. Pridobi 

zadovoljstvo ob tem, da se ob njegovem poučevanju nekdo uči in da pomaga drugim k 

spremembam (Selinšek Jahić, 2014). Tutor ob svojem delu razvija in izboljšuje svoje 

sposobnosti in veščine na področjih: 

 - upravljanja lastnih strategij učenja; 

- zmožnosti vživljanja v občutke drugih; 

- razvoja samozavesti, ker nudi pomoč drugim: 

- pridobivanja izkušenj s sovrstniki, ki so zaradi različnih vzrokov manj uspešni, oz. z mlajšimi, 

ki jim olajša pot, ki jo je sam že prehodil; 

- izboljšanja sposobnosti obvladovanja časa in organizacijske sposobnosti (Ippavitz idr., 2011, 

v Selinšek Jahić, 2014). 

V primerjavi s splošnim poučevanjem nudi medvrstniško tutorstvo možnosti za 

individualizacijo, takojšnjo ter bolj specifično povratno informacijo (Van Keer in Vanderlinde, 

2013, v Slabe, 2013). 

Učenci, ki nudijo pomoč, postanejo strpnejši, izboljša pa se tudi njihovo sprejemanje ter 

razumevanje različnosti (Bond in Castagnera, 2006).  

Medvrstniška pomoč učencem z učnimi težavami pomaga k boljši motivaciji za učenje, hitrejši 

zapomnitvi snovi ter izboljšanju njihovega vedenja in sodelovanja v razredu. Preko 

medvrstniške pomoči učenci z učnimi težavami dobivajo večji občutek kontrole nad svojimi 

učnimi dosežki, kar pa spodbudno vpliva na motivacijo za učenje ter jim pomaga razvijati 

socialne veščine (Jereb, 2011). 

Medvrstniško tutorstvo ima naslednje prednosti, ker omogoča: 

- razvoj socialno primernega vedenja; 

- razvoj komunikacijskih spretnosti; 

- izboljšanje samopodobe; 

- razvijanje empatije do mlajših učencev ter razumevanje njihovih potreb 

(http://www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/middleyears/students/index.htm). 

Medvrstniško tutorstvo ima številne pozitivne učinke tako za učence tutorje kot tudi za učence, 

ki prejemajo tutorsko pomoč, zato bi ga bilo dobro v čim večjem obsegu vključevati v šole.  
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6. MOTIVACIJA UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI 
 

Wolfoolk (2002) motivacijo opredeli kot notranje stanje, ki zbuja, usmerja in vzdržuje vedenje. 

Učna motivacija pa je po Marentič Požarnik (2000), »skupen pojem za vse vrste motivacij v 

učni situaciji: obsega vse, kar daje (od zunaj in od znotraj) pobude za učenje, ga usmerja, mu 

določa intenzivnost, trajanje in kakovost«. Učna motivacija je v psihologiji razumljena kot 

posebna vrsta motivacije, ki jo učenec s svojim vedenjem izraža v kontekstu šolskega učenja 

(Juriševič, 2012). Motivacija v obliki različnih motivacijskih sestavin, npr. interesov, atribucij, 

samopodobe, ciljev, zunanjih spodbud, vrednot, energetizira učni proces tako, da naprej 

aktivira, nato pa zavestno usmerja do zaključka učne naloge oz. učnega cilja (Juriševič, 2006). 

Razumeti je treba, da se motivacija vedno dogaja v učencu – učenec je osrednji vir lastnega 

motivacijskega delovanja. Z različnimi motivacijskimi spodbudami, ki jih učencem damo med 

poučevanjem, motivacijo negujemo, ozaveščamo, krepimo, spodbudimo ali pa, nasprotno, celo 

pripomoremo k njenemu zniževanju (Juriševič, 2012). 

6.1 MOTIVACIJA UČENCEV S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI 
 

Učenci z učnimi težavami pogosto ne znajo učinkovito pristopiti k nalogi, se organizirati, 

uporabiti ustrezne strategije, uporabiti druge strategije, kadar ena ne deluje, ali ovrednotiti 

svojega dela. Ker ne vedo, kako naj se učijo, pogosto postajajo pasivni. Lahko postanejo žrtve 

naučene nemoči. Učenci s specifičnimi učnimi težavami lahko začnejo verjeti, da ne morejo 

kontrolirati oz. izboljšati lastnega učenja. Pogosto ti učenci ostajajo pasivni in nemočni 

(Woolfolk, 2000). Vse to ter težave na kognitivnem področju vplivajo na njihovo motivacijo 

ter šolsko delo pa tudi na njihov šolski uspeh in samopodobo. Učenci z učnimi težavami se na 

področju motivacije soočajo z nizko storilnostjo motivacijo. Pogosto prevladuje strah pred 

neuspehom, zaznana je manjša angažiranost in pasivnost. Pogost pojav je naučena nemoč, kar 

pomeni, da so ljudje prepričani, da dogodkov in izidov v svojem življenju ne morejo 

kontrolirati. Naučena nemoč botruje trem vrstam primanjkljajev: motivacijskemu, 

kognitivnemu in afektivnemu. Učenci, ki čutijo brezup, se delu upirajo in so zanj nemotivirani. 

Pogosto so pesimistični glede učenja in tako izpuščajo možnosti za urjenje in izboljševanje 

spretnosti in sposobnosti, zato posledično razvijejo kognitivne primanjkljaje. Ko se naučena 

nemoč razvije, zelo težko spremenimo njene učinke (Woolfolk, 2000). Učenci imajo do sebe 

negativna ali neustrezna stališča ter pričakovanja. Zaradi pogostega doživljanja neuspeha 

kažejo pomanjkanje interesa za učenje (Magajna idr., 2008).  
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Veliko učencev z učnimi težavami se prej ali slej znajde v osebni stiski, ki jo slabe ocene le še 

povečujejo. Pogosto doživljajo čustvene stiske (strah, nesprejetost pri starših, posmehovanje s 

strani vrstnikov, sram, občutek manjvrednosti). Otroci z učnimi težavami pogosto iščejo 

pozornost (četudi na neprimeren način), in tako poskušajo zabrisati stisko, s katero se srečujejo 

tekom učenja. Ti učenci velikokrat iščejo potrditev v športu, interesnih dejavnostih ali pa v 

»klapah« – pri vrstnikih, kjer učenje nima velike vrednosti. Učne težave pogojujejo neuspeh in 

pri večini učencev z učnimi težavami se pojavi negativna samopodoba, kar vodi v še večji 

neuspeh ter izgubo motivacije in volje do učenja (http://www.sous-

slo.net/usd/program2/program2_mag-andreja-jereb.pdf). 

6.2 SPODBUJANJE UČNE MOTIVACIJE PRI UČENCIH Z UČNIMI TEŽAVAMI 
 

Učna motivacija je rezultat medsebojnega delovanja osebnostnih značilnosti učenca in 

značilnosti učne situacije. Zato moramo odkriti ovire, ki zmanjšujejo pripravljenost učenca za 

šolsko delo. Te ovire pa so lahko pri učencu, v učnem okolju (pri učitelju oz. organizaciji, 

vodenju in poteku pouka) ali doma (Magajna idr., 2008). 

Eden ključnih elementov uspešnega poučevanja učencev z učnimi težavami je poznavanje in 

upoštevanje otrokovih močnih področij, znanj in strategij (specifična znanja, praktične 

spretnosti, vztrajnost). Poznavanje tega učitelju omogoča kvalitetno individualizacijo in 

diferenciacijo procesa poučevanja. Poleg močnih področij je pomembno ugotoviti tudi, v 

katerih pogojih je učenec pri učenju uspešen (geometrija, delo v paru, s tehničnimi pripomočki 

itd.), ter učenčeve primanjkljaje (slabša pozornost, slabo predznanje, slaba avtomatizacija 

dejstev in postopkov itd.) in pogoje, ki ovirajo uspešno učenje (Kavkler, 2008). 

Za učence z učnimi težavami je učinkovito in spodbudno učno okolje zelo pomembno. 

Učinkovito učno okolje jim preko doživljanja sprejetosti in stalne angažiranosti v procesu 

učenja pomaga osvojiti strategije za uspešno učenje in aktivno sodelovanje, dvigne motivacijo 

za učenje in ustvarjanje pozitivnih odnosov. Boljši učni rezultati, ki temu praviloma sledijo, pa 

vplivajo na izboljšanje samopodobe in občutek kompetentnosti (http://www.sous-

slo.net/usd/program2/program2_mag-andreja-jereb.pdf). 
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Učna motivacija je vezana predvsem na učno/šolsko okolje, zato lahko na tem področju veliko 

naredijo učitelji sami. Pri šolskem delu doma lahko učencem pomembno pomagajo starši. Za 

spodbujanje motivacije pri učencih z učnimi težavami je priporočljivo: 

- pridobiti in vzdrževati pozornost učencev za šolsko delo. Učitelj mora pouk 

oblikovati tako, da vsebuje elemente novosti in raznolikosti; 

- poudariti pomembnost znanja, tako da se učencu pokaže uporabnost pridobljenega 

znanja; 

- upoštevati učenčeve interese in izkušnje pri posameznih učnih predmetih. Učitelj jih 

lahko upošteva tako, da učencem ponudi na izbiro različna področja, naloge in 

dejavnosti, ki jih lahko predelajo, ter obravnavane vsebine povezuje z učenčevimi 

osebnimi cilji; 

- spodbujati sodelovalne oblike dela med učenci. Motivacija učencev se poveča npr. s 

skupinskimi projekti, ki zadovoljujejo potrebe učencev po druženju, po dosežkih in 

priznanju; 

- povečati zaupanje učencev v lastne sposobnosti. Starši, zlasti pa učitelji lahko 

učencem pomagajo tako, da jim svetujejo pri izbiri realističnih ciljev in s tem spodbujajo 

pričakovanje njihovega uspeha; da jim dajejo sprotne in konkretne povratne informacije 

o njihovi uspešnosti (napredku); da izražajo pozitivna stališča; da zmanjšujejo 

nepotreben strah in napetosti pri šolskem delu; da jim ponudijo pravo mero pomoči in 

vodenja ter jih spodbujajo pri prevzemanju nadzora nad lastnim delom; 

- spodbujati zadovoljstvo pri učencih, tako da jim starši in učitelji pokažejo, kje lahko 

uporabljajo naučeno, jih pohvalijo, jim dajo priznanje za dobro opravljeno delo ter 

povezujejo dosežke s pričakovanji učenca (Magajna idr., 2008). 

 

Z mnogimi strategijami in metodami dela lahko pomembno vplivamo na motivacijo učencev z 

učnimi težavami. Pomembno je, da si prizadevamo čim bolj spoznati učenca z učnimi težavami, 

katera so njegova močna področja, kjer lahko razvijamo potenciale, in kaj so njegova šibka 

področja, kjer potrebuje našo podporo in pomoč.  
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7. OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Učenci z učnimi težavami potrebujejo različne oblike pomoči ter dovolj priložnosti za usvajanje 

znanja in doseganje ciljev (Magajna idr., 2008). Kot uspešna oblika dela z učenci z učnimi 

težavami se je izkazala tudi medvrstniška pomoč oz. medvrstniško tutorstvo. Medvrstniško 

tutorstvo združuje učence različnih starosti in potreb, pri čemer starejši učenci nudijo pomoč, 

mlajši pa jo prejemajo (hhtp://www.readingrockets.org/article/22029). Medvrstniško tutorstvo 

je ekonomična in učinkovita pomoč učencem z učnimi težavami, kjer pridobita tako učenec 

tutor kot učenec, ki se mu tutorstvo nudi (Miller in Miller, 1995, v Jereb, 2011).  

Matematično znanje je kompleksno, saj sestoji iz deklarativnega, proceduralnega, 

konceptualnega in problemskega znanja. Otroci z učnimi težavami lahko imajo težave, 

povezane le z enim od omenjenih znanj ali pa z več elementi (Kavkler, 2007). Poštevanka sodi 

med deklarativno matematično znanje. Matematična dejstva, skladiščena v spominskih mrežah, 

vplivajo na hitrost priklica (Snyder, 2005). Preden učenci razvijejo sposobnost priklica, morajo 

imeti potrebno konceptualno znanje o številih in učinkovite strategije štetja (Hopkins in 

Egeberg, 2009, v Mrak, 2010). Številni učenci, zlasti tisti s specifičnimi aritmetičnimi težavami, 

imajo ves čas šolanja težave s priklicem osnovnih aritmetičnih dejstev in postopkov, kar 

pomeni, da si zapomnijo manj dejstev in postopkov kot vrstniki in jih tudi hitreje pozabijo. 

Težave imajo s shranjevanjem aritmetičnih dejstev v dolgotrajni spomin in s priklicem ter 

dostopom do shranjenih dejstev v dolgotrajnem spominu (Kavkler idr., 2004).  

Raziskovala sem, ali medvrstniško tutorstvo veča motiviranost učencev z učnimi težavami za 

učenje poštevanke ter ali prispeva k napredku avtomatizacije poštevanke. Ugotoviti sem želela 

tudi, kakšno mnenje imajo o medvrstniškem tutorstvu učenci tutorji, učenci z učnimi težavami, 

učitelji, ki poučujejo učence z učnimi težavami, ter starši učencev z učnimi težavami. 
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8. CILJI 
 

- ugotoviti, ali medvrstniško tutorstvo pri učencih z učnimi težavami pri matematiki 

vpliva na izboljšanje avtomatizacije poštevanke 

- ugotoviti, ali medvrstniško tutorstvo spodbuja motivacijo učencev z učnimi težavami za 

učenje poštevanke 

- ugotoviti, kakšna so stališča učencev tutorjev, učencev z učnimi težavami, učiteljev, ki 

poučujejo učence z učnimi težavami, in staršev učencev z učnimi težavami 

9. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Glede na cilje raziskave sem opredelila naslednja raziskovalna vprašanja: 

(RV1) Kako medvrstniško tutorstvo vpliva na izboljšanje avtomatizacije poštevanke pri 

učencih z učnimi težavami? 

(RV2) Ali medvrstniško tutorstvo vpliva na motiviranost učencev z učnimi težavami za učenje 

poštevanke? 

(RV3) Kakšno mnenje imajo na področju medvrstniškega tutorstva učenci z učnimi težavami, 

učenci tutorji, učitelji, ki poučujejo učence z učnimi težavami, in starši učencev z učnimi 

težavami? 

10. METODA DELA 

10.1 OPIS VZORCA  
 

V raziskavo sem vključila 15 učencev štirih različnih osnovnih šol. Zaradi varstva podatkov 

bom šole imenovala šola 1, šola 2, šola 3 in šola 4. Na šoli 1 so trening obiskovali trije učenci, 

na šoli 2 pet učencev, na šoli 3 trije učenci in na šoli 4 štirje učenci. Od petnajstih učencev jih 

deset obiskuje 3. razred, osem izmed teh učencev ima splošne učne težave in zato tudi težave 

pri matematiki, ki so povezane z mejnimi in podpovprečnimi intelektualnimi sposobnostmi, 

nespodbudnim učnim okoljem doma in slabše razvitim pomnjenjem (v grafu: splošne učne 

težave), trije učenci obiskujejo 4. razred, dva učenca obiskujeta 5. razred, vseh pet učencev pa 

ima primanjkljaje področju učenja matematike in so usmerjeni v izobraževalni program s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v grafu: PPUM). Pri vseh učencih so 

prepoznane specifične učne težave pri matematiki. Glede na vzorec otrok z učnimi težavami 
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sem poiskala tudi učence tutorje. Pogoj je bil, da učenci tutorji sami dobro obvladajo 

poštevanko in da so vsaj dve leti starejši od učencev z učnimi težavami. 

 

 
Graf 1: Opis vzorca: število učencev glede na šolo 

 

 

Graf 2: Opis vzorca: število učencev glede na razred in vrsto učnih težav 

 

10.2 INSTRUMENTARIJ 
 

Na začetku raziskave sem vse učence z učnimi težavami preverila v znanju vseh računov 

poštevanke, pri čemer niso bili časovno omejeni. Rezultati so mi služili kot indikator, katerim 

računom je treba pri izvajanju tutorske pomoči nameniti več pozornosti. Za preverjanje 

avtomatizacije poštevanke sem za vse učence sestavila petminutni preizkus znanja poštevanke. 

S petminutnim preizkusom za preverjanje avtomatizacije poštevanke sem preverila tudi 

vrstnike. Glede na raziskovalna vprašanja sem pred izvajanjem za vzorec učencev sestavila 

anketni vprašalnik, s katerim sem preverila motivacijo za učenje poštevanke in mnenje o 
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medvrstniškem tutorstvu pred in po koncu izvajanja tutorske pomoči. Za raziskovanje mnenja 

o medvrstniškem tutorstvu sem sestavila anketni vprašalnik še za učence tutorje, učitelje, ki 

poučujejo učence z učnimi težavami, ter za starše učencev z učnimi težavami.  

10.2.1 Anketni vprašalnik za učence z učnimi težavami 1 (Priloga 15.1.1) 
 

Učence, ki so bili vključeni v raziskavo, sem anketirala pred in po koncu izvajanja tutorske 

pomoči. Anketni vprašalnik za učence z učnimi težavami, ki sem ga uporabila pred začetkom 

izvajanja tutorske pomoči, je bil sestavljen iz uvodnega nagovora ter šestih vprašanj. Dve 

vprašanji sta vsebovali trditve, s katerimi je anketiranec lahko izrazil strinjanje z »drži«, delno 

strinjanje z »delno drži« in nestrinjanje z »ne drži«. Prvo vprašanje je vsebovalo sedem trditev, 

ki so se nanašale na motivacijo za učenje poštevanke. Šesto vprašanje je vsebovalo štiri trditve, 

ki so se nanašale na mnenje o medvrstniškem tutorstvu. 2., 3., 4. in 5. vprašanje pa so bila 

izbirnega tipa. Pri 2. vprašanju me je zanimalo, kako učenci ocenjujejo svoje znanje poštevanke 

v primerjavi s svojimi sošolci. Pri 3. in 4. vprašanju me je zanimalo, če se poštevanko učijo 

doma in kako pogosto jo ponavljajo. S 5. vprašanjem pa sem preverila, če so učenci že imeli 

izkušnjo učenja poštevanke s starejšim učencem. 

10.2.2 Anketni vprašalnik za učence z učnimi težavami 2 (Priloga 15.1.2) 
 

Anketni vprašalnik za učence z učnimi težavami, ki sem ga uporabila po koncu raziskave, je bil 

sestavljen iz uvodnega nagovora in treh vprašanj. 1. in 3. vprašanje sta vsebovali vsako po 7 

trditev, s katerimi je anketiranec lahko izrazil strinjanje z »drži«, delno strinjanje z »delno drži« 

in nestrinjanje z »ne drži«. 2. vprašanje je bilo izbirnega tipa, kjer so učenci zopet ocenjevali 

svoje znanje poštevanke v primerjavi s sošolci. 

10.2.3 Anketni vprašalnik za učence tutorje (Priloga 15.1.3) 
 

Anketni vprašalnik za učence tutorje je bil sestavljen iz treh vprašanj. 1. vprašanje je zajemalo 

enajst trditev, s katerimi je anketiranec lahko izrazil strinjanje z »drži«, delno strinjanje z »delno 

drži« in nestrinjanje z »ne drži«. 2. in 3. vprašanje sta bili odprtega tipa: Ali te je na tutorskih 

srečanjih kaj motilo? in Kaj predlagaš, da bi se lahko pri tutorskem delu spremenilo? 

 

 



45 

 

10.2.4 Anketni vprašalnik za starše učencev z učnimi težavami (Priloga 15.1.5) 
 

Anketni vprašalnik za starše učencev z učnimi težavami je bil sestavljen iz treh vprašanj. 1. 

vprašanje je vsebovalo devet trditev, s katerimi je anketiranec lahko izrazil strinjanje z »drži«, 

delno strinjanje z »delno drži« in nestrinjanje z »ne drži«. 2. vprašanje je bilo izbirnega tipa, 

kjer me je zanimalo, kako so starši spremljali svojega učenca v času učenja poštevanke, 3. 

vprašanje pa je bilo odprtega tipa: Bi želeli v zvezi z medvrstniškim tutorstvom kaj sporočiti?  

10.2.5 Anketni vprašalnik za učitelje, ki poučujejo učence z učnimi težavami (Priloga 15.1.4) 
 

Anketni vprašalnik za učitelje, ki poučujejo učence z učnimi težavami je bil sestavljen iz dveh 

vprašanj. 1. vprašanje je vsebovalo deset trditev, s katerimi je anketiranec lahko izrazil 

strinjanje z »drži«, delno strinjanje z »delno drži« in nestrinjanje z »ne drži. 2. vprašanje je bilo 

izbirnega tipa: Bi želeli v zvezi z medvrstniškim tutorstvom še kaj sporočiti?  

10.2.6 Preverjanje avtomatizacije poštevanke 
 

Avtomatizacijo poštevanke sem preverjala s tabelo, kamor sem vpisovala vse rezultate, ki sem 

jih pri individualnem ustnem preverjanju znanja poštevanke dobila od posameznega učenca. 

Vse rezultate sem beležila v tabelo in jih nato razdelila v štiri različne kategorije. Preko ustnega 

spraševanja sem tudi uvidela, kakšne strategije uporablja posamezni učenec z učnimi težami 

pri poštevanki. Enako preverjanje znanja poštevanke sem izvedla po koncu izvajanja tutorske 

pomoči in nato primerjala rezultate, pridobljene pred in po koncu izvajanja tutorske pomoči. 

Naredila sem tudi 5-minutni preizkus (Priloga 15.2) znanja poštevanke za preverjanje 

avtomatizacije poštevanke, ki je bil sestavljen iz 39 različnih računov poštevanke. Rezultate 

sem primerjala z 184 vrstniki 3., 4., 5. razreda. Njihov povprečni čas reševanja ter povprečno 

število napak sem primerjala s povprečnim časom in povprečnim številom napak učencev z 

učnimi težavami. 
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10.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
 

Pred začetkom raziskave sem vse učence tutorje povabila na štiri uvajalna srečanja, kjer sem 

jih pripravljala na izvajanje medvrstniškega tutorstva. Za učence z učnimi težavami sem 

pridobila soglasje staršev, da dovolijo, da njihov otrok obiskuje medvrstniško tutorstvo. 

Medvrstniško tutorstvo je potekalo 12 tednov v okviru srečanj, ki so se odvijala enkrat na teden 

po eno šolsko uro v času jutranjega varstva oz. podaljšanega bivanja. Pred izvajanjem 

medvrstniškega tutorstva sem učence iz obravnavanega vzorca preverila v znanju poštevanke, 

z anketnim vprašalnikom pa sem preverila njihovo motivacijo za učenje poštevanke in njihovo 

mnenje o medvrstniškem tutorstvu. Med izvajanjem medvrstniškega tutorstva sem za učence 

izvedla petminutni preizkus znanja za ugotavljanje avtomatizacije poštevanke. Po koncu 

izvajanja tutorske pomoči sem ponovno izvedla preverjanje znanja poštevanke in ugotavljala, 

ali je prišlo v znanju poštevanke do napredka. Z anketnim vprašalnikom sem raziskala mnenje 

učencev tutorjev, učiteljev, ki poučujejo učence z učnimi težavami, in staršev učencev z učnimi 

težavami o medvrstniškem tutorstvu. Sestavila sem še anketni vprašalnik za učence z učnimi 

težavami, s katerim sem ugotavljala, kakšna je njihova motivacija za učenje poštevanke in 

kakšno mnenje imajo o medvrstniškem tutorstvu po koncu izvajanja tutorske pomoči. 

Zbrane podatke sem vnesla v program Microsoft Excel in jih statistično obdelala. 

11. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate posameznih anketnih vprašalnikov ločeno za učence 

z učnimi težavami, učence tutorje, učitelje učencev z učnimi težavami in starše učencev z 

učnimi težavami. Posebej bom predstavila tudi napredek učencev z učnimi težavami v 

avtomatizaciji poštevanke. 

11.1 MNENJE UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI O MEDVRSTNIŠKEM 
TUTORSTVU PRED IN PO IZVAJANJU TUTORSKE POMOČI 
 

V diplomskem delu me je zanimalo, kakšno mnenje imajo učenci o medvrstniškem tutorstvu 

pred in po izvajanju tutorske pomoči (RV3). S 3. vprašanjem sem ugotovila, da še nihče izmed 

učencev z učnimi težavami ni imel izkušnje učenja poštevanke s starejšim učencem. Pred 

izvajanjem tutorske pomoči sem v anketnem vprašalniku namesto učenec tutor uporabila izraz 

starejši učenec, saj učenci z učnimi težavami niso poznali izraza učenec tutor; z razlago pojma 
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učenec tutor pa sem počakala na začetek izvajanja tutorske pomoči, ker z njo nisem želela 

vplivati na mnenje učencev. Mnenje učencev z učnimi težavami o medvrstniškem tutorstvu 

pred izvajanjem tutorske pomoči sem ugotavljala s 6. vprašanjem. 

Rezultate prikazujem v grafih od 3 do 13. Odstotne deleže sem zaradi majhnosti vzorca 

raziskave izračunala le v ilustrativne namene. 

 

Graf 3: Mnenje učencev z učnimi težavami o pomoči starejšega učenca (v %) 

15 učencev je bilo mnenja, da bi jim bilo všeč, če bi jim pri učenju poštevanke pomagal starejši 

učenec, en učenec se je s tem delno strinjal, enemu učencu pa ne bi bilo všeč, če bi mu pri 

učenju poštevanke pomagal starejši učenec. 

 

Graf 4: Mnenje učencev z učnimi težavami o pomoči starejšega učenca pri učenju poštevanke (v %) 

13 učencev je menilo, da bi jim starejši učenec znal pomagati pri učenju poštevanke, 2 učenca 

pa sta se s tem delno strinjala. 

 

87%

6%
7%

Všeč mi bi bilo, če bi mi pri 
utrjevanju poštevanke pomagal 

starejši učenec.

DRŽI DELNO DRŽI NE DRŽI

87%

13%

Menim, da bi mi starejši 
učenec znal pomagati pri 
utrjevanju poštevanke.

DRŽI DELNO DRŽI NE DRŽI
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Graf 5: Mnenje učencev z učnimi težavami o zanimivosti utrjevanja poštevanke s starejšim učencem (v %) 

11 učencem bi se zdelo učenje s starejšim učencem bolj zanimivo kot učenje doma, 2 učenca 

sta se s to trditvijo delno strinjala, 2 učenca pa sta menila, da se jima učenje s starejšim 

učencem ne bi zdelo bolj zanimivo kot učenje doma. 

 

 

 

 

 

 

Graf 6: Mnenje učencev z učnimi težavami o možnosti izboljšanja znanja poštevanke ob pomoči starejšega učenca 

 (v %) 

Vseh 15 učencev z učnimi težavami je menilo, da bi s pomočjo starejšega učenca izboljšali 

svoje znanje poštevanke. 

Ugotovila sem, da učenci z učnimi težavami izkazujejo pozitivno mnenje do medvrstniškega 

tutorstva. Pridobljeni rezultati se mi zdijo zanimivi, ker nobeden od učencev z učnimi težavami, 

vključenih v raziskavo, še ni imel izkušnje učenja poštevanke s starejšim učencem.  

Mnenje učencev o medvrstniškem tutorstvu po koncu raziskave sem ugotavljala s 3. 

vprašanjem, ki je bilo sestavljeno iz sedmih trditev, anketiranci pa so lahko odgovarjali z drži, 

delno drži, ne drži.  

73%

14%

13%

Utrjevanje poštevanke s 
starejšim učencem bi se mi 

zdelo bolj zanimivo kot učenje 
doma.

DRŽI DELNO DRŽI NE DRŽI

100%

S pomočjo starejšega učenca/ke 
bi izboljšal/a svoje znanje 

poštevanke

DRŽI DELNO DRŽI NE DRŽI
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Graf 7: Mnenje učencev z učnimi težavami o utrjevanju poštevanke s pomočjo učenca (v %) 

Vsi učenci so izrazili, da jim je bilo všeč, da jim je pri utrjevanju poštevanke pomagal učenec 
tutor. 

 

Graf 8. Mnenje učencev z učnimi težavami o prihajanju na tutorska srečanja (v %) 

Vsi učenci so radi prihajali na tutorska srečanja. 

 

Graf 9: Mnenje učencev z učnimi težavami o zanimivosti učenja poštevanke z učencem tutorjem (v %) 

Vsi učenci z učnimi težavami so izrazili, da jim je bilo učenje poštevanke z učencem tutorjem 

bolj zanimivo. 

100%

Všeč mi je bilo, da mi je pri 
utrjevanju poštevanke pomagal 

učenec tutor.

DRŽI

DELNO DRŽI

NE DRŽI

100%

Na srečanja z učencem tutorjem 
sem rad/-a prihajal/-a.

DRŽI

DELNO DRŽI

NE DRŽI

100%

Z učencem tutorjem mi je bilo 
učenje poštevanke bolj zanimivo.

DRŽI

DELNO DRŽI

NE DRŽI
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Graf 10: Mnenje učencev z učnimi težavami o težavnosti poštevanke z učencem tutorjem (v %) 

Vsi učenci so izrazili, da jim je bilo učenje poštevanke z učencem tutorjem lažje. 

 

Graf 11: Mnenje učencev z učnimi težavami o izboljšanju znanja poštevanke ob pomoči učenca tutorja (v %) 

S to trditvijo se je strinjalo vseh 15 učencev; menili so torej, da so s pomočjo učenca tutorja 

izboljšali svoje znanje. 

 

Graf 12: Mnenje učencev z učnimi težavami o sodelovanju z učencem tutorjem (v %) 

Vsi učenci z učnimi težavami so bili mnenja, da so dobro sodelovali s svojim učencem tutorjem. 

100%

Z učencem tutorjem mi je bilo 
učenje poštevanke lažje.

DRŽI

DELNO DRŽI

NE DRŽI

100%

S pomočjo učenca tutorja sem 
izboljšal/-a svoje znanje 

poštevanke.

DRŽI

DELNO DRŽI

NE DRŽI

100%

Z učencem tutorjem sem dobro 
sodeloval/-a.

DRŽI

DELNO
DRŽI

NE DRŽI
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Graf 13: Mnenje učencev z učnimi težavami o učenju druge snovi z učencem tutorjem (v %) 

Od petnajstih učencev se jih je enajst strinjalo s to trditvijo, kar pomeni, da bi se bili pripravljeni 

z učencem tutorjem učiti tudi kakšno drugo učno snov, en učenec se je delno strinjal, trije pa so 

ocenili, da se z učencem tutorjem ne bi učili druge učne snovi. 

Učenci z učnimi težavami so izrazili visok delež pozitivnih mnenj o medvrstniškem tutorstvu. 

Menim, da zato, ker so ugotovili, da jim srečanja z učencem tutorjem pomagajo pri utrjevanju 

poštevanke, in ker preko teh srečanj bolj zaupajo v svoje učne sposobnosti. Predvidevam, da je 

k tako visokemu deležu pozitivnih mnenj pripomoglo tudi, da je bila to za vse učence z učnimi 

težavami njihova prva izkušnja učenja z učencem tutorjem. Učenci z učnimi težavami 

potrebujejo pri pridobivanju temeljnih znanj več časa in vaje kot njihovi vrstniki, a jih je zaradi 

njihovih težav težko motivirati. Starejši učenci nudijo učencem z učnimi težavami svojo 

mladostno navdušenost, spontanost, neobremenjenost, lastne izkušnje in tudi sposobnost 

empatije. Učenci se ob njih sprostijo in razživijo, saj učenci tutorji delajo z njimi drugače, kot 

pa so vajeni (Koren, 2006). Jereb (2011) navaja, da učenci z učnimi težavami ob medvrstniškem 

tutorstvu dobijo večji občutek kontrole nad svojimi učnimi dosežki, kar zviša njihovo 

motivacijo za učenje ostalih šolskih predmetov in jim pomaga tudi pri urjenju v drugih socialnih 

veščinah. 

Na osnovi analize anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da so učenci z učnimi težavami že pred 

izvajanjem tutorske pomoči izkazali visok delež pozitivnih mnenj do takšne oblike pomoči, še 

višji pa je bil ta delež ob koncu izvajanja tutorske pomoči. Učenci z učnimi težavami so radi 

prihajali na srečanja z učenci tutorji in izrazili tudi, da jim je bilo učenje poštevanke na tak 

način bolj zanimivo in lažje ter da so izboljšali svoje znanje poštevanke. 11 učencev z učnimi 

težavami bi se bilo pripravljenih z učencem tutorjem učiti še kakšno snov. 

 

73%

7%
20%

Z učencem tutorjem bi se rad/-
a učil/-a tudi kakšno drugo 

učno snov.

DRŽI

DELNO
DRŽI

NE DRŽI
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11.2 MNENJA UČENCEV TUTORJEV O MEDVRSTNIŠKEM TUTORSTVU 
 

Zanimalo me je tudi, kakšno mnenje imajo o medvrstniškem tutorstvu učenci tutorji (RV3). V 

raziskavi je prostovoljno sodelovalo 15 učencev tutorjev. Mnenja sem ugotavljala s 1. 

vprašanjem oz. z 11 trditvami, na katere so odgovarjali z možnostjo drži, delno drži ali pa ne 

drži. Rezultate predstavljam v grafih od 14 do 23. 

 

Graf 14: Mnenje učencev tutorjev o doživljanju njihove tutorske vloge (v %) 

Vsi učenci tutorji so menili, da jim je bilo všeč, da so lahko nudili pomoč učencu z učnimi 

težavami. 

 

Graf 15: Mnenje učencev tutorjev o počutju v vlogi tutorja (v %) 

14 učencev tutorjev se je dobro počutilo v tej vlogi, eden izmed učencev tutorjev pa se je s tem 

delno strinjal. Nihče pa ni izbral trditve ne drži, kar kaže, da so učenci tutorji radi prihajali na 

srečanja in se pri tem dobro počutili. 

100%

Všeč mi je bilo, ker sem lahko 
nudil/-a svojo pomoč učencu z 

učnimi težavami.

DRŽI

DELNO DRŽI

NE DRŽI

93%

7%

V vlogi učenca tutorja sem se 
dobro počutil/-a.

DRŽI

DELNO DRŽI

NE DRŽI
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Graf 16: Mnenje učencev tutorjev o sodelovanju z učencem z učnimi težavami (v %) 

13 učencev tutorjev je menilo, da so dobro sodelovali s svojim učencem/učenko, 2 učenca 
tutorja pa sta se s tem delno strinjala. 

 
Graf 17: Mnenje učencev tutorjev o koristnosti njihove pomoči učencem z učnimi težavami (v %) 

14 učencev tutorjev je ocenilo, da so učenci z njihovo pomočjo napredovali v znanju 
poštevanke, en učenec tutor pa je ocenil, da to delno drži. 

 

 

 

 

87%

13%

Z učencem/učenko sem dobro 
sodeloval/-a.

DRŽI

DELNO DRŽI

NE DRŽI

93%

7%

Učenec/-ka je z mojo pomočjo 
napredoval/-a v znanju 

poštevanke.

DRŽI

DELNO
DRŽI

NE DRŽI

60%

40%

Rad/-a bi se še več naučil/-a o 
medvrstniškem tutorstvu.

DRŽI

DELNO
DRŽI

NE DRŽI
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Graf 18: Mnenje učencev tutorjev o motivaciji za učenje o medvrstniškem tutorstvu (v %) 

9 učencev je menilo, da bi se radi še več naučili o medvrstniškem tutorstvu, 6 učencev pa se je 

s tem le delno strinjalo.  

 

Graf 19: Mnenje učencev tutorjev o pripravljenosti na vlogo učenca tutorja (v %) 

13 učencev tutorjev je ocenilo, da so bili dobro pripravljeni na tako vlogo, 2 učenca tutorja pa 

sta se delno strinjala s to trditvijo. 

 

Graf 20: Mnenje učencev tutorjev glede počutja na tutorskih srečanjih (v %) 

Vsi učenci tutorji so se dobro počutili na srečanjih s svojim učencem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

Dobro sem bil/-a pripravljen/-a na 
vlogo učenca tutorja.

DRŽI

DELNO DRŽI

NE DRŽI

100%

Na tutorskih srečanjih sem se 
dobro počutil/-a.

DRŽI

DELNO DRŽI

NE DRŽI

93%

7%

Z veseljem sem pomagal/-a učencu pri 
utrjevanju poštevanke.

DRŽI

DELNO DRŽI

NE DRŽI
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Graf 21: Mnenje učencev tutorjev o pripravljenosti glede pomoči učencem z učnimi težavami pri utrjevanju poštevanke 
(v %) 

14 učencev tutorjev je z veseljem pomagalo učencu pri utrjevanju poštevanke, eden izmed 

učencev tutorjev pa se je s tem delno strinjal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 22: Mnenje učencev tutorjev o možnosti nadaljevanja vloge tutorja naslednjem letu (v %). 

14 učencev tutorjev je izrazilo, da bi tudi naslednje leto bili učenci tutorji, eden izmed učencev 

tutorjev pa se je s tem delno strinjal. 

 

Graf 23: Mnenje učencev tutorjev o različnih oblikah medvrstniškega tutorstva (v %) 

12 učencev tutorjev se je strinjalo, da bi lahko v prihodnje organizirali več oblik medvrstniškega 

tutorstva, 2 učenca tutorja sta se s tem delno strinjala, eden od učencev tutorjev pa se s tem ni 

strinjal.  

Anketni vprašalnik za učence tutorje je vseboval še 2 vprašanji odprtega tipa, in sicer: Ali te je 

na tutorskih srečanjih kaj motilo? in Kaj predlagaš, da bi se lahko drugo leto pri tutorskem 

delu spremenilo? Iz med 15 učencev tutorjev so samo trije podali odgovor na obe vprašanji, 

ostali so napisali, da jih nič ne moti in da ne bi ničesar spremenili. Enega iz med učencev 

tutorjev je motil čas srečanj in je predlagal, da bi srečanja potekala raje po pouku kot pa zjutraj, 

80%

13%
7%

V prihodnje bi lahko organizirali 
več oblik medvrstniškega 

tutorstva.

DRŽI

DELNO DRŽI

NE DRŽI

93%

7%

Če bi imel/-a možnost, bi bil/-a tudi 
drugo leto učenec tutor.

DRŽI

DELNO DRŽI

NE DRŽI
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predlog drugega učenca je bil, da bi lahko imeli učenci tutorji in učenci z učnimi težavami ob 

koncu šolskega leta skupni izlet. Eden izmed učencev tutorjev pa je predlagal, da bi bilo na 

srečanjih še več iger, ker se ob njih učenci sprostijo in zabavajo. 

Raziskava je pokazala, da imajo učenci tutorji pozitivna mnenja in pozitivne izkušnje o 

medvrstniškem tutorstvu kot obliki pomoči pri učenju poštevanke.  

Medvrstniško tutorstvo je ekonomična in učinkovita pomoč učencem z učnimi težavami, kjer 

pridobita tako učenec tutor kot učenec, ki je tutorstva deležen (Miller in Miller, 1995, v Jereb, 

2011). 

Analiza anketnih vprašalnikov je pokazala, da je bilo učencem tutorjem všeč, da so lahko nudili 

svojo pomoč učencem z učnimi težavami, da so se dobro počutili v vlogi tutorjev in da so bili 

na to vlogo ustrezno pripravljeni. Ocenili so, da so učenci napredovali v znanju poštevanke, 

nekoliko manj pa so se pripravljeni o tutorstvu še kaj naučiti in izvajati različne oblike tutorstva. 

14 učencev je pripravljenih vlogo tutorjev prevzeti še naslednje leto. 
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11.3 MNENJE STARŠEV UČENCEV Z UČNIMI TEŽVAMI O MEDVRSTNIŠKEM 
TUTORSTVU 
 

V raziskavo sem vključila tudi starše učencev z učnimi težavami. Zanimalo me je, kakšno 

mnenje imajo o medvrstniškem tutorstvu (RV3). V raziskavi je sodelovalo 14 staršev. Mnenja 

staršev sem ugotavljala s 1. vprašanjem oz. z 9 trditvami, na katere so odgovarjali z »drži«, 

»delno drži« ali pa »ne drži«. Vseh 14 staršev je pri 1. vprašanju izbralo trditev »drži«. Rezultate 

sem prikazala v tabeli (Tabela 1). 

Tabela 1: Mnenja staršev učencev z učnimi težavami o medvrstniškem tutorstvu 

TRDITEV f (štv. staršev, ki 

so izbrali trditev 

»drži«) 

f (štv. staršev, ki 

so izbrali trditev 

»drži« v %) 

1. Moj otrok je rad obiskoval srečanja učenja poštevanke. 14 100% 

2. Moj otrok se je dobro razumel z učencem tutorjem (z učencem, ki 

mu je nudil pomoč). 

14 100% 

3. Moj otrok je s pomočjo učenca tutorja izboljšal svoje znanje 

poštevanke. 

14 100% 

4. Medvrstniško tutorstvo se mi zdi dober način pomoči učencem, ki 

imajo težave pri učenju poštevanke. 

14 100% 

5. Če bi bila na šoli možnost, bi tudi drugo leto želel/-a, da moj otrok 

obiskuje srečanja medvrstniškega tutorstva. 

14 100% 

6. Menim, da je izvajanje medvrstniškega tutorstva koristno za oba – 

tako za učenca z učnimi težavami kot za učenca tutorja. 

14 100% 

7. Menim, da organizirano medvrstniško tutorstvo pripomore k 

boljšim odnosom med učenci. 

14 100% 

8. V prihodnje bi lahko organizirali več oblik medvrstniškega 

tutorstva. 

14 100% 

 

Iz tabele (Tabela 1) je razvidno, da imajo starši učencev z učnimi težavami zelo pozitivno 

mnenje o medvrstniškem tutorstvu. Vsi straši so izrazili, da je njihov otrok rad obiskoval 

srečanja tutorske pomoči, da se je dobro razumel s svojim učencem tutorjem in da je s pomočjo 

učenca tutorja izboljšal svoje znanje poštevanke. Prav tako vsi starši menijo, da je medvrstniško 

tutorstvo dober način pomoči učencem, ki imajo težave pri učenju poštevanke, in da bi tudi 
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naslednje leto želeli, da njihov otrok obiskuje srečanja medvrstniškega tutorstva. Vsi starši so 

se tudi strinjali, da je medvrstniško tutorstvo koristno za oba učenca (tako za učenca z učnimi 

težavami kot tudi za učenca tutorja), da organizirano medvrstniško tutorstvo pripomore k 

boljšim odnosom med učenci in da bi lahko v prihodnje organizirali več oblik medvrstniškega 

tutorstva. 

Anketni vprašalnik je vseboval še 2 vprašanji. Prvo je bilo izbirnega tipa: Kako ste v času učenja 

poštevanke spremljali svojega otroka? Starši so lahko izbirali med štirimi možnimi odgovori. 

Vseh 14 staršev (100 %) je izbralo odgovor Z otrokom sem doma dodatno vadil/-a in utrjeval/-

a poštevanko. Naslednje vprašanje pa je bilo odprtega tipa in se je glasilo: Bi želeli v zvezi z 

medvrstniškim tutorstvom kaj sporočiti? Na vprašanje je odgovorilo 8 staršev. Štirje so napisali, 

da se jim zdi takšna oblika pomoči zelo dobra ideja za njihove otroke. 2 sta predlagala, da bi 

lahko medvrstniško tutorstvo potekalo večkrat na teden, ker bi bilo tako še bolj učinkovito, in 

da bi lahko utrjevali tudi kaj drugega kot poštevanko (predlagali so branje), ker imajo občutek, 

da je njihov otrok tako bolj motiviran za delo kot pa doma. 2 starša sta izpostavila, da je to 

krasna priložnost, da se otroci med seboj povežejo in spodbujajo. 

Vloga staršev pri celostni obravnavi otrok je zelo pomembna, saj starši otroka najbolj poznajo 

in so vir informacij, ki pripomorejo k učinkoviti pomoči (Bučar, 2012). Mnogi učenci z učnimi 

težavami porabijo za učenje večino prostega časa, ker nekaterih znanj in spretnosti ne osvajajo 

tako hitro in samostojno kot njihovi vrstniki. Zato jim pri učenju po navadi pomagajo njihovi 

starši, to pa dodatno obremenjuje tako učenca kot starše. Mnogi starši tudi nimajo toliko znanja, 

energije in prostega časa, da bi mogli otroku ustrezno pomagati, zato poiščejo pomoč 

strokovnjakov in inštruktorjev (Jereb, 2011).  

Raziskava je pokazala, da imajo starši učencev z učnimi težavami zelo pozitivno mnenje o 

medvrstniškem tutorstvu. To je ekonomična in učinkovita pomoč učencem z učnimi težavami, 

kjer pridobita tako učenec tutor kot učenec, ki se mu tutorstvo nudi (Miller in Miller, 1995, v 

Jereb, 2011). Takšna oblika pomoči lahko starše finančno in psihično razbremeni, saj je 

izvajanje medvrstniškega tutorstva brezplačno, poleg tega pa ta oblika pomoči učence tudi bolj 

motivira za delo kakor pa učenje doma s starši. 
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11.4 MNENJA UČITELJEV, KI POUČUJEJO UČENCE Z UČNIMI TEŽAVAMI, O 

MEDVSTNIŠKEM TUTORSTVU 

V raziskavi me je zanimalo tudi, kaj o medvrstniškem tutorstvu menijo učitelji, ki poučujejo 

učence z učnimi težavami (RV3). V raziskavi je sodelovalo 6 učiteljev. Njihova mnenja sem 

ugotavljala s 1. vprašanjem oz. z 10 trditvami, na katere so odgovarjali z »drži«, »delno drži« 

ali pa »ne drži«. Vseh 6 učiteljev je pri 1. vprašanju izbralo trditev »drži«. Rezultati so prikazani 

v tabeli (Tabela 2). 

Tabela 2: Mnenje učiteljev, ki poučujejo učence z učnimi težavami, o medvrstniškem tutorstvu 

TRDITVE f (štv. 

učiteljev, ki je 

izbralo trditev 

»drži«) 

f (štv. 

učiteljev, ki je 

izbralo trditev 

»drži« v %) 

1. Medvrstniško tutorstvo se mi zdi koristna oblika pomoči 

učencem z učnimi težavami. 

6 100% 

2. Učenec z učnimi težavami je z medvrstniškim tutorstvom 

izboljšal svoje znanje poštevanke. 

6 100% 

3. Organizirano medvrstniško tutorstvo pripomore k boljšemu 

znanju poštevanke učencev z učnimi težavami. 

6 100% 

4. Podpiram izvajanje medvrstniškega tutorstva za učence, ki 

imajo težave z učenjem poštevanke. 

6 100% 

5. Menim, da bi bilo treba bolj izkoristiti prednosti 

medvrstniškega tutorstva za pomoč učencem z učnimi 

težavami. 

6 100% 

6. Če bi naslednje leto na šoli spet potekalo medvrstniško 

tutorstvo, bi se mi zdelo strokovno to zelo dobro. 

6 100% 

7. Menim, da so učenci z učnimi težavami radi prihajali na 

srečanja z učenci tutorji. 

6 100% 

8. Izvajanje medvrstniškega tutorstva je koristno za oba – 

tako za učenca z učnimi težavami kot za učenca tutorja. 

6 100% 

9. Organizirano medvrstniško tutorstvo pripomore k boljšim 

odnosom med učenci. 

6 100% 

10. V prihodnje bi lahko organizirali več oblik medvrstniškega 

tutorstva. 

6 100% 
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Iz tabele (Tabela 2) je razvidno, da imajo učitelji, ki poučujejo učence z učnimi težavami, zelo 

pozitivno mnenje o medvrstniškem tutorstvu. Vsem 6 učiteljem se zdi medvrstniško tutorstvo 

koristna oblika pomoči učencem z učnimi težavami in opažajo, da so učenci z učnimi težavami 

s pomočjo medvrstniškega tutorstva izboljšali svoje znanje poštevanke. Vsi učitelji so se 

strinjali, da organizirano medvrstniško tutorstvo pripomore k boljšemu znanju poštevanke 

učencev z učnimi težavami, da podpirajo izvajanje medvrstniškega tutorstva za učence, ki imajo 

težave pri učenju poštevanke, in vsi učitelji menijo, da bi bilo treba bolj izkoristiti prednosti 

medvrstniškega tutorstva za pomoč učencem z učnimi težavami ter da bi bilo dobro, če bi tudi 

naslednje leto na šoli potekalo medvrstniško tutorstvo in če bi v prihodnje organizirali več oblik 

medvrstniškega tutorstva. Vsi učitelji so tudi ocenili, da so učenci z učnimi težavami radi 

prihajali na srečanja tutorske pomoči in da je izvajanje medvrstniškega tutorstva koristno tako 

za učenca z učnimi težavami kot tudi za učenca tutorja.  

Anketni vprašalnik je vseboval še vprašanje odprtega tipa: Bi želeli v zvezi z medvrstniškim 

tutorstvom še kaj sporočiti? Na to vprašanje so odgovorili trije učitelji. Izpostavljeno je bilo, da 

se z medvrstniškim tutorstvom otroci med seboj povežejo in stkejo nova prijateljstva, saj tak 

način dela tudi bolj motiva učence z učnimi težavami, ter da je to dobra izkušnja za oba, tako 

za učenca z učnimi težavami kot tudi za učenca tutorja. Eden iz med učiteljev je predlagal, da 

bi tutorstvo potekalo še na kakem drugem področju. 

Rezultati raziskave so pokazali, da učitelji podpirajo in imajo pozitivno mnenje o 

medvrstniškem tutorstvu. Menim, da je k tako visokemu deležu pozitivnih stališč pripomoglo 

tudi to, da so se nekateri učitelji odzvali mojemu povabilu in si v živo ogledali, kako poteka 

srečanje medvrstniškega tutorstva. 

Koren (2006) je izvedla podobno raziskavo, v sklopu katere so starejši učenci pomagali 

učencem tretjega razreda pri učenju poštevanke. Vse razredničarke so na podlagi opažanj 

izpostavile, da medvrstniško tutorstvo vidno pripomore k učnemu napredku otrok. 

11.5 MOTIVACIJA UČENCEV Z UČNIMI TEŽAVAMI ZA UČENJE POŠTEVANKE 
 

V raziskavi me je zanimalo tudi, ali medvrstniško tutorstvo motivira učence z učnimi težavami 

za učenje poštevanke (RV2). Motivacijo učencev sem ugotavljala z vprašanjem 3 oz. 7 

trditvami, na katere so odgovarjali z »drži«, »delno drži« ali »ne drži«. Trditve so bile 

sestavljene tako, da so prikazale, kako je posamezen učenec z učnimi težavami doživljal 

poštevanko. Rezultati so prikazani v grafih od 24 do 37.  
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Graf 24: Mnenje učencev z učnimi težavami o pomembnosti znanja poštevanke (v %) 

11 učencev je menilo, da je pomembno dobro znati poštevanko, 4 učenci pa so se s tem delno 
strinjali. 

 

Graf 25: Mnenje učencev z učnimi težavami glede interesa za učenje poštevanke (v %) 

3 učenci so ocenili, da se radi učijo poštevanko, 7 učencev se je s tem delno strinjalo, 5 učencev 
pa jih je izrazilo, da se poštevanke ne učijo radi. 

 

 

Graf 26: Mnenje učencev z učnimi težavami glede utrujenosti pri učenju poštevanke (v %) 

5 učencev je mnenja, da jih učenje poštevanke utrudi, 7 učencev se s tem delno strinja, 5 

učencev pa učenje poštevanke ne utrudi. 
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Graf 27: Mnenje učencev z učnimi težavami o obvladovanju poštevanke (v %) 

Od 15 učencev z učnimi težavami nihče ni ocenil, da dobro obvlada poštevanko, 9 učencev se 

je delno strinjalo, da dobro obvladajo poštevanko, 6 učencev pa je menilo, da poštevanke ne 

obvladajo dobro. 

 

Graf 28: Mnenje učencev z učnimi težavami o učenju poštevanke (v %) 

5 učencev je mnenja, da se poštevanko učijo le, če se morajo, 6 učencev se s tem delno strinja, 

4 učenci pa se s to trditvijo ne strinjajo. 

 

Graf 29: Mnenje učencev z učnimi težavami o boljšem znanju poštevanke (v %) 

Vsi učenci so izrazili, da bi radi bolje znali poštevanko. 
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Graf 30: Mnenje učencev z učnimi težavami o težavnosti poštevanke (v %) 

7 učencev meni, da je poštevanka težka, 3 učenci se s tem delno strinjajo, 5 učencem pa se 

poštevanka ne zdi težka. 

Po koncu izvajanja tutorske pomoči so učenci z učnimi težavami še enkrat ocenjevali iste trditve 
kot pred začetkom izvajanja tutorske pomoči. 

 

Graf 31: Mnenje učencev z učnimi težavami o pomembnosti obvladovanja poštevanke (v %) 

Vsi učenci z učnimi težavami so bili mnenja, da je pomembno dobro znati poštevanko. 

 

Graf 32: Mnenje učencev z učnimi težavami glede interesa za učenje poštevanke (v %) 

11 učencev je izrazilo, da se radi učijo poštevanko, 2 učenca sta se delno strinjala s to trditvijo, 

2 učenca pa se tudi po koncu izvajanja tutorske pomoči poštevanke ne učita rada. 
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Graf 33: Mnenje učencev z učnimi težavami glede utrujenosti pri učenju poštevanke (v %) 

2 učenca sta ocenila, da ju učenje poštevanke utrudi, 4 učenci so se s tem delno strinjali, 9 

učencev pa meni, da jih učenje poštevanke ne utrudi. 

 

Graf 34: Mnenje učencev z učnimi težavami o obvladovanju poštevanke (v %) 

 2 učenca sta ocenila, da dobro obvladata poštevanko, 13 učencev pa se je s tem delno strinjalo. 

 
Graf 35: Mnenje učencev z učnimi težavami o učenju poštevanke (v %) 

Samo en učenec je izrazil, da se poštevanko uči le, če se mora, 4 učenci se s tem delno strinjajo, 

9 učencev pa se s to trditvijo ne strinja. 
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Graf 36: Mnenje učencev z učnimi težavami o boljšem znanju poštevanke (v %) 

8 učencev si želi, da bi bolje znali poštevanko, 5 učencev se s tem delno strinja, 2 učenca pa 

se s to trditvijo ne strinjata. 

 

 
 

Graf 37: Mnenje učencev z učnimi težavami o težavnosti poštevanke (v %) 

5 učencev se delno strinja, da je poštevanka težka, 10 učencev pa je izrazilo, da se jim 

poštevanka ne zdi težka.  

Če primerjamo število posameznih odgovorov pred in po izvajanju tutorske pomoči, 

ugotovimo, da so učenci različno ocenjevali posamezne trditve. Za prvo trditev, Pomembno se 

mi zdi, da dobro znam poštevanko, so učenci v večini že na začetnem anketiranju ocenili, da 

drži, na zaključnem anketiranju pa so se vsi učenci strinjali s to trditvijo. Predvidevam, da jim 

je izkušnja medvrstniškega tutorstva še bolj pomagala do spoznanja, da je znanje poštevanke 

pomembno. Pri drugi trditvi, Rad se učim poštevanko, so se na začetku s to trditvijo strinjali 3 

učenci, delno se je strinjalo 7 učencev, 5 učencev pa se s to trditvijo ni strinjalo – po koncu 

izvajanja tutorske pomoči pa se je 11 učencev strinjalo s to trditvijo, po 2 učenca pa sta se delno 

strinjala oz. se nista strinjala. Z raziskavo sem ugotovila, da se je po koncu izvajanja tutorske 

pomoči 9 učencev več strinjalo, da se radi učijo poštevanko, v primerjavi z začetnim 
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anketiranjem se je zmanjšalo tudi število učencev, ki se s to trditvijo delno oz. ne strinjajo. 

Razlog za takšne odgovore vidim v tem, da so učenci radi prihajali na srečanja medvrstniškega 

tutorstva in se radi učili poštevanko z učencem tutorjem, saj so srečanja potekala v prijetnem in 

sproščenem vzdušju. Za tretjo trditev, Učenje poštevanke me utrudi, je 5 učencev ocenilo, da 

drži, 7 učencev, da delno drži, in 3 učenci, da ne drži. Na koncu izvajanja tutorske pomoči pa 

sta to isto trditev z drži ocenila 2 učenca, 4 učenci so trditev ocenili z delno drži in 9 učencev z 

ne drži. Raziskava je pokazala, da je ob koncu izvajanja tutorske pomoči več učencev, ki 

menijo, da jih učenje poštevanke ne utrudi, in manj učencev, ki se s tem delno oz. ne strinjajo. 

Menim, da so učenci preko rednih srečanj medvrstniškega tutorstva pridobivali na samozavesti 

in samozaupanju. Pri četrti trditvi, Dobro obvladam poštevanko, je na začetku izvajanja tutorske 

pomoči 9 učencev izbralo trditev delno drži in 6 učencev trditev ne drži, nobeden od 15 učencev 

pa ni ocenil, da dobro obvlada poštevanko. Po koncu izvajanja tutorske pomoči pa sta dva 

učenca izbrala trditev drži in 13 učencev trditev delno drži. Raziskava kaže, da so učenci z 

učnimi težavami po koncu izvajanja tutorske pomoči ocenili, da bolje obvladajo poštevanko 

kot pa pred začetkom izvajanja tutorske pomoči. Peta trditev se je glasila: Poštevanko se učim 

le, če se moram. Na začetku izvajanja tutorske pomoči se je s to trditvijo strinjalo 5 učencev, 6 

se jih je delno strinjalo, 4 pa se s to trditvijo niso strinjali. Po koncu izvajanja tutorske pomoči 

pa se je s to trditvijo strinjal samo en učenec, 4 so se delno strinjali, 9 pa se jih ni strinjalo. 

Ugotovila sem, da je po koncu izvajanja tutorske pomoči manj učencev, ki se poštevanko učijo 

le, ko se morajo. S peto trditvijo, Rad/-a bi bolje znal/-a poštevanko, se je pred začetkom 

izvajanja tutorske pomoči strinjalo vseh 15 učencev, po koncu izvajanja tutorske pomoči pa je 

8 učencev izbralo trditev drži, 5 učencev delno drži in 2 učenca ne drži. Tudi po koncu izvajanja 

tutorske pomoči je število učencev, ki bi radi bolje znali poštevanko, visoko. Pri zadnji trditvi, 

Poštevanka se mi zdi težka, je na začetku izvajanja tutorske pomoči 7 učencev ocenilo, da to 

drži, 3 učenci, da delno drži, in 5 učencev, da ne drži. Po koncu raziskave je isto trditev 5 

učencev ocenilo z delno drži, 10 učencev pa z ne drži. Analiza anketnih vprašalnikov je 

pokazala, da je po koncu izvajanja tutorske pomoči manj učencev ocenilo, da se jim poštevanka 

zdi težka. 

V raziskavi me je zanimalo, ali medvrstniško tutorstvo vpliva na motiviranost učencev z učnimi 

težavami za učenje poštevanke. Z različnimi trditvami, ki so jih učenci ocenjevali pred in po 

izvajanju tutorske pomoči, sem ugotovila, da so srečanja medvrstniškega tutorstva pozitivno 

vplivala na njihovo motivacijo za učenje poštevanke. Menim, da je na motivacijo pomembno 

vplivalo tudi ugodno učno okolje, ki se je ustvarilo z medvrstniškim tutorstvom. Jereb 
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(http://www.sous-slo.net/usd/program2/program2_mag-andreja-jereb.pdf) meni, da je za 

učence z učnimi težavami učinkovito in spodbudno učno okolje zelo pomembno. Učinkovito 

učno okolje jim preko doživljanja sprejetosti in stalne angažiranosti v procesu učenja pomaga 

osvojiti strategije za uspešno učenje in aktivno sodelovanje, dvigne motivacijo za učenje in 

ustvarjanje pozitivnih odnosov. Jereb (2011) prav tako navaja, da medvrstniško tutorstvo 

učencem z učnimi težavami pomaga k boljši motivaciji za učenje, hitrejši zapomnitvi snovi ter 

izboljšanju njihovega vedenja in sodelovanja v razredu. Preko medvrstniške pomoči učenci z 

učnimi težavami dobivajo večji občutek kontrole nad svojimi učnimi dosežki, kar spodbudno 

vpliva na motivacijo za učenje in jim pomaga uriti socialne veščine (Jereb, 2011). 

11.6 VPLIV MEDVRSTNIŠKEGA TUTORSTVA NA AVTOMATIZACIJO 
POŠTEVANKE PRI UČENCIH Z UČNIMI TEŽAVAMI 
 

Napredek v avtomatizaciji poštevanke sem preverjala pred začetkom in na koncu izvajanja 

tutorske pomoči. Preverjanje znanja poštevanke je potekalo individualno s posameznim 

učencem preko ustnega spraševanja  računov poštevanke (vseh računov je bilo 100). Račune 

sem izbirala naključno in si rezultate in opažanja sproti beležila v tabelo. Odgovore učencev 

sem razdelila v štiri kategorije, in sicer: materialne strategije (učenec je rezultat dobil s pomočjo 

opor – prstov), verbalne strategije (učenec je rezultat dobil s pomočjo naštevanja večkratnikov 

ali s pomočjo naštevanja računov poštevanke od začetka), miselno računanje (priklic 

aritmetičnih dejstev iz dolgotrajnega spomina) ter kategorija napačne rešitve (v to kategorijo 

sem vključila napačno priklicane rezultate, ko učenec ni znal povedati rezultata ali je povedal 

rezultat, ki sploh ne spada med večkratnike). V spodnji tabeli (Tabela 3) sem za vsakega učenca 

z učnimi težavami posebej prikazala število odgovorov po posameznih kategorijah pred 

začetkom izvajanja tutorske pomoči in število odgovorov po posameznih kategorijah po koncu 

izvajanja tutorske pomoči. Nadalje sem primerjala napredek učencev s splošnimi učnimi 

težavami posebej in napredek učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja po 

posameznih razredih. Nato sem ugotavljala, kakšen je bil napredek v rabi različnih strategij 

učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja glede na razred, ki ga obiskujejo. 
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Tabela 3: Število odgovorov poštevanke učencev z učnimi težavami po kategorijah na začetnem in zaključnem 
preizkusu znanja poštevanke 

UČENEC RAZRED VRSTA UČNIH 
TEŽAV 

ZAČETNI PREIZKUS ZNANJA 
POŠTEVANKE 

N računov = 100 

ZAKLJUČNI PREIZKUS ZNANJA 
POŠTEVANKE 

N računov =  100 

   M. S.    V. S. M. R. N. R. M. S. V. S. M. R. N. R. 

UČENEC 1 3.  PPPU 7        38 43 12 5 19 69 7 

UČENEC 2 3.  PPPU 3 49 38 10 1 54 45 0 

UČENEC 3 3.  SPLOŠNE UT 4 18 47 31 1 21 74 4 

UČENEC 4 3.  SPLOŠNE UT 5 29 54 12 1 23 73 3 

UČENEC 5 3.  SPLOŠNE UT 6 24 54 16 2 5 89 4 

UČENEC 6 3.  SPLOŠNE UT 10 43 41 6 2 35 62 1 

UČENEC 7 3.  SPLOŠNE UT 5 32 42 21 5 26 59 10 

UČENEC 8 3.  SPLOŠNE UT 8 43 48 1 3 32 59 6 

UČENEC 9 3.  SPLOŠNE UT 11 39 44 6 2 49 46 3 

UČENEC 10 3.  SPLOŠNE UT 0 29 50 21 0 30 70 0 

UČENEC 11 4.  PPPU 17 21 45 17 12 16 63 9 

UČENEC 12 4.  PPPU 11 22 47 20 5 15 68 12 

UČENEC 13 4.  PPPU 0 42 51 7 0 11 87 2 

UČENEC 14 5.  PPPU 10 27 52 11 5 13 77 5 

UČENEC 15 5.  PPPU 0 43 52 5 0 17 82 1 

PPPU – primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
SPLOŠNE UT – splošne učne težave     
V. S. – verbalne strategije   
M. S. – materialne strategije           
M. R.– miselno računanje              N. R. – napačne rešitve 
 
Iz tabele (Tabela 3) razberemo, koliko računov od 100 je učenec rešil s pomočjo različnih 

aritmetičnih strategij pred in po izvajanju tutorske pomoči. Pri zaključnem preverjanju znanja 

poštevanke lahko pri vseh učencih, ki so bili vključeni v tutorsko pomoč, opazimo spremembe 

v rabi različnih aritmetičnih strategij. Pri vseh učencih se je zmanjšalo število odgovorov v 
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kategoriji napačne rešitve, pri vseh učencih z učnimi težavami se je zmanjšala tudi raba 

materialnih in verbalnih strategij, razen pri Učencu 2, Učencu 3, Učencu 9 in Učencu 10, ki so 

imeli na zaključnem preverjanju znanja poštevanke več odgovorov v kategoriji verbalne 

strategije kot pa na začetku preverjanja. Količina verbalnega računanja se je na zaključnem 

preverjanju znanja pri teh učencih povečala zato, ker se je zmanjšalo število odgovorov v 

kategorijah napačne rešitve in materialne strategije. Pri vseh učencih se je pokazalo, da so na 

zaključnem preverjanju znanja poštevanke račune, ki so jih imeli na začetku preverjanja pod 

kategorijo napačne rešitve, reševali s pomočjo materialnih oz. verbalnih strategij. Račune, ki so 

jih na začetnem preverjanju znanja poštevanke reševali s pomočjo materialnih strategij, so na 

zaključnem preverjanju znanja poštevanke večinoma reševali s pomočjo verbalnih strategij ali 

miselnega računanja, račune, ki so jih pri začetnem testiranju reševali s pomočjo uporabe 

verbalnih strategij, pa so na zaključnem preverjanju znanja poštevanke večinoma reševali z 

uporabo miselnega računanja. Pri vseh učencev z učnimi težavami se je povečala količina 

miselnega računanja, kar kaže na napredek v avtomatizaciji poštevanke oz. na to, da so učenci 

z učnimi težavami na zaključnem preverjanju znanja poštevanke uporabljali bolj razvite 

strategije. 
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Tabela 4: Prikaz napredka v znanju poštevanke posameznega učenca z učnimi težavami po koncu izvajanja tutorske 

pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   napredek 

   ni bilo napredka 

= ni bilo spremembe 

Zgornja tabela (Tabela 4) s simboli prikazuje napredek posameznega učenca glede na različne 

aritmetične strategije po zaključku izvajanja tutorske pomoči. Napredek pri materialnih in 

verbalnih strategijah pomeni, da je učenec na zaključnem preverjanju uporabljal manj teh 

strategij kot na začetku preverjanja znanja poštevanke, enako velja tudi za kategorijo napačne 

rešitve. Pri kategoriji miselno računaje pa napredek pomeni, da se je na zaključnem preverjanju 

znanja poštevanke povečalo število odgovorov poštevanke v tej kategoriji.  

UČENEC MATERIALNE 
STRATEGIJE 

VERBALNE 
STRATEGIJE 

MISELNO 
RAČUNANJE 

NAPAČNE 
REŠITVE 

UČENEC 1     

UČENEC 2     

UČENEC 3     

UČENEC 4     

UČENEC 5     

UČENEC 6     

UČENEC 7 =    

UČENEC 8     

UČENEC 9     

UČENEC 10 =    

UČENEC 11     

UČENEC 12     

UČENEC 13 =    

UČENEC 14     

UČENEC 15 =    
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Iz tabele (Tabela 4) vidimo, da je 11 učencev na zaključnem testiranju pokazalo napredek (razen 

Učenca 2, Učenca 3, Učenca 9 in Učenca 10). Ti štirje učenci so imeli na zaključnem 

preverjanju znanja poštevanke več odgovorov v kategoriji verbalne strategije kot na začetku 

preverjanja znanja poštevanke. Razlog vidim v tem, da se je pri omenjenih učencih zmanjšalo 

število odgovorov v kategoriji napačnih rešitev in kategoriji materialnih strategij, zaradi česar 

se je povečalo število odgovorov v kategoriji verbalnih strategij. V nadaljnji analizi sem 

primerjala število odgovorov poštevanke pred in po izvajanju tutorske pomoči glede na razred 

in vrsto učnih težav. Z zvezdico (*) označene kategorije v grafih (Graf 38, Graf 39, Graf 40 in 

Graf 41) pomenijo število računov poštevanke, ki jih je učenec rešil glede na določeno 

kategorijo na začetnem preverjanju znanja poštevanke. Kategorije brez zvezdice pa pomenijo 

število računov poštevanke glede na določeno kategorijo, ki jih je učenec rešil na zaključnem 

preverjanju znanja poštevanke.  

 

Graf 38: Število odgovorov poštevanke po posameznih kategorijah pri dveh učencih (Učenec 1, Učenec 2) s 

primanjkljaji na področju učenja matematike v 3. razredu na začetnem (*) in zaključnem preverjanju znanja 

poštevanke 

Učenec 1 in Učenec 2 obiskujeta 3. razred in imata primanjkljaje na področju učenja 

matematike, pri obeh so prepoznane specifične učne težave pri matematiki. Pri obeh opazimo, 

da sta, kljub temu da sta se letos prvič srečala s poštevanko, uporabljala malo materialnih 

strategij, ta delež pa je po zaključku izvajanja tutorske pomoči še zmanjšal. Iz grafa (Graf 38) 

razberemo, da se je pri Učencu 1 zmanjšalo število rezultatov pod kategorijo napačne rešitve, 
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Učenec 2 pa na zaključnem testiranju ni imel nobenega rezultata pod kategorijo napačne rešitve. 

Pri Učencu 2 se je povečala količina verbalnega računanja. Podrobna analiza je pokazala, da je 

Učenec 2 račune, ki jih je na začetnem preverjanju znanja poštevanke rešil v kategoriji napačne 

rešitve, na zaključnem preverjanju znanja poštevanke reševal s pomočjo verbalnih strategij.  
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Graf 39: Število odgovorov poštevanke po posameznih kategorijah pri učencih (Učenec 3, Učenec 4, Učenec 5, Učenec 

6, Učenec 7, Učenec 8, Učenec 9, Učenec 10) s splošnimi učnimi težavami v 3. razredu na začetnem (*) in zaključnem 

preverjanju znanja poštevanke 
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Vsi učenci, prikazani v grafu (Graf 39), imajo splošne učne težave, ki so povezane z nižjimi 

intelektualnimi sposobnostmi ali z nespodbudnim učnim okoljem. Pri vseh učencih s splošnimi 

učnimi težavami se je v primerjavi z začetnim preverjanjem poštevanke na zaključnem 

preverjanju zmanjšala raba materialnih strategij, le pri učencu 7 je število odgovorov ostalo 

enako. Pri vseh učencih s splošnimi učnimi težavami se je zmanjšalo tudi število odgovorov v 

kategoriji napačne rešitve, na zaključnem preverjanju znanja poštevanke so učenci s splošnimi 

učnimi težavami uporabljali manj verbalnih strategij, razen Učenca 3, Učenca 9 in Učenca 10. 

Pri teh učencih se je raba verbalnih strategij na zaključnem preverjanju znanja poštevanke 

povečala v primerjavi z začetnim preverjanjem znanja poštevanke. Pri vseh učencih je po 

zaključku izvajanja tutorske pomoči opazen napredek v avtomatizaciji poštevanke, saj se je 

povečala količina miselnega računanja. Največji napredek so pokazali učenci iz manj 

spodbudnega domačega okolja, ki jim je medvrstniško tutorstvo omogočilo, da lahko vadijo 

poštevanko, saj doma tega nimajo priložnost delati oz. imajo za to manj možnosti. Nekoliko 

manjši napredek je opazen pri učencih z nižjimi intelektualnimi sposobnostmi, ki za osvojitev 

določenih veščin potrebujejo več časa in vaje in drugačne pripomočke. 

 

Graf 40: Število odgovorov poštevanke po posameznih kategorijah pri učencih s primanjkljaji na področju učenja 

matematike  (Učenec 11, Učenec 12, Učenec 13) v 4. razredu na začetnem (*) in zaključnem preverjanju znanja 

poštevanke 
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Vsi trije učenci, Učenec 11, Učenec 12 in Učenec 13, obiskujejo 4. razred in imajo primanjkljaje 

na področju učenja matematike. V 4. razredu se od učencev že pričakuje avtomatizirano znanje 

poštevanke, ki predstavlja temelj za nove učne vsebine pri matematiki (kot sta pisno množenje 

in deljenje).  Iz rezultatov učencev Učenec 11 Učenec 12 iz grafa (Graf 40) razberemo, da sta 

na začetnem preverjanju znanja poštevanke kar veliko odgovorov reševala s pomočjo 

materialnih strategij, torej z uporabo prstov. Opazimo tudi veliko število rezultatov pod 

kategorijo napačne rešitve, kar pri obeh učencih kaže na slabo avtomatizacijo poštevanke. 

Razlog za večje število rezultatov pod kategorijo napačne rešitve vidim v tem, da se v 4. razredu 

učenci ne učijo in ne ponavljajo več poštevanke, zato pogosteje prikličejo napačen rezultat 

poštevanke ali pa število, ki sploh ne spada med večkratnike poštevanke. Učenec 13 na 

nobenem preverjanju znanja poštevanke ni uporabljal materialnih strategij, tudi pod kategorijo 

napačne rešitve je imel manj rezultatov od ostalih dveh učencev. Na zaključnem preverjanju 

znanja poštevanke se je pri vseh učencih zmanjšalo število odgovorov v kategorijah napačne 

rešitve, materialne strategije in verbalne strategije. Pri vseh pa se je povečala količina miselnega 

računanja, kar kaže na napredek v avtomatizaciji poštevanke. 

 

Graf 41: Število odgovorov poštevanke po različnih kategorijah pri učencih s primanjkljaji na področju učenja 

matematike (Učenec 14, Učenec 15) v 5. razredu na začetnem (*) in zaključnem preverjanju znanja poštevanke 

Oba učenca, Učenec 14 in Učenec 15, obiskujeta 5. razred in oba imata primanjkljaje na 

področju učenja matematike. Za učence 5. razreda se prav tako pričakuje dobro avtomatiziranje 
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poštevanke. Slabše obvladovanje poštevanke pomeni tudi težave pri osvajanju novih znanj pri 

matematiki. Pri Učencu 14 iz grafa (Graf 41) razberemo, da je pri obeh preverjanjih znanja 

račune reševal s pomočjo materialnih strategij, vendar na zaključnem preverjanju za polovico 

manj. Učenec 15 pa na nobenem izmed preverjanj znanja ni uporabljal materialnih strategij. Na 

zaključnem preverjanju znanja poštevanke iz grafa (Graf 41) razberemo, da so učenci imeli 

manj odgovorov v kategoriji napačne rešitve, v kategoriji materialne in verbalne strategije. Pri 

vseh treh učencih pa se je na zaključnem preverjanju znanja poštevanke povečala količina 

miselnega računanja, kar kaže na napredek v avtomatizaciji poštevanke. 

V nadaljevanju sem primerjala uporabo različnih strategij učencev s primanjkljaji na področju 

učenja matematike glede na razred. Zanimalo me je, ali obstaja kakšna specifična razlika med 

uporabo različnih aritmetičnih strategij v primerjavi z različnimi razredi pred in po izvajanju 

tutorske pomoči. Posamezna vrstica prikazuje, koliko odgovorov od vseh možnih (N = 100) je 

učenec rešil s pomočjo uporabe določene strategije. Število odgovorov sem primerjala pred in 

po izvajanju tutorske pomoči. Z zvezdico (*) označene kategorije v grafih (Graf 42, Graf 43, 

Graf 44 in Graf 45) pomenijo število odgovorov poštevanke na začetnem preverjanju znanja 

poštevanke, kategorija označena brez zvezdice pomeni število odgovorov poštevanke na 

zaključnem preverjanju znanja poštevanke. 
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Graf 42: Število odgovorov v kategoriji materialne strategije na začetnem (*) in zaključnem preverjanju znanja 

poštevanke pri učencih s primanjkljaji na področju učenja matematike 

Iz grafa (Graf 42) razberemo, da samo dva učenca s primanjkljaji na področju učenja 

matematike nista uporabljala materialnih strategij, vsi ostali pa so ne glede na razred, ki ga 

obiskujejo, pred in po izvajanju tutorske pomoči še vedno nekatere račune poštevanke rešili  s 

pomočjo materialnih strategij. Iz grafa (Graf 42) je razvidno, da se je na zaključnem preverjanju 

znanja količina materialnih strategij zmanjšala. Najmanj sta se uporabe materialnih strategij 

posluževala učenca 3. razreda, pri učencih 4. in 5. razreda pa je bilo več odgovorov pridobljenih 

s pomočjo materialnih strategij.  

 

Graf 43: Število odgovorov poštevanke v kategoriji verbalne strategije na začetnem (*) in zaključnem preverjanju 

znanja poštevanke pri učencih s primanjkljaji na področju učenja matematike 

Iz grafa (Graf 43) lahko razberemo, da se je število verbalnih strategij na zaključnem 

preverjanju znanja poštevanke zmanjšalo pri vseh učencih razen pri Učencu 2, kjer se je 

povečalo. Uporaba verbalnih strategij pomeni, da so vsi učenci s primanjkljaji na področju 

učenja matematike kljub tutorski pomoči še vedno potrebovali čas za priklic pravilnega 

odgovora. 
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Graf 44: Število odgovorov poštevanke v kategoriji miselno računanje na začetnem (*) in zaključnem preverjanju 

znanja poštevanke pri učencih s primanjkljaji na področju učenja matematike 

Miselno računanje pomeni, da učenec prikliče rezultat poštevanke brez posebnega truda in 

napora. Iz grafa (Graf 44) vidimo, da so vsi učenci z učnimi težavami na zaključnem preverjanju 

znanja poštevanke pokazali napredek, saj se je na zaključnem preverjanju znanja poštevanke 

pri vseh povečala količina miselnega računanja v primerjavi z začetnim preverjanjem znanja 

poštevanke. 
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Graf 45: Število odgovorov poštevanke v kategoriji napačne rešitve na začetnem (*) in zaključnem preverjanju znanja 

poštevanke  pri učencih s primanjkljaji na področju učenja matematike 

 V kategorijo napačne rešitve spadajo vsi napačni odgovori učencev (npr. napačno priklicano 

aritmetično dejstvo, učenec ni vedel odgovora oz. je povedal število, ki ne sodi med večkratnike 

poštevanke). Največ odgovorov v kategoriji napačne rešitve sta na začetnem testiranju imela 

Učenec 11 in Učenec 12 (oba sta učenca 4. razreda). Na zaključnem testiranju znanja 

poštevanke pa so imeli vsi učenci zmanjšano število odgovorov v kategoriji napačne rešitve, 

kar kaže na izboljšanje znanja poštevanke oz. uporabo bolj razvitih strategij reševanja 

aritmetičnih problemov. 

Otroci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki imajo težave že pri enostavnih 

aritmetičnih problemih, poleg tega za računanje uporabljajo manj razvite strategije, npr. 

računanje s pomočjo prstov (Geary, 2004). Pri tem je pomembno vedeti, da je izbira strategije 

pri reševanju aritmetičnih nalog odvisna od različnih dejavnikov, kot so: zahtevnost in vrsta 

aritmetičnega nalog, ki ga učenec rešuje, razvojni dejavniki, delovni spomin, spominske 

reprezentacije, priklic osnovnih aritmetičnih dejstev, anksioznost itd. (Kavkler, 1996, v 

Kavkler, 2011). Pri večini učencev z učnimi težavami po koncu izvajanja tutorske pomoči 

opazimo, da so povečali količino miselnega računanja, kar kaže na napredek v avtomatizaciji 

poštevanke, pri reševanju pa so uporabljali bolj razvite strategije kot na začetnem preverjanju 

znanja poštevanke. Pomembno pa se je zavedati, da je napredek vsakega posameznega učenca 
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odvisen od njegovih sposobnosti in primanjkljajev na posameznih področjih učenja, saj so 

učenci z učnimi težavami po Lernerju (2003, v Magajna, Pečjak, Peklaj, Čačinovič Vogrinčič, 

Bregar Golobič, Kavkler in Tancig, 2008) opredeljeni kot heterogena skupina učencev z 

različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri 

učenju pomembno večje težave kot večina otrok njihove starosti. Ostadova študija (2006) je 

pokazala, da se je pri učencih brez težav pri matematiki raba strategije priklica z napredovanjem 

v višje razrede povečevala, pri vrstnikih z učnimi težavami pri matematike pa mnogo manj. Pri 

učencih brez učnih težav imajo podporne strategije dominantno vlogo pri reševanju nalog (blizu 

100%), z leti šolanja pa se raba teh strategij zmanjša. Med otroki s specifičnimi učnimi težavami 

pa še ob koncu 7. razreda številni rešujejo aritmetične težave s pomočjo podpornih strategij. 

Razlog za uporabo podpornih strategij pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami so lahko 

težave s priklicem aritmetičnih dejstev ali težave z delovnim spominom (Geary, 1993, v 

Kavkler, 2014). Učenci s specifičnimi učnimi težavami morajo postopke v procesu poučevanja 

sistematično razvijati in utrjevati. Kljub zaznanemu napredku v znanju poštevanke vseh 

učencev s splošnimi učnimi težavami in učencev s specifičnimi učnimi težavami pa se je treba 

zavedati, da določeni učenci, sploh učenci s specifičnimi učnimi težavami, kljub vloženemu 

trudu in velikemu številu vaj (drilu) ne bodo dosegli popolne avtomatizacije poštevanke ali pa 

jo bodo zaradi kognitivnih primanjkljajev brez doslednega utrjevanja pozabili. Za te učence je 

pomembno, da zanje načrtujemo specifično oblikovane treninge, kjer jih naučimo različnih 

kompenzacijskih tehnik, s katerimi si lahko pomagajo pri računih poštevanke, ali pa jim 

ponudimo različne pripomočke (npr. tabela večkratnikov, kalkulator), s katerimi si bodo znali 

pomagali in bodo uspešno reševali različne aritmetične probleme. 

V svoji raziskavi sem sestavila tudi petminutni preizkus za preverjanje avtomatizacije 

poštevanke. V raziskavo sem vključila 184 vrstnikov, in sicer, 61 otrok iz 3. razreda, 61 otrok 

iz 4. razreda ter 62 otrok iz 5. razreda. Zanimalo me je, kakšen je povprečen čas reševanja testa 

ter povprečno število napak vrstnikov po posameznih razredih v primerjavi z učenci z učnimi 

težavami. 
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Tabela 5: Povprečni čas reševanja in povprečno število napak 5-minutnega preizkusa za preverjanje avtomatizacije 
poštevanke vrstnikov in učencev s primanjkljaji na področju učenja matematike v 3. razredu 

RAZRED POVPREČNI ČAS 
REŠAVANJA (M čas) 

POVPREČNO  ŠTEVILO 
NAPAK (M napak) 

3. razred M(čas) M(napak) 

N61 (število vrstnikov v 
vzorcu) 

3, 40 min 0,68 

N1 (število učencev s 
primanjkljaji na področju 
učenja matematike) 

4,26 min 2 

 

Vzorec učencev z učnimi težavami je zajemal 2 učenca s primanjkljaji na področju učenja 

matematike, vendar eden izmed učencev testa ni uspel rešiti v 5 minutah. Iz tabele (Tabele 5) 

razberemo, da je učenec s primanjkljaji na področju učenja matematike potreboval več časa, da 

je rešil test, in napravil je tudi večje število napak, vendar je zaradi majhnega vzorca težko 

narediti kvalitetno primerjavo. 

Tabela 6: Povprečni čas reševanja in povprečno število napak 5-minutnega preizkusa za preverjanje avtomatizacije 

poštevanke vrstnikov in učencev s splošnimi učnimi težavami v 3. razredu 

RAZRED POVPREČNI ČAS 
REŠEVANJA (M čas) 

POVPREČNO ŠTEVILO 
NAPAK (M napak) 

3. razred M(čas) M(napak) 

N61 (število vrstnikov v 
vzorcu) 

3, 40 min 0,68 

N7 (število učencev s 
splošnimi učnimi težavami) 

4,20 min 3,35 

 

Vzorec učencev s splošnimi učnimi težavami je sestavljalo osem učencev, vendar sem 

upoštevala čas sedmih učencev, ker en učenec testa ni uspel rešiti v petih minutah. Tudi tukaj 

vidimo, da so učenci z učnimi težavami potrebovali v povprečju več časa, da so rešili test, in 

pri reševanju so naredili več napak kot njihovi vrstniki. 
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Tabela 7: Povprečni čas reševanja in povprečno število napak 5-minutnega preizkusa za preverjanje avtomatizacije 

poštevanke vrstnikov in učencev s primanjkljaji na področju učenja matematike v 4. razredu 

RAZRED POVPREČNI ČAS 
REŠEVANJA (M čas) 

POVPREČNO ŠTEVILO 
NAPAK (M napak) 

4. razred M(čas) M(napak) 

N61 (število vrstnikov v 
vzorcu) 

2,41 min 1,05 

N1 (število učencev s 
primanjkljaji na področju 
učenja matematike) 

3,30 min 2 

 

Vrstniki so test v povprečju rešili v 2,41 minute in naredili v povprečju 1,05 napake. Vzorec 

učencev moje raziskave je vseboval 3 učence, vendar dva od njih testa nista uspela rešiti v 5 

minutah, zaradi česar je težko narediti kvalitetno primerjavo povprečnega časa in povprečnega 

števila napak.  

Tabela 8: Povprečni čas reševanja in povprečno število napak 5-minutnega preizkusa za preverjanje avtomatizacije 

poštevanke vrstnikov in učencev s primanjkljaji na področju učenja matematike v 5. razredu 

RAZRED POVPREČNI ČAS 
REŠEVANJA (M čas) 

POVPREČNO ŠTEVILO 
NAPAK (M napak) 

5. razred M(čas) M(napak) 

N62 (število vrstnikov v 
vzorcu) 

2,02 min 0,82 

N2 (število učencev s 
primanjkljaji na področju 
učenja matematike) 

4, 05 min 2,23 

 

Iz tabele (Tabela 8) razberemo, da sta tudi tukaj učenca, ki sta predstavljala vzorec raziskave, 

potrebovala več časa, da sta rešila 5-minutni test, in pri tem napravila večje število napak kot 

njuni vrstniki. 

Skupna analiza nato kaže, da so vsi učenci z učnimi težavami tudi ob konci izvajanja tutorske 

pomoči ne glede na razred in vrsto učnih težav potrebovali v povprečju več časa, da so rešili 
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test, in napravili več napak kot njihovi vrstniki, ki niso bili vključeni v tutorsko pomoč. 

Kvalitetne primerjave pri učencih s specifičnimi učnimi težavami v 3. in 4. razredu ni mogoče 

opraviti, zaradi premajhnega vzorca učencev s primanjkljaji na področju učenja matematike. 

Ob raziskovalnem vprašanju Kako medvrstniško tutorstvo vpliva na izboljšanje avtomatizacije 

obvladovanja poštevanke pri učencih z učnimi težavami? (RV1) z analizo rezultatov učencev 

ugotovimo, da so vsi učenci po zaključku tutorske pomoči na zaključnem preverjanju znanja 

poštevanke pokazali napredek v primerjavi z začetnim preverjanjem znanja poštevanke. 

Primerjava povprečnega časa in povprečnega števila napak reševanja 5-minutnega testa 

poštevanke učencev z učnimi težavami glede na rezultate vrstnikov pa kaže na to, da so učenci 

z učnimi težavami potrebovali več časa, da so rešili test, in v povprečju napravili več napak kot 

njihovi vrstniki. Učenci s specifičnimi učnimi težavami morajo postopke v procesu poučevanja 

sistematično razvijati in utrjevati. Ko otrok s specifičnimi učnimi težavami dojame postopek, 

potrebuje veliko vaj, da postopek izvede v čim krajšem času in s čim manj napakami (Kavkler, 

2014). Zavedati pa se moramo, da določeni učenci z učnimi težavami ne bodo dosegli 

avtomatizacije poštevanke, pa naj se še tako trudijo. 

Medvrstniško tutorstvo je oblika pomoči, ki jo lahko vključimo v pomoč učencem z učnimi 

težavami, saj so učenci pokazali zelo pozitivno mnenje o tej obliki pomoči, prav tako njihovi 

starši in učitelji. Vendar za vse učence, sploh za učence s težjo obliko specifičnih učnih težav, 

to ni dovolj, saj ti učenci potrebujejo individualno oblikovane treninge in strategije za 

premagovanje primanjkljajev oz. uporabo pripomočkov, s katerimi si pomagajo pri računanju 

s poštevanko. 

12. ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Kakšno mnenje imajo na področju medvrstniškega tutorstva učenci z učnimi težavami, učenci 

tutorji, učitelji, ki poučujejo učence z učnimi težavami, in starši učencev z učnimi težavami? 

Rezultati raziskave mnenj o medvrstniškem tutorstvu so pokazali, da imajo učenci z učnimi 

težavami, učenci tutorji, starši otrok z učnimi težavami in učitelji, ki poučujejo učence z učnimi 

težavami, visok delež pozitivnih mnenj o medvrstniškem tutorstvu. Raziskava je pokazala, da 

imajo zelo visok delež pozitivnih mnenj o medvstniškem tutorstvu učitelji, ki poučujejo učence 

z učnimi težavami in starši učencev z učnimi težavami. 
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Ali medvrstniško tutorstvo vpliva na motiviranost učencev z učnimi težavami za učenje 

poštevanke? 

V raziskavi se je pokazalo, da medvrstniško tutorstvo vpliva na motivacijo učencev za učenje 

poštevanke. Z različnimi trditvami, ki so jih učenci ocenjevali pred in po izvajanju tutorske 

pomoči, sem ugotovila, da so srečanja medvrstniškega tutorstva pozitivno vplivala na njihovo 

motivacijo za učenje poštevanke. Manj učencev je ocenilo, da se jim zdi poštevanke težka in 

da jih učenje le-te utrudi ter da se jo učijo le, če to morajo. Glede na začetek testiranja je tudi 

več učencev z učnimi težavami izrazilo, da se raje učijo poštevanko.  

Kako medvrstniško tutorstvo vpliva na izboljšanje avtomatizacije poštevanke pri učencih z 

učnimi težavami? 

Preverjanje znanja poštevanke pred in po izvajanju tutorske pomoči pa je pokazalo, da so vsi 

učenci z učnimi težavami napredovali v avtomatizaciji poštevanke. Pri večini učencev z učnimi 

težavami po koncu izvajanja tutorske pomoči opazimo, da so povečali količino miselnega 

računanja, kar kaže na napredek v avtomatizaciji poštevanke, pri reševanju pa so uporabljali 

bolj razvite strategije kot na začetnem preverjanju znanja poštevanke.  Primerjanje povprečnega 

časa reševanja 5-minutnega preizkusa znanja poštevanke vrstnikov in učencev, ki so 

predstavljali vzorec moje raziskave, je pokazalo, da so učenci z učnimi težavami potrebovali 

več časa, da rešili 5-minutni preizkus znanja poštevanke, in da so v povprečju naredili več napak 

kot njihovi vrstniki. 

13. ZAKLJUČEK 
 

Poštevanka sodi med  temeljna znanja pri matematiki v osnovni šoli in dobro avtomatizirana 

poštevanka predstavlja dobro izhodišč za nadaljnje usvajanje bolj kompleksnih aritmetičnih 

postopkov. Za dosego avtomatizacije aritmetičnih dejstev in postopkov učenci potrebujejo vajo 

in mehanično vadbo (dril) ali pa neposredno učenje strategij. Številni otroci, sploh pa učenci s 

specifičnimi aritmetičnimi težavami, imajo v času šolanja težave s priklicem osnovnih 

aritmetičnih dejstev in postopkov, kar pomeni, da si zapomnijo manj dejstev in postopkov kot 

vrstniki in jih tudi hitreje pozabijo (Kavkler idr., 2004). Medvrstniško tutorstvo se je v tujini 

izkazalo kot uspešna oblika dela z učenci z učnimi težavami 

(hhtp://www.readingrockets.org/article/22029).  
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Namen mojega diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšno mnenje imajo o medvrstniškem 

tutorstvu učenci z učnimi težavami, učenci tutorji, učitelji, ki poučujejo učence z učnimi 

težavami ter starši učencev z učnimi težavami. V raziskavi me je zanimalo tudi, ali lahko 

medvrstniško tutorstvo poveča motiviranost učencev z učnimi težavami za učenje poštevanke 

in ali lahko prispeva k napredku avtomatizacije poštevanke.  

Raziskava je pokazala, da imajo učenci z učnimi težavami, učenci tutorji, sploh pa učitelji, ki 

poučujejo učence z učnimi težavami ter starši otrok z učnimi težavami o medvrstniškem 

tutorstvu pozitivno mnenje. Z organiziranim medvrstniškim tutorstvom smo v naši raziskavi 

uspeli povečati motivacijo učencev z učnimi težavami za učenje poštevanke. Učenci so po 

koncu izvajanja tutorske pomoči ocenili, da se jim poštevanka ne zdi več težka, še vedno pa so 

učenci z učnimi težavami ocenjevali, da bi radi poštevanko znali še bolje. Preverjanje, v 

kolikšni meri so učenci uspeli avtomatizirati  poštevanko, je pokazalo, da so vsi učenci z učnimi 

težavami napredovali v avtomatizaciji poštevanke. Povečalo se je namreč število pravilnih 

odgovorov poštevanke in tudi kakovost  aritmetičnih strategij pri reševanju računov 

poštevanke. Primerjava povprečnega časa in povprečnega števila napak 5-minutnega 

preverjanja znanja poštevanke učencev z učnimi težavami v primerjavi z njihovimi vrstniki brez 

učnih težav kaže, da so učenci z učnimi težavami po koncu izvajanja tutorske pomoči še vedno 

potrebovali več časa in naredili več napak pri reševanju 5- minutnega preverjanja znanja 

poštevanke kot pa njihovi vrstniki. Nekateri izmed učencev z učnimi težavami pa preverjanja 

znanja poštevanke niso uspeli rešiti v določenem času, kar potrjuje, da potrebujejo ti učenci še 

bolj specifično oblikovane treninge oz. pripomočke, s katerimi bodo učinkovito reševali 

različne aritmetične težave.  

Vsi, ki se pri svojem delu srečujemo z učenci z učnimi težavami, vemo, da potrebujejo učenci 

z učnimi težavami več časa, drugačne načine poučevanja in specifično oblikovane treninge za 

razvijanje različnih veščin, kar pa pogosto negativno vpliva na njihovo učno motivacijo. Starejši 

učenci tutorji s svojo mladostjo, sproščenostjo in pripravljenostjo pomagati zmorejo ustvariti 

prijetno delovno okolje, kjer se lahko učenci z učnimi težavami sprostijo in so bolj motivirani 

za učenje in šolsko delo v primerjavi z rednim poukom ali učenjem doma. Pomembna 

komponenta medvrstniškega tutorstva je, da pri tej obliki pomoči pridobita tako učenec tutor, 

kot tudi učenec, ki se mu pomoč nudi, saj preko srečanj razvijata pozitiven odnos in spoznavata 

drug drugega. Zaradi tega lahko medvrstniško tutorstvo pomembno pripomore k inkluzivnemu 

sistemu izobraževanja. Pomembno je poudariti, da če želimo doseči pozitivne učinke 

medvrstniškega tutorstva, mora biti to dobro načrtovano in organizirano. Za kakovostno 
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izpeljavo tutorstva je potrebno določiti, kdaj in kje bodo tutorska srečanja potekala, še večjo 

pozornost pa je potrebno nameniti izbiri učencev tutorjev. Sama sem za pomoč pri izbiri 

učencev tutorjev obrnila na razrednike višjih razredov in upoštevala njihova mnenja. Dovolj 

časa je potrebno nameniti tudi ustrezni pripravi učencev tutorjev, da bodo za nudenje tutorske 

pomoči primerno usposobljeni. Nato je potrebno določiti pare učencev, ki se bodo srečevali. 

Pomembno pri izvajanju tutorstva je tudi spremljanje in podajanje povratnih informacij, saj z 

njimi vplivamo na izvajanja tutorske pomoči. Če bi lahko raziskavo ponovila, bi pred samim 

izvajanjem tutorske pomoči učence z učnimi težavami preverila v znanju poštevanke s 5-

minutnim testom za preverjanje avtomatizacije poštevanke. Tako bi lahko v raziskavo vključila 

še primerjavo čas reševanja testa in število napak pred in po izvajanju tutorske pomoči, s tem 

pa bi pridobila bolj natančne podatke o napredku pri učenju poštevanke učencev z učnimi 

težavami. 

Menim, da bi lahko glede na vse pozitivne učinke, ki jih prinaša medvstniško tutorstvo, 

koristno, da bi se ta oblika pomoči v večji meri uporabljala v slovenskih  šolah. 
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15. PRILOGA 

15.1 ANKETNI VPRAŠALNIKI 
 

15.1.1 Anketni vprašalnik za učence z učnimi težavami 1 
 

Sem Ana Linasi, študentka na Pedagoški fakulteti. S spodnjo anketo želim ugotoviti, kaj si 
misliš o učenju poštevanke in kaj si misliš o tem, če ti bi pri učenju poštevanke pomagal starejši 
učenec. Hvala za tvoje sodelovanje. 

1. Preberi vsako trditev posebej in označi, ali trditev zate drži (DRŽI), delno drži (DELNO DRŽI) 
ali ne drži (NE DRŽI). Svojo odločitev označi z X. Glej primer v prvi vrsti.  

 NE DRŽI DELNO 
DRŽI 

DRŽI 

0. Rad/-a jem čokolado   X 

1. Pomembno se mi zdi, da dobro znam 
poštevanko. 

   

2. Rad/-a se učim poštevanko.    

3. Učenje poštevanke me utrudi.    

4. Dobro obvladam poštevanko.    

5. Poštevanko se učim le, če se moram.    

6. Rad/-a bi bolje znal/-a poštevanko.    

7. Poštevanka se mi zdi težka.    

 

2.  Oceni svoje trenutno znanje poštevanke v primerjavi s tvojimi sošolci, tako da 
obkrožiš ustrezno številko (1 pomeni zelo slabo obvladam poštevanko, 5 pomeni zelo 
dobro obvladam poštevanko). 

                 1      2      3      4      5      

3. Ali se doma učiš poštevanko? 
         DA    NE 
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4. Če se doma učiš poštevanko, kako pogosto jo ponavljaš? 
 

a) vsak dan 
b) dva- do trikrat na teden 
c) enkrat na mesec 
d) doma se ne učim poštevanke 

 
 

5. Ali ti je že kdaj pri učenju poštevanke pomagal starejši učenec? 
DA                 NE 

6. Preberi vsako trditev posebej in označi, ali trditev zate drži (DRŽI), delno drži (DELNO DRŽI) 
ali ne drži (NE DRŽI). Svojo odločitev označi z X. Glej primer v prvi vrsti.  

 

 NE 
DRŽI 

DELNO 
DRŽI 

DRŽI 

0. Rad/-a imam sladoled.   X 

1. Všeč mi bi bilo, če bi mi pri učenju poštevanke 
pomagal starejši učenec. 

   

2. Menim, da bi mi starejši učenec znal pomagati 
pri učenju poštevanke. 

   

3. Učenje poštevanke s starejšim učencem bi se 
mi zdelo bolj zanimivo kot učenje poštevanke 
doma. 

   

4. S pomočjo starejšega učenca bi izboljšal/-a 
svoje znanje poštevanke. 
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15.1.2 Anketni vprašalnik za učence z učnimi težavami 2  
 

Sem Ana Linasi, študentka na Pedagoški fakulteti. S spodnjo anketo želim ugotoviti, kaj si misliš o 
učenju poštevanke ob pomoči učenca tutorja in kako si se počutil ob učenju poštevanke. Hvala za tvoje 
sodelovanje. 

1. Preberi vsako trditev posebej in označi, ali trditev zate drži (DRŽI), delno drži (DELNO DRŽI) 
ali ne drži (NE DRŽI). Svojo odločitev označi z X. Glej primer v prvi vrsti.  
 

 NE DRŽI DELNO 
DRŽI 

DRŽI 

1. Rad/-a imam sladoled. X   

2. Všeč mi je bilo, da mi je pri utrjevanju poštevanke pomagal 
učenec tutor. 

   

3. Na srečanja z učencem tutorjem sem rad/-a prihajal/-a.    

4. Z učencem tutorjem mi je bilo učenje poštevanke bolj 
zanimivo. 

   

5. Z učencem tutorjem mi je bilo učenje poštevanke lažje.    

6. S pomočjo učenca tutorja sem izboljšal/-a svoje znanje 
poštevanke. 

   

7. Z učencem tutorjem sem dobro sodeloval/-a.    

8. Z učencem tutorjem bi se rad/-a učil/-a tudi kakšno drugo snov.    

 

2.  Oceni svoje trenutno znanje poštevanke v primerjavi s tvojimi sošolci, tako da obkrožiš 
ustrezno številko (1 pomeni zelo slabo obvladam poštevanko, 5 pomeni zelo dobro obvladam 
poštevanko). 
                                         1     2     3     4   5 
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3. Preberi vsako poved posebej in označi, ali trditev zate drži (DRŽI), delno drži (DELNO DRŽI) 
ali pa ne drži (NE DRŽI). Odločitev označi z X. Glej primer v prvi vrsti. 

 NE DRŽI DELNO 
DRŽI 

DRŽI 

1. Rad/-a jem čokolado   X 

2. Pomembno se mi zdi, da dobro znam poštevanko.    

3. Rad/-a se učim poštevanko.    

4. Učenje poštevanke me utrudi.    

5. Dobro obvladam poštevanko.    

6. Poštevanko se učim le, če se moram.    

7. Rad/-a bi bolje znal/-a poštevanko.    

8. Poštevanka se mi zdi težka.    
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15.1.3 Anketni vprašalnik za učence tutorje  
 

Sem Ana Linasi, študentka na Pedagoški fakulteti. S spodnjo anketo želim ugotoviti, kaj si misliš o 
medvrstniškem tutorstvu kot obliki pomoči učencem z učnimi težavami pri učenju poštevanke. Hvala 
za tvoje sodelovanje. 

1. Ob naslednjih trditvah navedi, ali trditev zate drži (DRŽI), delno drži (DELNO DRŽI) ali ne 
drži (NE DRŽI). Svojo odločitev označi z X. Glej primer v prvi vrsti.  

 NE DRŽI DELNO 
DRŽI 

DRŽI 

0. Rad/-a imam sladoled.   X 

1. Všeč mi je bilo, ker sem lahko nudil/-a svojo pomoč učencu z 
učnimi težavami. 

   

2. V vlogi učenca tutorja sem se dobro počutil/-a.    

3. Z učencem/učenko sem dobro sodeloval/-a.    

4. Učenec/-ka je z mojo pomočjo napredoval/-a v znanju 
poštevanke. 

   

5. Rad/-a bi se naučil/-a še več o medvrstniškem tutorstvu.    

6. Dobro sem bil/-a pripravljen/-a na vlogo učenca tutorja.    

7. Na srečanjih sem se dobro počutil/-a.    

8. Z veseljem sem pomagal/-a učencu/-ki pri utrjevanju poštevanke.    

9. Če bi imel/-a možnost, bi bil/-a tudi drugo leto učenec tutor.    

10. Izvajanje medvrstniškega tutorstva je koristno za oba, tako za 
učenca, ki ima učne težave, kot tudi za učenca tutorja. 

   

11. V prihodnje bi lahko organizirali več oblik medvrstniškega 
tutorstva. 

   

 

2. Ali te je na tutorskih srečanjih kaj motilo? 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

3. Kaj predlagaš, da bi se drugo leto spremenilo pri tutorskem delu? 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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15.1.4 Anketni vprašalnik za učitelje, ki poučujejo učence z učnimi težavami 
 

Sem Ana Linasi, študentka na Pedagoški fakulteti. S spodnjo anketo želim ugotoviti, kaj si mislite o 
medvrstniškem tutorstvu kot obliki pomoči učencem z učnimi težavami pri učenju poštevanke. Hvala 
za vaše sodelovanje. 

1. Ob naslednjih trditvah navedite, ali trditev za vas drži (DRŽI), delno drži (DELNO DRŽI) ali 
ne drži (DELNO DRŽI). Svojo odločitev označite z X.  

 NE DRŽI DELNO 
DRŽI 

DRŽI 

1. Medvrstniško tutorstvo se mi zdi koristna oblika pomoči 
učencem z učnimi težavami. 

   

2. Učenec/učenka je z medvrstniškim tutorstvom izboljšal/-a 
svoje znanje poštevanke. 

   

3. Podpiram izvajanje medvrstniškega tutorstva za učence, ki 
imajo težave z utrjevanjem poštevanke. 

   

4. Menim, da bi treba bolj izkoristiti prednosti medvrstniškega 
tutorstva za pomoč učencem z učnimi težavami. 

   

5. Organizirano medvrstniško tutorstvo pripomore k boljšemu 
znanju poštevanke učencev z učnimi težavami. 

   

6. Če bi naslednje leto spet potekalo medvrstniško tutorstvo na 
šoli, bi se mi to zdelo strokovno zelo dobro. 

   

7. Menim, da so učenci radi hodili na srečanja s tutorji.    

8. Izvajanje medvrstniškega tutorstva je koristno za oba – tako 
za učenca, ki ima učne težave, kot tudi za učenca tutorja. 

   

9. Organizirano medvrstniško tutorstvo pripomore k boljšim 
odnosom med učenci. 

   

10. V prihodnje bi lahko organizirali več oblik medvrstniškega 
tutorstva. 

   

 

2. Bi želeli v zvezi z medvrstniškim tutorstvom še kaj sporočiti? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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15.1.5 Anketni vprašalnik za starše učencev z učnimi težavami 
 

Sem Ana Linasi, študentka na Pedagoški fakulteti. S spodnjo anketo želim ugotoviti, kaj si mislite o 
medvrstniškem tutorstvu kot obliki pomoči učencem z učnimi težavami pri učenju poštevanke. Hvala 
za vaše sodelovanje. 

1. Ob naslednjih trditvah navedite, ali trditev za vas drži (DRŽI), delno drži (DELNO DRŽI) 
ali ne drži (NE DRŽI). Svojo odločitev označite z X.  

 NE DRŽI DELNO 
DRŽI 

DRŽI 

1. Moj otrok je rad obiskoval srečanja učenja 
poštevanke. 

   

2. Moj otrok se je dobro razumel z učencem tutorjem 
(učencem, ki mu je nudil pomoč). 

   

3. Moj otrok je s pomočjo učenca tutorja izboljšal 
svoje znanje poštevanke. 

   

4. Medvrstniško tutorstvo se mi zdi dober način 
pomoči učencem, ki imajo težave pri učenju 
poštevanke. 

   

5. Če bi bila na šoli možnost, bi tudi drugo leto želel/-
a, da moj otrok obiskuje srečanja medvrstniškega 
tutorstva. 

   

6. Organizirano medvrstniško tutorstvo me je kot 
starša razbremenilo pomoči otroku pri učenju 
poštevanke. 

   

7. Menim, da je izvajanje medvrstniškega tutorstva 
koristno za oba – tako za učenca, ki je ima učne 
težave, kot tudi za učenca tutorja. 

   

8. Menim, da je organizirano medvrstniško tutorstvo 
pripomore k boljšim odnosom med učenci. 

   

9. V prihodnje bi lahko organizirali več oblik 
medvrstniškega tutorstva. 

   

 

10. Kako ste v času učenja poštevanke spremljali svojega otroka? 
 
a) Moj otrok se je poštevanke učil le v šoli, saj je to naloga šole. 
b) Z otrokom smo se doma pogovarjali o njegovem delu z učencem tutorjem in učenju 

poštevanke. 
c) Z otrokom sem doma dodatno vadil/-a in utrjeval/-a poštevanko. 
d) Ne vem, nismo imeli časa spremljati njegovega učenja poštevanke. 

 
11. Bi želeli v zvezi medvrstniškim tutorstvom še kaj sporočiti? 

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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15.2 PETMINUTNI PREIZKUS ZNANJA POŠTEVANKE 
 

Preberi, premisli in čim hitreje reši! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ∙ 5 = ____ 

2 ∙ 3= ____ 

10 ∙ 7 = ____ 

4 ∙ 2 = ____ 

3 ∙ 6 = ____ 

10 ∙ 10=____ 

 

2 ∙ 5 = ____ 

4 ∙ 4  = ____ 

10 · 8 = ____ 

5 ∙ 5= ____ 

5 ∙ 4 = ____ 

9 ∙ 10 = ____ 

 

8 ∙ 5 = ____ 

8 ∙ 3  = ____ 

9 ∙ 3= ____ 

6 ∙ 6 = ____ 

7 ∙ 2 = ____ 

6 ∙ 5 = ____ 

6 ∙ 4 = ____ 

 

6 ∙ 2 = ____ 

7 ∙ 7 = ____ 

2 ∙ 9 = ____ 

8 · 4 = ____ 

7 · 3 = ____ 

4 ∙ 9 = ____ 

5 ∙ 7 = ____ 

 

8 ∙ 8 = ____ 

7 ∙ 5 = ____ 

7 ∙ 4  = ____ 

8 ∙ 7  = ____ 

6 ∙ 9 = ____ 

9 · 8 = ____ 

 

7 ∙ 9 = ____ 

4 ∙ 8  = ____ 

7 ∙ 8  = ____ 

9 ∙ 9 = ____ 

8 ∙ 6 = ____ 

9 ∙ 5 = ____ 
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