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POVZETEK 
 
V teoretičnem delu magistrsko delo izpostavlja rezultate mednarodnih raziskav, ki 
kažejo, da je šolski ne/uspeh povezan s socialno-ekonomskim statusom posameznega 
učenca. Tako npr. rezultati mednarodne raziskave PISA iz leta 2012 kažejo na visoko 
korelacijo med socialno-ekonomskim statusom in učnimi dosežki otrok pri bralni, 
matematični in naravoslovni pismenosti, o čemer pišejo tudi številni drugi tuji in domači 
strokovnjaki. Pri izobraževanju otrok imajo starši pomembno vlogo, na učni uspeh 
svojih otrok vplivajo tudi s svojo pomočjo pri šolskem delu. Ob vsem tem se postavlja 
vprašanje, koliko lahko starši, posebno tisti iz nižjega socialno-ekonomskega 
statusa, pomagajo pri učenju otrok, ki imajo posebne potrebe. Dejstvo je, da je za 
uspešen vzgojno-izobraževalni napredek učencev vsekakor pomembno aktivno 
partnersko sodelovanje med učitelji in starši, ki ne sme temeljiti na nerealnih 
pričakovanjih do staršev. V našem prostoru je raziskav, ki analizirajo povezanost 
socialno-ekonomskega statusa in učnega uspeha otrok s posebnimi potrebami, oz. 
otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, malo. In prav to je tema 
pričujočega magistrskega dela, v okviru katerega so izpostavljeni naslednji cilji: 
ugotoviti, ali večina otrok v Savinjski regiji, usmerjeni kot učenci s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, izhaja iz nižjega socialno-ekonomskega statusa; 
ugotoviti, ali je učni uspeh učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
povezan s socialno-ekonomskim statusom; ugotoviti, ali se starši čutijo dovolj 
usposobljene za pomoč pri otrokovem učenju in kakšna so mnenja staršev o 
pričakovanjih učiteljev do njihove pomoči otroku pri učenju; pridobiti mnenja staršev iz 
različnih socialno-ekonomskih statusov glede zgoraj zastavljenih problemov ter 
ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v njihovih mnenjih glede na 
socialno-ekonomski status družine.  
Ugotovitve raziskave, izvedene med novembrom 2015 in januarjem 2016, v kateri 
je sodelovalo 86 staršev otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
osnovnih šol v Savinjski regiji so, da večina teh otrok izhaja iz nižjega socialno-
ekonomskega statusa glede na mesečni prejemek v družini. Zaključne ocene teh 
učencev pri slovenskem jeziku in matematiki so statistično pomembno povezane s 
socialno-ekonomskim statusom po kriteriju mesečnega prejemka v družini, in sicer nižji 
kot je mesečni prejemek v družini, nižja je zaključna ocena otroka pri slovenskem 
jeziku in matematiki. Zaključne ocene teh učencev pri slovenskem jeziku so prav tako  
statistično pomembno povezane s socialno-ekonomskim statusom glede na izobrazbo 
starša, in sicer nižja kot je izobrazba starša, nižja je zaključna ocena otroka pri 
slovenskem jeziku. Rezultati so pokazali, da je večina staršev mnenja, da so 
pričakovanja učiteljev do staršev in njihove pomoči pri učenju (pregled domače naloge, 
pisanje domače naloge, pregled torbe in zvezkov, organizacija učenja, razlaga učne 
snovi, spraševanje učne snovi, poslušanje otrokovega branja, pogovor o prebranem, 
ponavljanje učne snovi, bližina staršev ob otrokovem učenju) velika. 
Ključne ugotovitve, predstavljene v empiričnem delu, so pedagoškemu osebju lahko 
podlaga za širše razumevanje problema socialno-ekonomskega statusa, ki se odraža 
v učnem uspehu učencev. Hkrati pa so lahko tudi podlaga za iskanje možnosti 
učinkovitejšega sodelovanja s starši, spodbujanje in usmerjanje otrok s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja.  
 
Ključne besede: otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, socialno-
ekonomski status, pomoč staršev, pričakovanja učiteljev do staršev, Savinjska regija. 



 

  



 

ABSTRACT: Parents´ Help to Children with Disabilities in Specific Areas of 
Learning and Socio-Economic Status of the Family 
 
In the theoretical part, the master´s thesis points out the results of the international 
researches, which show that school un/success is related to socio-economic status of 
individual pupil. Therefore, for example the results of the international research PISA 
from 2012 show a high correlation among socio-economic status and academic 
achievements of children in reading, mathematical, and science literacy, of which also 
numerous other foreign and local experts write. Parents play an important role in 
education of children, they also affect the academic achievement with their help in 
school work. With all this, a question of how can parents, especially those with lower 
socio-economic status, help in teaching children with special needs is raised. The fact 
is that for a successful educational progress of children, an active partnership 
cooperation among teachers and parents, which cannot be based on unrealistic 
expectations to parents, is necessary. In our space, there are only a few 
researches that analyse a connection of socio-economic status and academic 
achievement of children with special needs or children with disabilities in specific 
areas of learning. And exactly this is the topic of the subject master´s thesis, within 
which we pointed out the following objectives: to establish whether the majority of 
children in the Savinja region, as pupils with disabilities in specific learning areas, is 
related to socio-economic status;  to establish whether parents feel they are competent 
enough to help children in learning, and what are parents´ opinions on teachers´ 
expectations in regard to their help to a child in learning; to obtain opinions of parents 
from various socio-economic statuses in regard to the previously set problems, and to 
establish whether there are statistically important differences in their opinions in regard 
to the socio-economic status of the family. The findings of the research, which was 
carried out between November 2015 and January 2016, in which 86 parents of children 
with disabilities in specific areas of learning were involved attending primary schools 
in the Savinja region, are that most of the children are from lower socio-economic 
status regarding the household monthly income. Final grades of these children in 
Slovene language and Maths are statistically importantly related to socio-economic 
status using the criterion of family monthly income, namely the lower the household 
monthly income, the lower the child’s final grade in Slovene language and Maths. Final 
grades of those pupils in Slovene language are also statistically significantly related to 
socio-economic status regarding the parent’s education, namely the lower the parent’s 
education, the lower the final grade in Slovene language. The results indicated that 
most of the parents believe that teachers’ expectations for parents’ involvement in the 
school work (homework checking, homework writing, school bag and notebooks check, 
study management, subject matter explanation, subject matter questioning, listening 
to child’s reading, discussion on reading material, subject matter revision, parents 
presence during child’s studying) are great.  
The key findings represented in the empirical part can be an important foundation for 
further understanding of the socio-economic status issues, reflecting the academic 
achievements of children. Simultaneously, it can represent the foundation for more 
efficient cooperation with parents, the encouragement and guidance of children with 
disabilities in specific areas of learning. 
 
Key words: children with disabilities in specific areas of learning, socio-economic 
status, help of parents, expectations of teachers for parents, the Savinja region. 
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I UVOD 
»Prišel sem do strašljivega odkritja. Sem odločilen element v razredu.  

Moj osebni pristop ustvarja klimo. Moje dnevno razpoloženje ustvarja vreme.  
Kot učitelj imam strašansko moč, da otroke onesrečim ali osrečim.  

Lahko sem mučilno orodje ali sredstvo navdiha.  
Lahko ponižujem ali razveseljujem, ranim ali zdravim.« 

(Haim Ginott, 2007) 
 
V času študija sem imela možnost opravljati prostovoljno delo na eni izmed osnovnih 
šol. Za to delo sem se odločila, ker sem se vselej v času študija spraševala, kako kot 
učiteljica pomagati učencu z učnimi težavami, s kom se povezati in kako sodelovati s 
starši. Tako sem na eni izmed osnovnih šol v Velenju nudila individualno učno pomoč 
otrokom s specifičnimi učnimi težavami in zelo hitro spoznala, da gre za zelo občutljivo 
skupino učencev. Izmed vseh primerov težav, ki sem jih zasledila pri delu z otroki s 
specifičnimi učnimi težavami, so učenci največ težav imeli pri interpretaciji in integraciji 
določenih vrst informacij, npr. pri branju imajo včasih ti otroci težave s povezovanjem 
glasov v zaporedja, zato je moje delo  večinoma temeljilo predvsem na izboljšanju 
branja in pomnjenju besedila ter razumevanju matematičnih zakonitosti. 
 
V času izvajanja mojega prostovoljnega dela sem tako imela možnost opazovati in 
podrobneje spoznati učence, ki jih pedagoški delavci hitro etiketirajo kot učence s 
slabšimi učnimi sposobnostmi, ker npr. počasi usvajajo učno snov, ne berejo tekoče, 
so nemirni ipd. Opazila sem tudi nevoljne poglede obupanih učiteljic, ko so zmeraj isti 
učenci večkrat pozabili na domače naloge ali potrebovali več časa za dokončanje le-
te. Ti isti učenci so v času pouka večkrat potrebovali dodatna navodila. Dogajalo pa se 
je tudi, da nekaj izmed njih sploh ni poslušalo navodil in niso vedeli kaj početi, ko je bil 
čas za individualno delo. Zgrožena sem bila nad dejstvom, da so nekatere domače 
naloge, ki so zahtevale rabo temeljnih veščin, bile rešene z odraslo pisavo, kar je 
kazalo na neučinkovito pomoč staršev. Ob vsem tem, so se mi je porajala vprašanja, 
kako učinkovita je pomoč staršev otrokom pri učenju, zakaj so nekateri učenci 
potrebovali več usmerjanja s strani učiteljice, drugi manj, zakaj so nekaterim učencem 
naloge reševali starši in, ali učitelji pravilno usmerjajo učence s primanjkljaji  na 
posameznih področjih učenja. In navsezadnje, ali je prav, da učitelji pričakujejo 
starševsko pomoč pri otrokovem učenju? 
 
V času dela z učenci, sem skozi opazovanje dela pedagoških delavcev ter pogovorov, 
prav tako prišla do spoznanja o neenakosti družbeno-ekonomskega položaja učencev, 
morebiti zaradi nižjega socialno-ekonomskega statusa ali odločbe o posebnih 
potrebah. Zato me je čedalje bolj začelo zanimati, kako se socialno-ekonomsko okolje, 
iz katerega izhaja otrok, odraža v šoli in, ali vpliva na učne težave učencev. Tako želim 
v svojem magistrskem delu raziskati, ali je status učenca z učnimi težavami povezan 
s socialno-ekonomskim statusom. 
 
V teoretičnem delu te naloge se bom v večjem delu osredotočila na specifične učne 
težave oz. na učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja – kaj sploh so 
specifične učne težave in kako prepoznamo otroke s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja. Zanima me tudi, ali večina otrok s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja izhaja iz nižjega socialno-ekonomskega sloja. Osredotočila se bom 



 

tudi na dve vprašanji, koliko lahko starši pomagajo otroku s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja in koliko učitelji pričakujejo od staršev, da bodo 
pomagali. Odgovore na ta vprašanja bom iskala tako v literaturi domačih in tujih 
avtorjev, kakor tudi v raziskavah. Predstavila bom, kaj piše stroka o vplivu socialno-
ekonomskega statusa na specifične učne težave otrok, in se osredotočila na skupino 
otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Vse to – ali večina otrok s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja izhaja iz nižjega socialno-ekonomskega 
statusa, ali je učni uspeh teh otrok povezan z nižjim socialno-ekonomskim statusom in 
koliko učitelji pričakujejo od pomoči staršev pri učenju otrok s primanjkljaji na 
posameznih področjih učenja, bom osvetlila tudi v empiričnem delu. V ospredju bo 
manjša raziskava, ki jo bom izvedla med starši otrok s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja in v kateri bom odgovorila tudi na vprašanja, koliko se starši teh otrok 
počutijo usposobljene pomagati otrokom pri delu za šolo. Rezultati raziskave bodo 
zame zanimivi zlasti, ker bo raziskava izvedena v Savinjski regiji, ki je po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije znana po strukturni brezposelnosti, kar ne 
kaže ravno na visok socialno-ekonomski status tamkajšnjih prebivalcev.  
S svojim magistrskim delom želim prispevati k osveščanju učiteljev, kako ravnati s 
primeri učencev, ki so dvojno ovirani, tako s posebnimi potrebami kot z nižjim socialno-
ekonomskim statusom.  
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II TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

1 ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA UČNIH TEŽAV 
 

Ker sledim reku: »Kdor ne pozna zgodovine, ne razume sedanjosti.«, pričenjam to 
nalogo s pogledom v zgodovino raziskovalnega problema. 
Namen tega poglavja je odgovoriti na vprašanje, kdaj v preteklosti se pojavijo učne 
težave kot zavedanje ljudi, da te težave obstajajo oz. kako daleč v preteklost sega 
raziskovanje na področju učnih težav. 
 
Zgodovinski razvoj koncepta vzgojno-izobraževalnega dela in pomoči učencem z 
učnimi težavami vsekakor zajema pomembno vlogo pri dojemanju in interpretiranju 
(preteklih in sedanjih) rešitev, ki jih nudimo učencem s specifičnimi učnimi težavami. 
Tako kakor se je spreminjala naša družba, se je skozi daljše časovno obdobje 
spreminjal pomen vzgoje in izobraževanja. Kot navaja Košir (2011, str. 24), nam 
zgodovinska nit razvoja priča, da je družba skozi zadnja zgodovinska obdobja 
posvečala čedalje večjo pozornost šolanju in jo tako umestila kot pomembno in 
obvezno dejavnost v življenju vsakega posameznika. Tako je tudi danes, saj se že v 
vseh mednarodnih dokumentih in organizacijah priznava, »da je vlaganje v znanje in 
človekov razvoj nuja za prehod v družbo, temelječo na znanju, [...] zagotavljanje 
pogojev za večjo kakovost življenja vseh, tudi ranljivejših družbenih skupin, socialne 
pravičnosti in povezanosti« (Magajna, 2008c, str. 15). 
 
Kot piše Košir (2011, str. 24), sta z razvojem šolstva med družbo rasli merili učne 
učinkovitosti in socialne uspešnosti, kar je pri marsikateremu otroku sprožilo negativno 
(pre)izkušnjo o lastnih zmožnostih in vrednosti. O šolski neuspešnosti pa se ni 
pretirano govorilo »vse do uvedbe obveznega šolanja, ko otrok šolanja ni mogel več 
opustiti« (Mikuš Kos, 1972; v Košir, 2011, str. 24). 
 
Zanimivo je prebirati, kako so včasih strokovnjaki poimenovali učne težave. Tako na 
primer Žerdin (1991) navaja termine: otrok, ki je len za učenje, težaven otrok. Mikuš 
Kos (1971) uporablja termina nemirni učenec in šolsko neuspešni otroci, Makarovič 
(1987) termin drugačen otrok, Uranjek in Lovšin (1972) pa uporabita izraz otroci z 
motnjami. Enake ugotovitve predstavi tudi Košir (2011, str. 25), ki navaja, da so 
navedene izraze v preteklosti uporabljali strokovnjaki in avtorji pri obravnavanju 
učnega neuspeha in opredeljevanju učnih težav. O teh terminoloških spremembah 
piše tudi Lesar (2009, str. 24), ki omeni nekaj različnih izrazov poimenovanja oseb s 
posebnimi potrebami v preteklosti, in sicer predstavi pojma zaostali oz. nezmožni ter 
hendikepirani. 
 
Zasledila sem, da nekaj avtorjev omenja znane genije, ki v preteklosti oz. v svojem 
obdobju življenja niso sloveli le po številnih odkritjih ali genialnosti, ampak tudi po šolski 
neuspešnosti, tako kot npr. trdi Žerdin (1991, str. 25): »Charles Chaplin je v filmski 
umetnosti gotovo zapisan med nesmrtnike. Bil je svojevrsten genij. [...] V biografskem 
filmu so ga prikazali kot odraslega otroka, ki je moral prositi drugega, da mu je prebral 
pismo. Chaplin je bil velik umetnik, ni pa bil primer šolsko uspešnega otroka.« Tukaj 
se zopet vprašam, kdaj se zares pojavi zavedanje ljudi, da učne težave obstajajo. 
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Kot omenja Košir (2011, str. 27), naj bi začetki znanstvenega raziskovanja pojmovanja 
in opredelitve učnih težav segali že v začetek 19. stoletja, »ko je Franz Joseph Gall, 
nevrolog, psiholog in pionir na področju lokalizacije kognitivnih funkcij v možganih, 
opisal množico primerov specifičnih izgub miselnih funkcij pri odraslih, ki so utrpeli 
možgansko poškodbo« (Košir, 2011, str. 27). Sledile so mnoge »psihiatrične in 
klinično-psihološke študije na področju motenj govora in jezika, ki so vse analize 
usmerjale predvsem na individualne razlike učne neuspešnosti« (Magajna, 2008c, str. 
16). Sociološke študije so se pojavile v času po drugi svetovni vojni, ko se je začelo 
pisati in razpravljati o »specifičnih učnih težavah« (Košir, 2011, str. 28). Najverjetneje 
so te študije odprle nove perspektive in razumevanje vloge okolja na šolsko 
(ne)uspešnost. 
Mnogim različnim izrazom, ki so opredeljevala »šolsko uspešnost in neuspešnost« (kot 
so ponavljavci, šolsko neuspešni, šolsko slabši učenci, drugačni, posebni) je v 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja sledilo novo pojmovanje in odkrivanje t.i. 
»specifičnih učnih težav«. Otroke s specifičnimi učnimi težavami so strokovnjaki in 
avtorji socioloških analiz opredelili kot posebno skupino učencev, ki so učno manj 
uspešni (Košir, 2011, str. 28). Košir (2011, str. 28) v zgodovinskem pregledu 
pojmovanja in opredeljevanja učnih težav kronološko predstavi poglede strokovnjakov 
in avtorjev na to področje. Tako v šestdesetih letih prejšnjega stoletja na naših 
slovenskih tleh, Gustav Šilih (v Košir, 2001, str. 28), slovenski didaktik, omenja učence, 
»ki se periodično razvijajo, periodično nihajo, so nekaj časa uspešni, potem pa na celi 
črti odpovejo, so neenakomerno pozorni«, s čimer opredeli specifične učne težave, kot 
jih danes poznamo. 
 
Naši pedagogi so se povezovali s tujimi raziskovalci in so tako kot najpogostejši vzrok 
učne ter šolske uspešnosti navajali »specifične učne nesposobnosti ter razvojne in 
vedenjske motnje«. Košir (2011, str. 28) omenja, da sta o t. i. hiperkinetični motnji 
(nemirni otrok) pisala že Svetina in Mikuš Kos v 70-ih letih prejšnjega stoletja, kar 
zasledim tudi sama v poznejši izdaji knjige Mikuš Kos (1991), v prispevku, ko avtorica 
piše o odnosu med specifičnimi učnimi težavami in nemirnostjo. »O nemirnem 
(hiperkinetičnem) otroku govorimo tedaj, če njegova gibalna aktivnost znatno presega 
aktivnost njegovih enako starih vrstnikov istega spola« (Mikuš Kos, 1991, str. 29). Ta 
odnos predstavljen v prispevku (Mikuš-Kos, 1991, str. 29) je zanimivo primerjati z 
današnjimi opredelitvami specifičnih učnih težav, kar bom predstavila v nadaljevanju 
te naloge. 
 
V slovenskem prostoru predstavlja začetek razvoja dela na področju specifičnih učnih 
težav leto 1971, ko Borut Šali (Košir, 2011, str. 30), univerzitetni profesor na Filozofski 
fakulteti, na oddelku za psihologijo, organizira prvi seminar za korekcijo legastenije oz. 
disleksije, katerega so se udeležili delavci tedanjih vzgojnih svetovalnic in šolskih 
svetovalnih služb. »V tem času se vse bolj pojavljajo potrebe po ustreznem razvoju in 
večji povezanosti ustanov in služb za specifično pomoč otrokom z motnjami, katerega 
pomembna značilnost je zajemanje vseh vrst »psihičnih odklonov otrok« (tudi 
sposobnostih), ter organizacijska, vsebinska in strokovna povezanost s sistemom, ki 
obravnava otroke brez težav« (Jelenc, 1972; v Košir, 2011, str. 30). 
 
Tako so prvi začetki dela z otroki s specifičnimi učnimi težavami potekali diagnostično 
in terapevtsko, prvotno v psihiatričnih in psiholoških ustanovah, šele kasneje pa se je 
začelo širiti v šolski sistem, ko »so strokovnjaki pričeli izpostavljati dejstvo, da je 
sistematična pomoč otrokom s specifičnimi učnimi težavami možna šele, ko redni 
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osnovnošolski sistem v svoje dejavnosti vgradi ustrezne pristope in oblike pomoči« 
(Košir, 2011, str. 29). Od leta 1975 v našem prostoru lokalni svetovalni centri 
zagotavljajo pomoč pri delu z učenci z učnimi težavami in prostovoljno, sistematično 
izobraževanje učiteljev na področju specifičnih učnih težav. Eden prvih svetovalnih 
centrov pri nas je Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, »ki je 
od leta 1979 organiziral intenzivno dopolnilno izobraževanje učiteljev in drugih 
pedagoških delavcev v povezavi s problemi, ki so se nanašali na učenje in šolsko 
situacijo [...]« (Košir, 2011, str. 31).  
 
In kakšna je situacija danes? Lahko bi dejala, da mnogo boljša, saj je leto 1996 bilo 
prelomno za razvoj vzgoje in izobraževanja, ko je stopil v veljavo Zakon o osnovni šoli 
(Ur. l. RS, št. 81/06, 2006) in so se otroci s specifičnimi učnimi težavami prvič vključili 
v skupino otrok s posebnimi potrebami. In drugič, ko je leta 2000 stopil v veljavo Zakon 
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/00, 2000) (v nadaljnjem 
besedilu ZUOPP), ki je prvič obravnaval tudi  učence s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja (v nadaljnjem besedilu otroci s PPPU). Pričevanje ene izmed 
profesoric (Čengija, 2006, str. 190) je, da preden je leta 2000 izšel ZUOPP, so vsi 
učenci s PPPU veljali za del razreda, ki se težje uči in so učiteljice te učence ocenjevale 
popolnoma enakopravno kot ostale, posebnih prilagoditev ni bilo. Pravi pa tudi, da se 
je v tistem času marsikateri otrok čutil odstranjenega iz družbe, saj ga je vso družbeno 
okolje videlo kot lenega učenca za učenje.  
Z letom 2000, ko je izšel ZUOPP, se je status otrok PPPU uredil. Po ZUOPP (Ur. l. 
RS, št. 58/11, 2011, 7. člen) »so učenci s PPPU upravičeni do usmerjanja v program 
prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno pomočjo, v okviru katerega so deležni 
prilagoditev v organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanju znanja, napredovanju in 
časovni razporeditvi pouka ter dodatne strokovne pomoči« (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 
58/11, 2011, 7. člen).  
Prav vključevanje otrok s PPPU v ZUOPP je bilo deležno širše družbeno podpore, saj 
kot piše Kavkler (2006, str. 74), je vključevanje te skupine otrok bilo podprto s strani 
več kot 80-ih vodilnih slovenskih strokovnjakov s področja izobraževanja, zdravstva in 
sociale, amandma pa so v parlamentu izglasovali poslanci vseh strank. 
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2 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
Dandanes učenci s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami predstavljajo 15 % šolske 
populacije oz. 60 % celotne populacije otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju 
OPP), a kot omenjajo strokovnjaki tega področja, se je v naši državi na področju 
nudenja ustrezne pomoči storilo najmanj prav za te otroke (Košir, 2011, str. 32). In 
ravno ta misel, da se je najmanj storilo prav za otroke s specifičnimi učnimi težavami, 
botruje temi mojega magistrskega dela. Namen naslednjih poglavij je izpostaviti 
pomembne definicije iz zakonodaje, ki so hkrati izhodišče in teoretična podlaga mojega 
raziskovalnega problema.  
 
Vzgoja in izobraževanje otrok se izvaja v skladu z zakoni in predpisi za posamezno 
področje vzgoje in izobraževanja, kar je nujno potrebno za uspešno vodenje vseh 
vzgojno-izobraževalnih institucij in izobraževanje posameznih pedagoških delavcev. 
Za posamezna področja vzgoje in izobraževanja so v zakonodaji predstavljeni različni 
zakoni z določbami za usmerjanje otrok.  
 
Tako se npr. termin »učenci z učnimi težavami« prvič omeni leta 1996, v Zakonu o 
osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 2006, 11. člen), pod poglavjem Otroci s posebnimi 
potrebami. Prav ta zakon pod 12. členom navaja, »da so osnovne šole učencem z 
učnimi težavami dolžne prilagajati metode in oblike dela ter zagotavljati dopolnilni pouk 
in druge oblike individualne in skupinske pomoči« (Magajna idr., 2008a, str. 6). V 
Zakonu o spremembah in dopolnitvah o osnovni šoli (Ur. l. RS, 58/11, 2011) (v 
nadaljnjem besedilu ZOsn-H) se v 4. členu dodaja: »Učenci s posebnimi potrebami so 
učenci, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno 
strokovno pomočjo ali prilagojene programe osnovne šole oziroma posebni program 
vzgoje in izobraževanja. Ti učenci so glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire 
oziroma motnje opredeljeni v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami« (ZOsn-H, Ur. l. RS, 58/11, 2011, 4. člen). 
V ZUOPP (Ur. l. RS, št. 58/11, 2011), ki je bil prvič sprejet leta 2000 in natančno 
opredeljuje postopke prilagajanja, usmerjanja in individualizacije, so omenjeni tudi 
učenci z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami oz. kot jih opredeljujemo danes »učenci 
s primanjkljaji na posameznih področjih učenja«. 
 
Danes sta ta dva dokumenta vodilna pri usmeritvi in nudenju ustrezne oblike pomoči 
otrokom s specifičnimi učnimi težavami, prav tako pa zagotavljata boljšo kvaliteto, 
pravičnost in dostopnost v vzgoji in izobraževanju teh otrok (Košir, 2011, str. 32). 
V nadaljevanju poglavij želim izpostaviti nekaj definicij iz zakonodaje, ki so izhodišče 
teme mojega magistrskega dela in so pomembne za razumevanje pojma otrok s 
PPPU. 
 
2.1 Opredelitev otrok s posebnimi potrebami 
 
OPP so »otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci 
z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 
gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z 
dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Arnela Jahić – Magistrsko delo 
 

7 

 

posebne programe vzgoje in izobraževanja.« (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 58/11, 2011, 2. 
člen).  
 
Kot je že omenjeno, je v skupini OPP največ otrok s specifičnimi učnimi težavami, zato 
v naslednjih dveh poglavjih hierarhično predstavljam podskupini OPP, kot sta navedeni 
v vodilnih že omenjenih dokumentih Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 2006) 
in ZOUPP (Ur. l. RS, št. 58/11, 2011). 
 
2.2 Učenci s specifičnimi učnimi težavami 
 
Specifične učne težave (v nadaljnjem besedilu SUT) se kažejo z zaostankom v 
zgodnjem razvoju in v izrazitih težavah na raznih področjih (pozornosti, pomnjenja, 
mišljenja, komunikacije, pravopisa, socialne kompetentnosti, čustvenem dozorevanju) 
in v rabi temeljnih veščin branja, pisanja, računanja (Magajna idr., 2008a, str. 11). 
 
Tukaj bi rada pojasnila razliko med splošnimi in specifičnimi učnimi težavami, in sicer 
prvi termin predstavlja težave, ki se pojavljajo pri večini predmetov, medtem ko so SUT 
vezane na eno od področij učenja (npr. pisanje, branje, računanje, pravopis ipd.).  
 
SUT se razprostirajo na kontinuumu od lažjih preko zmernih do težjih in najtežjih težav. 
Tako SUT delimo na dve stopnji, in sicer (Magajna idr., 2008a, str. 12): 

• lažje in zmerne SUT – učenci z učnimi težavami; 
• težje in najtežje specifične težave – učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. 
 

Glede na stopnjo primanjkljajev, ovir oz. motenj na posameznih področjih učenja SUT 
delimo na dve skupini (Magajna idr., 2008a, str. 12): 

• nižjo stopnjo težavnosti (ki vključuje lažje in zmerne SUT, tj. »učne težave«) 
in  

• višjo stopnjo težavnosti (ki vključuje del zmernih, predvsem pa težje in 
najtežje SUT, tj. »primanjkljaji na posameznih področjih učenja«). 

 
SUT prav tako vključujejo zelo raznoliko skupino težav, ki se kažejo z zaostankom v 
zgodnjem razvoju. SUT lahko delimo v dve glavni skupini, ki vključujeta (Magajna idr., 
2008a, str. 40):   
− »specifične primanjkljaje na ravni slušno-vizualnih procesov, ki povzročajo 

motnje branja (disleksija), pravopisne težave (disortografija) in druge učne težave, 
povezane s področjem jezika (npr. nekatere oblike specifičnih motenj pri aritmetiki 
itd.);  

− specifične primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki povzročajo 
težave pri pisanju (disgrafija), matematiki (spacialna diskalkulija), načrtovanju in 
izvajanju praktičnih dejavnosti (dispraksija) pa tudi na področju socialnih veščin« 
(Magajna idr., 2008a, str. 40). 

 
V nadaljevanju predstavljam te primanjkljaje, povzete v skrajšani obliki po dokumentu 
Koncept dela: učne težave v osnovni šoli (Magajna idr., 2008a) in Navodila za 
prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo (Kavkler, 
2008). 
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a) Primanjkljaji na področju branja, pravopisa in pisanja (disleksija) 

 
Po dokumentu Koncept dela: Učne težave v osnovni šoli (Magajna idr. 2008a) so pri 
posamezniku z disleksijo moteni procesi predelovanja jezikovnih informacij, kar 
povzroča težave pri prepoznavanju posameznih glasov (fonemov) in težave s 
sintetiziranjem, analiziranjem ter odstranjevanjem glasov in drugih enot govornega 
toka. Tako te težave vplivajo na učni proces branja in pravopisa ter pravilnega pisanja.  
Osebe z disleksijo tako ne razvijejo zmožnosti samodejnega prepoznavanja 
posameznih besed oz. le-to poteka nepopolno ali z velikimi težavami (Koncept dela: 
Učne težave v osnovni šoli, Magajna idr., 2008a).  
Težave ljudi z disleksijo se kažejo tako pri branju, pisanju kot tudi pri matematiki in 
drugih dejavnostih, ki zahtevajo prevajanje in manipuliranje simbolov npr. glasbenem 
zapisu (Kavkler, 2008, str. 14). 
 
b) Primanjkljaji pri učenju matematike (diskalkulija) 

 
Primanjkljaji pri učenju matematike se delijo na diskalkulijo in SUT pri aritmetiki. Pri 
učencih z diskalkulijo so prisotne težave na področju matematičnega konceptualnega 
(pojmovnega),  deklarativnega (obvladovanja aritmetičnih sredstev) in proceduralnega 
znanja (obvladovanja aritmetičnih postopkov) (Kavkler, 2008, str. 15). Učenci z 
diskalkulijo slabše obvladajo že predpogoje za učenje aritmetike (štetje, mestne 
vrednosti, velikostne odnose itd.), zato probleme rešujejo počasneje in manj točno 
(Kavkler, 2008, str. 15).  
Obstaja tudi skupina učencev s spacialno (prostorsko) diskalkulijo, pri kateri so 
značilne težave pri matematiki zaradi nezmožnosti vizualizacije, kar je posebej izrazito 
pri učenju geometrije in reševanju enačb. Težave so prisotne pri prostorski orientaciji, 
predvidevanju in prepisovanju (Kavkler, 2008, str. 15).  
Specifične aritmetične težave pri aritmetiki imajo učenci, ki imajo težave pri 
obvladovanju osnovnih aritmetičnih sposobnosti ter spretnosti seštevanja, odštevanja, 
množenja in deljenja (Kavkler, 2008, str. 15). 
 
c) Nebesedne motnje učenja 

 
Te motnje vključujejo motnje »desnohemisfernih procesov«, ki nadzorujejo 
predelovanje nebesednih informacij, kot so zavedanje prostora, prepoznavanje 
vizualnih procesov, koordiniranje vidnih informacij z motoričnimi procesi (Kavkler, 
2008, str. 16). Te motnje se kažejo pri težavah v matematiki, pri pisanju, motnjah 
zavedanja in presojanja socialnih situacij. 
 
 
d) Dispraksija 

 
Učenci z dispraksijo ne dosegajo nižjih dosežkov na vseh področjih, temveč le na 
nekaterih, najpogosteje na področju telesne vzgoje, tehničnega pouka, likovne vzgoje, 
pisanja ipd. (Magajna idr., 2008a, str. 47). Dispraksija je motnja procesov načrtovanja 
motorične dejavnosti, usvajanja motoričnih veščin in izvajanja naučenih motoričnih 
veščin (Kavkler, 2008, str. 16).  V splošnem to pomeni, da ima lahko učenec težave 
»na področju fine motorike (npr. ne more avtomatizirati pisave), na področju grobe 
motorike, kjer gre za izvajanje grobo motoričnih dejavnosti (npr. pri teku, igrah z žogo, 
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plezanju ipd.) in težave na področju motorike govoril (nerazločen govor, artikulacijske 
težave)« (Kavkler, 2008, str. 16).  
 

 
e) Motnje pozornosti s hiperaktivnostjo (ali brez hiperaktivnosti) 

 
Učenci z motnjo pozornosti niso vedno tudi hiperaktivni, zato je najbolje posamično 
pojasniti obe motnji, kar v nadaljevanju povzemam po Konceptu dela (2008). Motnje 
pozornosti se odražajo v težavah pri poslušanju in pomnjenju informacij, zadrževanju 
in usmerjanju pozornosti, dokončanju nalog, pri organizaciji dejavnosti in izpolnjevanju 
nalog. Hiperaktivnost pa se kaže najbolj v gibalnem nemiru, pretiranem gibanju in 
stalnem, nezaustavljivem govoru. Učenci z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo ali 
brez nje imajo pogosto, ne pa tudi vedno, SUT. Motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo 
ali brez nje označujejo razvojno neustrezne veščine pozornosti, impulzivnosti in v 
nekaterih primerih nemirno vedenje (hiperaktivnost) (Magajna idr., 2008a, str. 54). V 
dokumentu Koncept dela učne težave v osnovni šoli (Magajna idr., 2008a, str. 11) je 
še navedeno, da »SUT primarno niso posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, 
motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in tudi ne neustreznih okoljskih 
dejavnikov, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi« (Magajna idr., 2008a, str. 11). 
 
Kavkler in Magajna (2008, str. 27) pišeta, da je specifičnim učnim težavam skupno, da 
so nevrofiziološko in nevropsihološko pogojene oz. »so notranje narave« in se ravno 
zaradi tega vzroka pri otrocih s specifičnimi učnimi težavami pojavljajo ovire pri 
predelovanju določenih vrst informacij, kar pa vpliva na njihovo zmožnost razlaganja 
in povezovanja zaznanih informacij. Avtorici prav tako trdita (Kavkler in Magajna, 2008, 
str. 27), da so »SUT domnevno posledica (subtilnih) motenj v delovanju osrednjega 
živčevja, ki vplivajo na to, kako možgani predelujejo različne vrste informacij« (Kavkler 
in Magajna, 2008, str. 27). Pišeta tudi, da »specifične motnje učenja lahko izhajajo iz 
genetične variacije, nastopijo zaradi biokemičnih dejavnikov, dogodkov v pred in po-
porodnem obdobju ali drugih dogodkov, ki imajo za posledico nevrološko oviranost« 
(Kavkler in Magajna, 2008, str. 27). 
Končnik Goršič (2002, str. 12) pa je mnenja, da so »specifične učne težave pogojene 
tako z notranjimi dejavniki in z zunanjimi dejavniki, kot so socialno okolje, kjer otrok 
živi, kulturna sredina, kateri pripada, naklonjenost okolja do izobraževanja, jezikovne 
posebnosti okolja, izobrazbena raven staršev, socialne bolezni in revščina« (Končnik 
Goršič, 2002, str. 12). Ravno to, ali ima Končnik Goršič (2002) prav, pa želim v 
nadaljevanju te naloge odkriti, in sicer ali so SUT pogojene z neustreznimi okoljskimi 
dejavniki. 
 
Kot sem že omenila v odstavku o razliki med splošnimi in specifičnimi učnimi težavami, 
je splošno značilno za otroke s SUT, da nimajo težav pri vseh šolskih predmetih, 
temveč le pri nekaterih. To potrdi tudi Mikuš Kos (1991, str. 26): »Opazna so izrazita 
nihanja učinkovitosti pri enem samem predmetu, najpogostejše pa so motnje branja in 
pisanja.«  
 
Ena izmed opredelitev otrok s SUT, ki sem jo zasledila pri treh avtoricah (Kavkler in 
Magajna, 2008; Končnik Goršič, 2002) je tudi ta, da je za otroke s SUT značilno 
neskladje med ocenjenimi umskimi sposobnostmi in zmogljivostmi ter dejansko 
učinkovitostjo in uspešnostjo v šoli (Mikuš Kos, 1991, str. 26). Podobno navajata tudi 
Kavkler in Magajna (2008, str. 28), ki ju kar citiram: »Tudi delaven in vztrajen otrok, ki 
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je umsko nadpovprečno sposoben in živi v urejenem in spodbudnem okolju bo zaradi 
izrazitih specifičnih motenj branja ali pisanja počasi napredoval pri nekaterih 
dejavnostih in kljub obsežnim vajam tudi v srednji šoli nepravilno zapisoval nekatere 
običajne besede, bral počasi in z zavestnim naporom ali potreboval več časa za priklic 
neke informacije.«  
 
Mikuš Kos (1991, str. 28) navaja tudi, da so med psihologi otroci s specifičnimi učnimi 
težavami izredno priljubljeni, saj marsikateri izmed teh otrok izstopajo po svoji 
inteligentnosti ali po originalnem specifičnem načinu mišljenja, za katere psihologi 
uporabljajo izraz divergentno mišljenje. Pravi (Mikuš Kos, 1991, str. 28), da dokaz za 
to lahko poiščemo že pri mnogih velikih znanstvenikih in umetnikih našega človeštva, 
za katere velja domneva, da so imeli SUT: »Pri proučevanju življenjepisov, rokopisov 
in drugih dokumentov so ugotovili, da so imeli specifične učne težave Leonardo da 
Vinci, Ludwig van Beethoven, Thomas Edison, Niels Bohr, Albert Einstein.«  
 
2.2.1 Prepoznavanje učencev s specifičnimi učnimi težavami 
 
Da bi v razredu prepoznali učenca s specifičnimi učnimi težavami, nas vsekakor v to 
prepriča učni neuspeh, ki pa ponavadi ni zadosten kriterij za prepoznavanje specifičnih 
težav. V nadaljevanju bom zato predstavila nekaj kriterijev za prepoznavanje otroka s 
SUT, ki so jih strokovnjaki strnili v dokumentu Koncept dela: učne težave v osnovni šoli 
(Magajna idr., 2008a). 
 
Da bi pri učencu lahko ugotovili, ali ima SUT, moramo to dokazati z vsemi petimi kriteriji 
(Magajna idr., 2008a, str. 12): 

- »prvi kriterij – neskladje med učenčevimi splošnimi intelektualnimi 
sposobnostmi in njegovo dejansko uspešnostjo na določenih področjih učenja; 

- drugi kriterij – obsežne in izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in\ali 
računanju (pri eni ali več osnovnih štirih šolskih veščinah), ki so toliko izražene, 
da učencu onemogočajo napredovanje v procesu učenja; 

- tretji kriterij – učenčeva slabša učna učinkovitost zaradi pomanjkljivih kognitivnih 
in metakognitivnih strategij (tj. sposobnosti organiziranja in strukturiranja učnih 
zahtev, nalog) ter motenega tempa učenja (hitrost predelovanja informacij, 
hitrost usvajanja znanja); 

- četrti kriterij – motenost enega ali več psiholoških procesov, kot so pozornost, 
spomin, jezikovno procesiranje, socialna kognicija, percepcija, koordinacija, 
časovna in prostorska orientacija, organizacija informacij itn. Med 
najpomembnejšimi procesi, ki jih je pri učencu z učnimi težavami treba preučiti, 
sta pozornost in spomin. Ugotavljanje primanjkljajev ali motenosti psiholoških 
procesov pomeni ugotavljanje primanjkljajev ali motenosti v predelovanju 
(procesiranju) informacij, ki je posledica tega, kako možgani sprejemajo, 
uporabljajo, shranjujejo, prikličejo in izražajo informacije. Za učenje so ključni 
naslednji načini in vidiki predelovanja informacij: vidno, slušno, 
zaporedno\racionalno in konceptualno\celostno predelovanje, hitrost 
predelovanja ter pozornost; 

- peti kriterij – izključenost okvar čutil (vida, sluha), motenj v duševnem razvoju, 
čustvenih in vedenjskih motenj, kulturne različnosti in neustreznega poučevanja 
kot glavnih povzročiteljev težav pri učenju. Okvare čutil, motnje v duševnem 
razvoju itn. se sicer lahko pojavljajo skupaj z glavnim povzročiteljem, 
pomembno je, da jih izključimo kot glavne povzročitelje.«  
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Diagnoza zahteva interdisciplinarni pristop, ki vključuje sodelovanje otroka in staršev, 
učitelja in šolske svetovalne službe. Kot piše Končnik Goršič (2002, str. 17) diagnoza 
vključuje intervjuje in vprašalnike za otroke, starše in učitelje, pregledajo se otrokove 
intelektualne zmožnosti in dosežki, analizira se izvajanje veščin na različnih področjih 
učenja in aplicira preizkuse specifičnih sposobnosti, kot so fonološke sposobnosti, 
različne oblike pomnjenja, vizualno motorične zmožnosti ipd. 
 
2.3 Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
 
Učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljnjem besedilu učenci 
s PPPU ali UPPPU) so učenci, ki so na kontinuumu specifičnih učnih težav s težjimi ali 
najtežjimi oblikami specifičnih motenj učenja. Učenci s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja so najštevilnejša skupina med OPP in teh (UPPPU) je 2–3 % otrok v 
šolski populaciji (Kavkler in Magajna, 2008, str. 27). 
 
Izraz primanjkljaji na posameznih področjih učenja označuje zelo raznoliko 
skupino primanjkljajev ali motenj, ki se kažejo z zaostankom v zgodnjem razvoju 
pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, branja, pisanja, 
pravopisa, računanja, socialnih sposobnostih in čustvenem dozorevanju (Kavkler, 
2008). Ti primanjkljaji vplivajo na posameznikovo sposobnost interpretiranja zaznanih 
informacij oz. povezovanja informacij ter s tem ovirajo učenje temeljnih šolskih veščin, 
kot so branje, pisanje, pravopis in računanje (Kavkler, 2008). Motnje so notranje, 
nevrofiziološke narave in niso primarno pogojene z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi 
okvarami, motnjami v duševnem razvoju, čustvenimi motnjami ali neustreznimi 
okoljskimi dejavniki, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi (Kavkler, 2008). 
 
Med učence s PPPU spadajo učenci s težjo obliko specifičnih učnih težav in učenci z 
močno izraženimi primanjkljaji na področju pozornosti in hiperaktivnosti (Kavkler, 2008, 
str. 13), kar sem podrobneje predstavila v prejšnjem poglavju o specifičnih učnih 
težavah. 
 
Da bi prepoznali učenca s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, moramo 
potrditi kriterije, ki so potrebni za identifikacijo otroka s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja. Teh pet kriterijev (Kriteriji za opredelitve vrste in stopnje 
primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015, str. 23), ki so enaki 
za identifikacijo otroka s specifičnimi učnimi težavami, je predstavljenih v prejšnjem 
poglavju o specifičnih učnih težavah, zato jih v nadaljevanju ne bom zopet povzemala.  
V nadaljevanju te naloge želim predstaviti usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 
kjer bom podrobneje predstavila usmerjanje otrok s SUT in s PPPU, s čimer so OPP 
pridobili možnost, da se izkažejo in pokažejo tudi svoja močna področja. 
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3 USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 
 
ZUOPP (Ur. l. RS, št. 58/11, 2011) v 1. členu predstavi vsebino tega zakona, in sicer 
se s tem zakonom ureja usmerjanje otrok, mladostnikov  in mlajših polnoletnih oseb s 
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: otroci s 
posebnimi potrebami ali OPP) ter določajo načini in oblike izvajanja vzgoje in 
izobraževanja. 
 
Zdi se mi pomembno izpostaviti nekaj splošnih besed o samem usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, in sicer je v ZUOPP (Ur. l. RS, št. 58/11, 2011, 5. člen) 
navedeno, da se OPP usmerjajo v programe glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, 
ovir in motenj. »Vzgoja in izobraževanje OPP poteka po: 

− programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo, 

− prilagojenem programu za predšolske otroke, 
− vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, 
− prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom, 
− prilagojenih programi vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom, 
− posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih, 
− vzgojnih programih« (ZUOPP, Ur. l. RS, št. 58/11, 2011, 5. člen). 
 

Tako so v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo »usmerjeni otroci, za katere komisije za usmerjanje presodijo, da imajo 
takšne razvojne in učne zmožnosti ter da bodo, predvidoma s prilagojenim izvajanjem 
in dodatno strokovno pomočjo, dosegli vsaj minimalne cilje oz. standarde znanja« 
(Kavkler, 2008, str. 6), ki so določene v učnih načrtih za vse predmete osnovne šole in 
posamezen razred, v katerega se vključuje otrok s posebnimi potrebami. 

Na podlagi 27., 28., 29. in 30. člena ZOUPP  (Ur. l. RS, št. 58/11, 2011) mora strokovna 
skupina, ki jo imenuje ravnatelj, na šoli izdelati individualiziran program za otroka s 
posebnimi potrebami. To strokovno skupino sestavljajo strokovni delavci šole in drugi 
strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje in izobraževanja. Poleg 
strokovne skupine sodelujejo tudi otrokovi starši. »Z individualiziranim programom se 
določijo oblike dela pri posameznih predmetih, način izvajanja dodatne strokovne 
pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju 
in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka« (Kavkler, 2008, 
str. 6). 
  
3.1 Usmerjanje otrok s specifičnimi učnimi težavami 
 
Za ugotavljanje specifičnih učnih težav je potrebno opraviti ustrezne diferencialno-
diagnostične postopke (Magajna idr., 2008a, str. 12), ob upoštevanju: 

- »kriterijev za prepoznavanje specifičnih učnih težav in  
− razlikovanja nižje in višje stopnje težavnosti specifičnih učnih težav, 

imenovane tudi primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  kar je podrobneje 
predstavljeno v prejšnjem poglavju« (Magajna idr., 2008a, str. 12).  
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Tako med učence z učnimi težavami spadajo učenci z nižjo stopnjo težavnosti oz. z 
lažjimi in zmernimi specifičnimi učnimi težavami, ki se jih ne usmerja v program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Po Zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 87/11, 2011, 12. člen), je šola dolžna 
učencem z učnimi težavami prilagoditi metode in oblike dela pri pouku ter jim omogočiti 
vključitev v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.  
 
Med SUT z višjo stopnjo težavnosti oz. s težjimi in najtežjimi oblikami težav, spadajo 
učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, »ki se jih usmerja v 
izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, v 
okviru katerega so deležni prilagoditev v organizaciji, načinu preverjanja in ocenjevanja 
znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka ter dodatne strokovne pomoči« 
(Magajna idr., 2008a, str. 12). Za to skupino bom v naslednjem poglavju predstavila 
tudi vrste prilagoditev, ki so opisane v posebnem kurikularnem dokumentu Navodila 
za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo 
(Kavkler, 2008). 
 
Delitev in usmerjanje specifičnih učnih težav pa ponazarja tudi spodnji slikovni prikaz, 
kjer so zapisne prilagoditve za posamezno skupino SUT. 
 

Zelo rada bi izpostavila misel, da je šola tista institucija, ki mora za vse učence  nuditi 
prilagodljiv in usklajen učno-vzgojni proces, saj le na tak način lahko učence podpremo 
pri doseganju enakovrednega izobrazbenega standarda. In kot omenjajo strokovnjaki 
v Konceptu dela (Magajna idr., 2008a, str. 13), obe skupini učencev s specifičnimi 

Slika 1: Delitev specifičnih učnih težav 
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učnimi težavami v primerjavi z vrstniki lahko dosegata enakovreden izobrazbeni 
standard.  
 
 
3.2 Usmerjanje učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
 
Za pedagoške delavce, je pomembno, da prepoznajo učenca s PPPU in takega 
učenca pravilno usmerjajo in spremljajo skozi šolanje. Pomembno je poudariti, da je 
poleg vseh prilagoditev ključnega pomena spoznati učenca in se povezati z njegovim 
socialnim duhom, saj lahko na tak način vsaj preprečimo oz. zmanjšamo njegovo 
prizadetost na čustvenem in socialnem področju. Prav zato je namen tega poglavja 
predstaviti, kako usmerjati otroka s PPPU. 
 
Najprej želim predstaviti kriterije za prepoznavanje višje stopnje težavnosti specifičnih 
učnih težav ali »otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja« za namen 
usmerjanja. Kot je že bilo povedano v poglavju o usmerjanju specifičnih učnih težavah, 
jih delimo na nižjo stopnjo težavnosti, ki vključujejo lažje in deloma zmerne SUT, in 
višjo stopnjo težavnosti, ki vključujejo del zmernih, predvsem pa težje in najtežje 
specifične težave (»primanjkljaji na posameznih področjih učenja«). Prav tako je v 
istem poglavju bilo povedano, da v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo usmerjamo le učence s specifičnimi učnimi težavami višje stopnje 
oz. učence s PPPU.  
Tako je v dokumentu Koncept dela: učne težave v šoli (Magajna idr., 2008a, str. 13) 
za namen usmerjanja, pod višjo stopnjo težavnosti navedeno sledeče: 
 

- »Učencu pomanjkljivo obvladovanje temeljnih spretnosti otežuje sledenje in 
napredovanje na širših področjih kurikula (npr. pismenost je na ravni, ki otroku 
zelo otežuje dostop do pisnih gradiv ali izvajanje pisnih nalog na katerem koli 
področju kurikula).  

- Kljub skrbno zasnovanim (ciljno usmerjenim) oblikam pomoči ni opaznega 
napredka na področjih specifičnih primanjkljajev.  

- Tudi različni alternativni pristopi in poskusi kompenziranja specifičnih 
primanjkljajev niso učinkoviti in ne zagotavljajo zadostnega napredovanja v 
okviru zahtev kurikula oz. izobraževalnega programa (učnih načrtov).  

- Pri učencu sta frustracija in oškodovano samospoštovanje kot posledici zgoraj 
omenjenih težav izražena do te mere, da postane splošno nemotiviran za 
učenje, izostaja od pouka, pri njem se pojavijo čustvene in\ali vedenjske težave.  

- Učenci z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami potrebujejo dodatno specialno 
strokovno pomoč, ki jo izvajajo specialni pedagogi ali učitelji na svojem 
predmetnem področju, če so se izpopolnjevali za delo z otroki s posebnimi 
potrebami.«  

 
Primanjkljaji na posameznih področjih učenja se med šolanjem odražajo na mnogih 
vidikih otrokovega življenja. Kot ugotavlja Magajna (2006) skozi proučevanje raziskav 
v modelu rezilientnosti, nekatere specifične motnje ovirajo posameznika le v 
določenem obdobju šolanja, druge pa vse življenje otežujejo uresničevanje 
izobrazbenih, poklicnih življenjskih ciljev. »Vendar pa mnogo otrok s specifičnimi 
motnjami učenja dokonča šolanje in se kljub izrazitim težavam na nekaterih področjih 
učenja dokaj uspešno sooča z zahtevami poklicnega in osebnega življenja« (Magajna, 
2006, str. 86). Potrebno je vedeti tudi, da imajo nekateri učenci več primanjkljajev, ki 
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se med seboj prekrivajo, pri drugih pa so zopet ti primanjkljaji izrazito izolirani in le 
malo vplivajo na področje učenja.  
 
»Neuspehi, ki jih UPPPU doživlja zaradi specifičnih motenj, pogosto povzročajo 
doživljanje frustracije, znižanje samospoštovanja in vodijo k izogibanju dejavnostim, ki 
zahtevajo rabo njegovih šibkih področij. In ravno zaradi tega potrebujejo učenci s 
PPPU dodatno specialno strokovno pomoč, ki jo izvajajo specialni pedagogi ali učitelji 
na svojem predmetnem področju, če so se izpopolnjevali za delo z otroki s posebnimi 
potrebami« (Kavkler in Magajna, 2008, str. 29). 
 
3.2.1 Prilagoditve za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
 
Tako je glede na diagnosticirane SUT potrebno izvajati ustrezne prilagoditve, ki jih v 
nadaljevanju tega poglavja povzemam po Navodilih za prilagojeno izvajanje programa 
osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo (2008): 
 

a) ORGANIZACIJA POUKA 
 
1. 1  Prostor  
 

- Priporočljivo je, da učenec sedi čim bližje učitelju oz. tako, da bo stik čim bolj mogoč 
zaradi potrebe po tesnejšem, pozornejšem stiku učitelj-učenec (Kavkler, 2008, str. 
20). 

- Učenec naj sedi na prostoru, ki mu omogoča biti pazljiv in pomaga pri 
osredotočenosti na šolsko delo (npr. blizu table, kadar je pouk frontalno voden, proč 
od vrat, oken, ur, ki glasno tiktakajo, saj to lahko moti in ovira njegovo pozornost) 
(Kavkler, 2008, str. 20). 

- Učenec naj sedi blizu sošolcev, ki so mu najbolj pripravljeni pomagati pri konkretnih 
nalogah in stiskah (npr. kaj prebrati, ponoviti navodilo ipd.) (Kavkler, 2008, str. 20). 

- Če učenec želi sedeti za mizo sam, mu je to potrebno omogočiti, saj včasih 
potrebujejo več prostora (Kavkler, 2008, str. 20). 

- Organizacija prostora v učilnici naj bo taka, da omogoča več individualnosti 
(»individualni kotički«, »tihi kotiček«) in več dela v parih ter majhnih skupinah 
(Kavkler, 2008, str. 20). 

- Predvideti je potrebno prostor za učne in tehnične pripomočke, ki naj bodo vedno 
na stalnem mestu, zaradi slabše razvitih organizacijskih sposobnosti in spretnosti, 
ki so pri otrocih s PPPU pogoste (Kavkler, 2008, str. 20). 

- Na šoli je potrebno predvideti tudi ustrezno velik in ustrezno opremljen prostor za 
individualno delo ter za delo v majhnih skupinah zunaj učilnice (Kavkler, 2008, str. 
20). 
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1. 2 Didaktični pripomočki in oprema 
 

- Učenci z bralnimi težavami morajo imeti priložnost, da posnamejo na kasetofon 
predavanja učiteljev, uporabljajo računalnik ipd. (Kavkler, 2008, str. 21). 

- Učencem s PPPU s slabo avtomatizirano tehniko pisanja je potrebno fotokopirati 
daljše zapiske snovi, razlage snovi pa naj posnamejo na kasetofon itd. (Kavkler, 
2008, str. 21). 

- »Učenci s slabše razvitimi finomotoričnimi sposobnostmi potrebujejo prilagoditve 
tudi pri rabi tehničnih pripomočkov pri kemiji, fiziki, tehniki« (Kavkler, 2008, str. 21). 

- »Učenci, ki naredijo veliko napak pri pisanju, potrebujejo še slovarje in računalnik 
s črkovalnikom« (Kavkler, 2008, str. 21). 

- Pri učencih s PPPU je izražena večja potreba po ponazarjanju snovi z 
avdiovizualnimi sredstvi (Kavkler, 2008, str. 21). 

 
1. 3  Strokovni delavci 

 
Področje dela z učenci s PPU v osnovni šoli vključuje in povezuje (Kavkler, 2008, str. 
22): 
- »učitelje, ki izvajajo dobro-poučevalno prakso, 
- svetovalne delavce (ki so lahko psihologi, pedagogi, socialno delavci defektologi 

in socialni pedagogi), ki v okviru svoje specifične strokovne usposobljenosti 
opravljajo svetovalno delo, ter  

- mobilne defektologe, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč oz. specialno 
pedagoško obravnavo« (Kavkler, 2008, str. 22). 

 
Odnos med učiteljem in učencem s PPPU predstavlja pomembno iztočnico za 
uspešnost obeh strani. Tako je v dokumentu Navodila za prilagojeno izvajanje 
programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo (Kavkler, 2008, str. 20–21) 
navedeno, kakšna morata biti učitelj in strokovni delavec, s katerima učenec s PPPU 
preživi večino časa v šoli. Kot je zapisano, je za učence s PPPU zelo pomembna dobra 
strokovna usposobljenost učitelja, saj UPPPU v šoli z učiteljem preživi največ časa. 
Tako učitelj za dobro osnovno strokovno usposobljenost za delo z UPPPU potrebuje 
osnovna splošna pedagoška znanja in strategije, ki spadajo v sklop »dobre poučevalne 
prakse«, ter nekatera osnovna specifična znanja v zvezi z UPPPU, ki omogočajo 
razumevanje specifičnih primanjkljajev, ter seznanjenje z nekaterimi 
najpomembnejšimi načeli in oblikami prilagoditev tem učencem (Kavkler, 2008, str. 
21). 
 

b) ORGANIZACIJA ČASA 
 

Zelo pomembno je, da se učencu zagotovi dovolj časa, da ne občuti časovnega 
pritiska. Časovno prilagoditev tako potrebujejo vsi učenci s PPPU, ki imajo slabše 
avtomatizirano tehniko branja, pisanja in računanja (Kavkler, 2008, str. 33). »Dodatna 
strokovna pomoč se praviloma izvaja med poukom in nikoli pred poukom ali po pouku. 
Prav tako je dodatno strokovno pomoč potrebno uskladiti z učenčevimi potrebami, 
utrudljivostjo in obremenjenostjo« (pav tam). Dodatna strokovna pomoč je praviloma 
učinkovitejša, če je na začetku intenzivnejša in se pozneje količina pomoči zmanjšuje 
(Kavkler, 2008, str. 23). 
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c) ORGANIZACIJA POUKA 
 
1. Poučevanje in učenje 
 

- Načela, ki veljajo za »dobro poučevalno prakso«, so za učence s PPPU ključnega 
pomena, saj morata biti učitelj in izvajalec dodatne strokovne pomoči dovolj 
senzibilizirana in odprta za prepoznavanje učenčevih posebnih vzgojno-
izobraževalnih potreb (Kavkler, 2008, str. 23). 

- Pomembna je kombinacija različnih metod in pristopov, tako lahko učitelj kombinira 
direktno poučevanje (jasno določeni cilji, pravila, demonstracija korakov in 
povezav med pojmi) ter strateško učenje (učenje strategij reševanja nalog in 
uporabe znanj pri reševanju problemov) (Kavkler, 2008, str. 23). 

- Pomembno je tudi, da učitelj reducira kompleksne naloge le tistim učencem s 
PPPU, ki imajo slabše razvito pojmovno znanje (npr. učenci z diskalkulijo) 
(Kavkler, 2008, str. 23). 

- Vodilno in ključno vlogo pri ukrepanju oz. delu z učenci PPPU mora imeti sprotna 
povratna informacija, ki naj temelji na spodbudi in doseženem napredku na 
posameznem področju. Podobno meni tudi Peklaj (2008, str. 76), ki trdi, da »učenci 
svojega napredka pogosto ne zaznajo, zato jim ga mora učitelj čim bolj nazorno 
pokazati (npr. posname branje učenca s težavami branja na začetku in po 
določenem času, ko je napredek viden in mu zavrti oba posnetka)«, kar je odlično 
za učenca, da opazi svoj napredek (Kavkler, 2008, str. 23). 
 

2. Učinkovite strategije poučevanja za učence s PPPU 
 
Znano je, da je šola tista, ki v večji meri vpliva na psihosocialni razvoj otroka. Na 
različne načine sooblikuje otrokovo vedenje, čustvovanje in mišljenje. V tej ustanovi 
pa za otroka pomembno vlogo odigra njegov učitelj, ki je sposoben ustvariti dobro 
šolsko klimo. Učitelj je ponavadi prva oseba, ki pomaga učencu z učnimi težavami oz. 
UPPPU, ponavadi pa je tudi prva oseba, ki določene primanjkljaje ali specifične motnje 
učenja odkrije.  
 
Učinkovite strategije za poučevanje UPPPU so (Kavkler, 2008, str. 23):  
- »upoštevanje posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb UPPPU v procesu 

poučevanja in učenja (uvodne povezave vsake nove teme z že obravnavanimi 
temami, povezava obravnavanih tem z učenčevimi življenjskimi izkušnjami, 
multisenzorno učenje, kratka in jasna navodila, pomoč pri organizaciji zapiskov, 
razdelitev kompleksnih nalog, raba vizualnih pripomočkov, pogosta menjava 
dejavnosti, zanimivo predstavljanje snovi, aktivno učenje, ki omogoča konstrukcijo 
lastnega znanja, sporočanje ocene učencu, ki jo naj vedno spremlja širša razlaga, 
več odmorov med nalogami itd.; 

- omogočanje razvoja otrokove samokontrole oziroma otrokove lastne 
odgovornosti omogočamo (z nudenjem občasne fizične bližine, s pogostejšim 
očesnim kontaktom pred podajanjem pomembne informacije, s primernimi 
vprašanji spodbuditi/omogočiti učenčevo samoevalvacijo, z učenjem strategij 
samokontrole); 

- razvoj učenčeve kompetentnosti na kognitivnem, emocionalno-
motivacijskem in socialnem področju zagotavljamo (z razvijanjem prilagojenih 
načinov pristopanja k učenju, s spodbujanjem in opogumljanjem, s spodbujanjem 
in usmerjanjem k primerjanju/tekmovanju s samim sabo, ne pa z drugimi, z 
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razporeditvijo v skupino otrok, ki ga sprejema in se z njimi dobro počuti, z 
odkrivanjem, spodbujanjem in izpostavljanjem učenčevih močnih področij, s 
strpnostjo, potrpežljivostjo in razumevanjem)« (Kavkler, 2008, str. 23). 

 
3. Prilagajanje domačih nalog in drugih zahtev za delo doma 

 
Ker so učenci s PPPU od vrstnikov bolj obremenjeni s šolskim delom, je zanje zelo 
pomembno, da so zahteve v zvezi z domačo nalogo dobro premišljene in strukturirane. 
Zato mora učitelj dobro načrtovati in prilagoditi domače naloge, da jih bo učenec s 
PPPU zmogel opraviti čim bolj samostojno. Domače naloge pa morajo vključevati 
takšne vaje, ki upoštevajo učenčevo zadnje stanje znanja, sposobnosti in 
primanjkljajev. Predvsem pa je pri domačemu delu pomembna kvaliteta in ne 
kvantiteta (Kavkler, 2008, str. 26). 
 

4. Preverjanje in ocenjevanje znanja 
 

Pri preverjanju in ocenjevanju je pomembno, da učitelj prilagaja (Kavkler, 2008, str. 
27): 
• »način posredovanja vprašanj (vprašanja morajo biti konkretna in enoznačna, 

zahtevnejša vprašanja oz. kompleksnejša navodila naj bodo razdeljena na 
podvprašanja oz. na enostavnejša navodila, naj sproti preverja razumevanje 
navodil);  

• način posredovanja (učenčevih) odgovorov (znanje učencev z izrazitimi bralno-
napisovalnimi težavami se preverja predvsem ustno, z grafično predstavljenimi 
rezultati, s praktičnimi izdelki ipd.);  

• čas ocenjevanja znanja pri tistih učencih s PPPU, ki nimajo avtomatizirane tehnike 
pisanja, branja in računanja, in tistih z organizacijskimi težavami primerno 
podaljšamo; 

• organizacijo preverjanja (preverjanje po delih, ne vsega naenkrat, kar pomeni, da 
samo preverjanje učitelj razdeli na dve zaključeni enoti ali več in ga izvaja v dveh 
ali več delih oz. srečanjih);  

• obliko pisnih gradiv za preverjanje znanja (več grafičnih in barvnih opor, več odprtih 
vprašanj, več vprašanj izbirnega tipa, povečan tisk, večji razmiki med vrsticami, 
vsako vprašanje na svojem listu, pri čemer učenec lahko dobiva vprašanja drugega 
za drugim, pri določenem tipu nalog se učencu pomaga z vključitvijo nazornih 
zgledov oz. primerov reševanja itd.);  

• rabo tehničnih pripomočkov (računalnik, kalkulator ali kasetofon, didaktični 
materiali in ponazorila, ki jih je učenec za konkretizacijo uporabljal že pri samem 
pridobivanju in utrjevanju znanja itd.); 

• prostorske pogoje (če je pri otroku opaziti izrazit strah pri odgovarjanju pred celim 
oddelkom, njegovo znanje preverjamo v »tihem« kotičku v učilnici oz. po potrebi 
lahko tudi zunaj učilnice itd.)« (Kavkler, 2008, str. 27). 

 

Mnenja sem, da se vsi, ki delamo z otroki z omenjenimi težavami, moramo zavedati, 
da je uspešnost dela z otroki odvisna od količine našega znanja o specifičnih učnih 
težavah. Pomembno je da vemo, od kod izvirajo težave in kako pomagati. 
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4 OPREDELITEV SOCIALNO-EKONOMSKEGA STATUSA 
 
Socialno-ekonomski status je zelo obsežen pojem, zato je namen tega poglavja 
predstaviti več definicij socialno-ekonomskega statusa in na koncu strniti vse v eno 
opredelitev, ki je ključna za razumevanje raziskovalnega problema. 
 
Prepričana sem, da je socialno-ekonomski status (v nadaljnjem besedilu SES) v naši 
družbi eden izmed močnejših dejavnikov družbenega položaja, ki kaže materialno 
kakovost življenja in opredeljuje mesto posameznika oz. posameznice na hierarhični 
družbeni lestvici.  
 
SES se tako enači z družbeno (ne)enakostjo in družbeno slojevitostjo. Na vprašanje o 
družbeni slojevitosti so različni sociologi odgovarjali različno. Webrov pristop k 
družbeni slojevitosti, ki ga v svojem delu predstavita Haralambos in Holborn (1995, str. 
45), je temeljil na treh determinantah, in sicer: ekonomski položaj, ugled in moč. Enake 
determinante družbene slojevitosti pa je uporabila Popit (2009, str. 76) za opredelitev 
socialno-ekonomskega statusa, in sicer jih opredeli z naslednjimi besednimi zvezami: 
»Ekonomsko stanje (ekonomski položaj) posameznika oz. posameznice je odvisno 
od premoženja, ki je v neki družbi opredeljeno kot pomembno in dragoceno (npr. 
zemlja, stavbe, živina, druge oblike lastnine), ali od dohodka, seveda pa lahko tudi od 
obeh. Premoženje (bogastvo, imetje) pomeni danes lastnino nepremičnin, delnic, 
deležev v podjetjih, skladih itd., ki jo je mogoče pretvoriti v zaslužek ali denar, ali iz nje 
pridobiti dobiček (npr. iz lastništva podjetja, z oddajo nepremičnine, zemlje itd.) [...]. 
Dohodek se nanaša na tisto, kar ljudje pridobivajo s svojim, največkrat poklicnim, 
delom« (Popit, 2009, str. 76). 
 
»Družbena moč pomeni stopnjo, do katere lahko posamezniki in posameznice ali 
skupine odločajo o ravnanju drugih tudi proti njihovi volji. Gre tudi za možnost, da 
posameznik, posameznica ali skupina uresniči svoje cilje, vpliva na dogajanje v družbi 
v svojo korist in uveljavi svoje interese, četudi jim drugi nasprotujejo« (Popit, 2009, str. 
76). 
 
»Družbeni ugled, prestiž je količina spoštovanja in časti, ki so ju posamezniki in 
posameznice deležni v družbi. Človek lahko pridobi ugled zaradi svojih osebnostnih 
lastnosti in sposobnosti, ki so v družbi cenjene (npr. zanesljivosti, pripravljenosti 
pomagati drugim, tekmovalnosti itd.) [...]. Ugled se izraža posredno z različnimi 
dejavnostmi, odnosi, znaki in simboli. Ljudi naslavljamo z nazivi, ki izražajo prestiž: 
npr. ekscelenca, doktor, profesor. Politike, kraljice, voditelje držav sprejemamo v goste 
po točno določenem protokolu. Srečanja, na katerih se zbirajo ljudje z visokim 
ugledom, so pogosto zaprta za druge ljudi« (Popit, 2009, str. 76). 
 
Da pripadniki istega sloja pogosto razvijejo enako mišljenje, skupne interese in 
podoben način življenja potrdi Popit (2009, str. 80). Avtorica (Popit, 2009, str. 80) je 
mnenja, da sta položaj posameznika in s tem njegov dostop do družbeno pomembnih 
dobrin odvisna od tega, kateremu sloju pripada: »Družbena slojevitost zahteva 
legitimiziranje, tj. utemeljevanje in upravičevanje razvrščanja ljudi v sloje in s tem 
neenake porazdelitve ekonomskih dobrin, moči in ugleda. Noben sistem družbene 
slojevitosti ne bi mogel ostati dlje časa stabilen, če ga ne bi sprejemala večina 
pripadnikov in pripadnic družbe ter verjela, da je upravičen in da so ljudje razporejeni 
po pravičnih kriterijih« (Popit, 2009, str. 80). 
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Podobno definicijo o ekonomskem stanju, družbeni moči in ugledu je opredelil tudi 
francoski sociolog, Pierre Bourdieu, s pojmom kapital. Ugotovil je, da se obstoječa 
družbena stratifikacija enostavno reproducira in trdil, da se kapital kaže v treh pojavnih 
oblikah (Bourdieu, 2004; v Peček in Lesar, 2006, str. 23):  

- ekonomski kapital, ki je direktno menljiv v denar in je lahko institucionaliziran v 
obliki lastnine;  

- kulturni kapital, ki je pod določenimi pogoji menljiv v ekonomski kapital in je 
lahko institucionaliziran v obliki izobrazbenih kvalifikacij;  

- socialni kapital, ki je sestavljen iz socialnih obveznosti (povezav) in je lahko 
institucionaliziran v obliki plemiških nazivov.  

 
Ob pregledu definicij nekaj avtorjev (Toličič in Zorman, 1977; Haralambos, 1995; Popit, 
2009) kaj je SES, sem ugotovila, da so vse definicije podobno opredeljene, le določene 
pa v družbeni pojem (SES) vključujejo tudi druge spremenljivke. Ena izmed teh je npr. 
definicija Toličiča in Zormana (1977), ki trdita, da SES opredeljuje ekonomsko in 
socialno stanje posameznika v družbi. To definicijo izpostavljam, saj bo nadaljnja 
raziskava tega dela temeljila na podobnih postavkah. Tako Toličič in Zorman (1977) 
aplicirata, da »SES zajema predvsem poklic in izobrazbo staršev, materialno stanje in 
kulturno raven družine, medsebojne odnose znotraj družine, aspiracije staršev glede 
na otrokov intelektualni in osebnostni razvoj, spodbujanje in pomoč otroku pri učenju 
ter stil vzgajanja« (Toličič in Zorman, 1977). Tako z vsem naštetim kar avtorja (Toličič 
in Zorman, 1977) vključujeta v SES, naredita le tega bolj uporabnega za področje 
vzgoje in izobraževanja. 
 
V naslednjem poglavju bom predstavila spremenljivke, ki sestavljajo SES. 
 
4.1 Merjenje socialno-ekonomskega statusa 
 
Čeprav ne obstajajo splošno veljavne spremenljivke socialno-ekonomskega statusa, 
bom v nadaljevanju predstavila spremenljivke, ki jih je Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo (v nadaljnjem besedilu ZRSŠ) za nadaljnje analize posameznih raziskav 
opredelil pod indikator SES. Z analizo osnovnih komponent (izobrazba matere, 
izobrazba očeta, jezik doma, število knjig doma, regresirana šolska prehrana, imetje 
dejavnosti) so izoblikovali indikator SES in pri tem preverili, ali so vse vključene 
spremenljivke primerne za skupni indikator (Povezanost rezultatov pri nacionalnem 
preverjanju znanja s socialno-ekonomskim statusom učencev, poukom in domačimi 
nalogami, 2009): 

- dohodek 
»Dohodek se zelo pogosto uporablja kot spremenljivka za merjenje socialno-
ekonomskega statusa, saj ga je relativno lahko izmeriti oz. določiti za večino 
posameznikov. Ponavadi je v indeksu za merjenje socialno-ekonomskega 
statusa opredeljen kot tekoči denarni razpoložljivi dohodek. Ta zajema dohodek 
iz delovnega razmerja, prejemke iz občasnega dela, dohodek iz 
samozaposlitve, pokojnine, socialne in družinske prejemke, dohodek iz lastnine 
ter denarne pomoči in darila« (Povezanost rezultatov pri nacionalnem 
preverjanju znanja s socialno-ekonomskim statusom učencev, poukom in 
domačimi nalogami, 2009, str. 18).  

- izobrazba 
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»Izobrazba posameznika se da relativno lahko določiti in je prav tako pogosto 
zajeta kot spremenljivka za ugotavljanje socialno-ekonomskega statusa. 
Izobrazba je definirana kot najvišja dosežena javno veljavna izobrazba, ki si jo 
je oseba pridobila« (Povezanost rezultatov pri nacionalnem preverjanju znanja 
s socialno-ekonomskim statusom učencev, poukom in domačimi nalogami, 
2009, str. 18). 

- poklic 
»Poklicni status je odsev pridobljene izobrazbe, ki je potrebna za opravljanje 
določenega poklica in dohodka, ki ga posameznik prejme za opravljanje 
določenega poklica« (Povezanost rezultatov pri nacionalnem preverjanju 
znanja s socialno-ekonomskim statusom učencev, poukom in domačimi 
nalogami, 2009, str. 19). 

- premoženje 
»Premoženje po Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur. l. št. 
141/2006) predstavlja vso premično in nepremično premoženje davčnega 
zavezanca in njegovih družinskih članov, in sicer: stanovanja, stanovanjske hiše 
in garaže, poslovne prostore in poslovne stavbe, prostore za počitek in 
rekreacijo [...]« (Povezanost rezultatov pri nacionalnem preverjanju znanja s 
socialno-ekonomskim statusom učencev, poukom in domačimi nalogami, 2009, 
str. 19). 

 
V primerjavi s sociološkimi razlagami družbene slojevitosti, predstavljenimi v prejšnjem 
poglavju, in spremenljivkami, uporabljenimi za posamezne raziskave ZRSŠ, opažam, 
da obe izražata enako definicijo socialno-ekonomskega statusa. Namreč, navedene 
štiri spremenljivke SES v raziskavi ZRSŠ (Povezanost rezultatov pri nacionalnem 
preverjanju znanja s socialno-ekonomskim statusom učencev, poukom in domačimi 
nalogami, 2009) se medsebojno povezujejo s sociološko opredelitvijo treh dimenzij 
družbene slojevitosti avtorice Popit (2009), ki se meri po ekonomskem stanju, ugledu 
in moči. Če poenostavim na primeru: delavec v proizvodnji ali snažilec imata nizek 
dohodek in s tem majhen ugled ter majhno moč, na drugi strani pa imajo npr. zdravniki 
visoke dohodke ter s tem velik ugled, saj imajo možnost pojavljanja v javnosti, njihova 
dejanja so vidnejša in za družbo pomembnejša, s tem pa tudi pridobijo veliko moč oz. 
vpliv. 
 
Pomembno je opozoriti, da raziskava ZRSŠ (Povezanost rezultatov pri nacionalnem 
preverjanju znanja s socialno-ekonomskim statusom učencev, poukom in domačimi 
nalogami, 2009) o povezanosti rezultatov pri nacionalnem preverjanju znanja s 
socialno-ekonomskim statusom učencev, poukom in domačimi nalogami zaradi 
občutljivosti podatkov, podatke o dohodku in premoženju družine ni zbirala. So pa 
poleg spremenljivk, ki so jih izoblikovali znotraj indikatorja SES, spraševali po drugih 
značilnostih učenčevega okolja in družine, npr. o jeziku, ki ga govorijo doma, številu 
knjig doma ter raznih vidikih materialnih dobrin (npr. slovarji) in dejavnosti, katerih se 
učenci udejstvujejo. Te spremenljivke poleg tipičnega socialno-ekonomskega statusa 
odražajo kulturni vidik učenčevega okolja, kar omogoča celovitejši pogled v učenčevo 
socialno-ekonomsko okolje. 
Opažam, da so podobne spremenljivke za indikator SES uporabljene v raziskavah 
PISA (2006, 2009, 2012), npr. indeks ESCS1, ki je sestavljen iz družinskega ozadja: 
                                                      

 

1 ESCS – indeks ekonomskega, socialnega in kulturnega statusa 
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najvišje dosežene stopnje izobrazbe staršev, najvišjega zaposlitvenega statusa 
staršev in števila stvari (računalnik, pisalna miza, itd.), tudi števila knjig, ki jih imajo 
učenci doma (Kolednik, 2010, str. 142). 
 
Iz omenjenih meritev SES, ugotavljam, da se v večini indikator SES meri po 
spremenljivkah izobrazbe, poklica, dohodka, materialnih dobrin in po zelo zanimivi, že 
večkrat omenjeni, spremenljivki, številu knjig doma.  
V raziskavi tega magistrskega dela, kjer bom poskušala raziskati ali SES vpliva na učni 
uspeh otrok s PPPU ter analizirati mnenja staršev otrok s PPPU o njihovi pomoči pri 
učenju in njihovem odnosu z učitelji, bom vključila nekaj omenjenih spremenljivk 
indikatorja SES (izobrazba starša, število knjig doma, dohodek, regresirana prehrana).  
 
4.2 Vpliv socialno-ekonomskega statusa na učni uspeh učencev 
 
V tem poglavju želim odgovoriti na vprašanje, ali SES vpliva na učni uspeh otroka. 
Veliko je strokovnjakov in raziskav, ki to potrjujejo (OECD, 2012, TIMSS, 2003; Toličič 
in Zorman, 1977; Haralambos, 1999; Razdevšek-Pučko idr., 2003) inv večji meri 
navajajo enake ugotovitve, ki kažejo na to, da je učni (ne)uspeh povezan s socialno-
ekonomskim statusom posameznega učenca. 
 
Poznano nam je, da vsak otrok, ki prvič vstopi v šolo, prinaša s seboj že 
uveljavljeno količino znanja in strategij, ki jih je oblikoval skozi predšolska leta v 
domačem okolju. Od tod tudi izhaja teza, da domače okolje otroka pomembno 
vpliva na njegovo vzgojno-izobraževalno pot. Avtorica Košak Babuder (2006, str. 
131) to potrdi z ugotovitvijo, da če so znanja in strategije otroka v skladu s 
pričakovanji šolskega okolja, se bo uspešno vključil v vzgojno-izobraževalni 
proces. Pri otroku, ki pa izhaja iz okolja z nižjim socialno-ekonomskim statusom, 
pa prihaja do neskladja med temi znanji in strategijami, razvitih v domačem okolju 
in tistimi znanji in strategijami, ki jih pričakujemo ob vstopu v šolo. To bi lahko 
poimenovali kot negativno dispozicijo otrokove šolske poti, saj ima lahko otrok 
ravno zaradi tega hude težave že na samem začetku šolanja, z leti pa se poveča 
verjetnost poglabljanja teh težav. In kot ugotavlja Košak Babuder (2006, str. 131), 
se posledično »otroci iz revnih družin soočajo z nižjimi izobrazbenimi dosežki in 
slabšo sposobnostjo socialne integracije [...].« 
 
Kot trdi Payne (2005; v Košak Babuder, 2006, str. 130): »Za vsak socialno-
ekonomski razred veljajo skrita pravila, na osnovi katerih posamezniki, živeči v teh 
sredinah, oblikujejo svoje strategije, znanje in veščine.«, za namen moje raziskave, 
predstavljene v empiričnem delu, predstavlja pomembno izhodišče sklepanja, da 
je tudi učni uspeh učencev iz različnih socialno-ekonomskih razredov drugačen. 
Tako avtorici Peček in Lesar (2006, str. 23) proučujeta razlike v učni uspešnosti 
učencev iz različnih socialno-ekonomskih okolij. Predstavita Bourdieuev pogled na 
kapital ter izpostavita vlogo kulturnega kapitala v treh oblikah, s katerim je moč pojasniti 
neenake šolske dosežke otrok z različnim socialno-ekonomskim statusom.  
Avtorici (Peček in Lesar, 2006, str. 23) pišeta, da je prenos kulturnega kapitala znotraj 
družine, po Bourdieuju, odvisen od količine in predvsem časa, ki ga družina (posebno 
mati) namenja otroku. Iz tega sledi, da si čas, pozornost in skrb verjetno lažje privoščijo 
družine z močnejšim ekonomskim stanjem, kar pomeni, da imajo ti otroci z višjim 
socialno-ekonomskim statusom starše z znanjem in sredstvi, s katerimi vodijo te otroke 
v smeri visokih izobraževalnih uspehov (Peček in Lesar, 2006, str. 23). Sprašujem se, 
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ali to pomeni, da v večini učenci z nižjim socialno-ekonomskim statusom dosegajo nižji 
učni uspeh? Kot piše Cugmas (idr., 2010, str. 323) imajo starši z nižjim SES težje 
pozitiven vpliv na učni uspeh svojih otrok. Cugmas (idr., 2010, str. 323) izpostavlja tudi 
ugotovitev, da je SES družine najvplivnejši na otrokovo učno uspešnost iz visokega in 
nizkega SES, medtem ko je za otroke srednjega razreda manj odločujoč. 
 
Kot je razbrati iz ugotovitev strokovnjakov, izobrazba staršev, kot pomembna 
spremenljivka socialno-ekonomskega statusa, pomembno vpliva na  otrokov nadaljnji 
učni uspeh. To potrjuje tudi mednarodna raziskava TIMSS iz leta 1995, ki kaže, da so 
učenci staršev z višjo izobrazbo dosegali boljše rezultate kot učenci manj izobraženih 
staršev (Peček in Lesar, 2006, str. 46). Novejše raziskave, ki so bile delane za naš 
prostor, pričajo enako: »Bolj izobraženi so starši, večja je verjetnost, da bo uspeh 
učenca boljši, manj izobraženi so starši, večja je verjetnost, da bo njegov učni uspeh 
slabši« (Razdevšek Pučko idr. 2002). 
 

Da se SES izrazito odraža na učni uspešnosti otroka, priča tudi Košak Babauder (2011, 
str. 224): »Učenci, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine, so v 
izobraževalnem sistemu pogosteje manj uspešni kot tisti, ki prihajajo iz bolj 
spodbudnega okolja, in so neuspehu v šoli še posebno izpostavljeni.« 
 
Raziskava Toličiča in Zormana (1977, str. 328) prav tako ugotavlja enako, in sicer se 
je »v zahodnih državah pokazalo, da je SES med pomembnimi prediktorji za učenčevo 
šolsko uspešnost, stališča do dela, osvojene vrednote, poklicno kariero ter njegovo 
življenjsko usmerjenost sploh« (Toličič in Zorman, 1977, str. 328). Avtorja (Toličič in 
Zorman, 1977, str. 328) navajata tudi Bernsteina, ki je ugotovil, da okolje nižjega 
socialno-ekonomskega statusa premalo spodbuja otroka k izražanju, zato ima otrok 
manjši besedni zaklad in skromnejšo stavčno strukturo govora.  
 
Avtorja Good in Brophy (1995; v Šarič, 2006, str. 224) pa pišeta o t. i. »izobrazbenem 
primanjkljaju«, s katerim se povezuje nizek SES. Mnenja sta, da finančni viri niso 
neposredni dejavnik primarnega kognitivnega okolja, pomembnejša sta znanje in 
izkušnje staršev, zato se tolikokrat omenja pomembna variabla SES, izobrazba 
staršev. Po Good in Brophy (1995; v Šarič, 2006, str. 224) pomeni kognitivno okolje 
intelektualno stimulacijo, ki jo učenec prejme doma, kar vključuje dostopnost knjig in 
drugih virov, kot sta kakovost in količina časa, ki ga starši preživijo z otrokom. Avtorja 
Good in Brophy (1995; v Šarič, 2006, str. 224) predstavita to s primeri: odhod v živalski 
vrt, razlaganje o živalih, spraševanje otroka o njegovih pojmovanjih do življenja itd. 
Pišeta (Good in Brophy, 1995; v Šarič, 2006, str. 224) tudi o tem, da so starši sami 
model intelektualne dejavnosti, npr., z branjem časnikov in knjig iz lasnega interesa in 
užitka, gledanjem televizije in razpravljanjem o vsebini videnega, sodelovanjem v 
različnih organizacijah, z obiski muzejev kulturnih dogodkov ipd.  
 
Ob omenjenem se je bistveno vprašati, ali je možno, da starš z nizkim SES, ki ga 
opredeljujejo njegova nižja izobrazba, nižji dohodek, pomanjkljivo kulturno imetje, 
ustvari spodbudno intelektualno kognitivno okolje za svojega otroka. Ob vsem tem je 
pomembno pomisliti tudi na družbeno-socialne probleme v našem prostoru, na visoko 
stopnjo brezposelnosti v državi, na odstotke praga revščine, delovni čas zaposlenih, 
na visoko izobražene mlade, ki so brez službe itn. 
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V tem poglavju želim opozoriti na še eno zanimivost poleg splošnega strinjanja 
raziskovalcev o vplivu socialno-ekonomskega statusa na otrokov učni uspeh. 
Peček in Lesar se dotakneta teme posameznikov, ki od vseh opisanih zakonitostih 
v prejšnjih odstavkih odstopajo. Pišeta o zaključkih raziskave »Identifikacija 
kriterijev za vrednotenje pravičnosti v izobraževanju« (Peček in Lesar, 2006, str. 
48), ki kažejo na učence, ki imajo kljub visoki izobrazbi staršev nizek splošen učni 
uspeh in se vpisujejo v krajše srednješolske programe. Kot trdita, bi to lahko 
pojasnili z njihovimi nižjimi sposobnostmi in po Bourdieuju, bodisi z morebitno 
prisotnostjo kulturnega kapitala v obliki institucionaliziranega stanja, ki pa ni tudi 
objektiviran in utelešen. In obratno, izsledki te raziskave kažejo tudi na učence, 
katerih starši imajo le osnovno šolo, pa so bili v osnovni šoli odličnjaki in so se 
vpisali v gimnazijske programe (Peček in Lesar, 2006, str. 48). Peček in Lesar 
(2006, str. 48) v aspiraciji staršev sklepata na višje sposobnosti, večjo motiviranost 
učencev iz nižjih slojev, ki je morda povezana tudi z mankom materialnih možnosti. 
To potrdita tudi z ugotovitvami Toličiča in Zormana (1977): »Aspiracije so močno 
odvisne od družine, v kateri otrok živi.«  
 
Na to zanimivost sem opozorila, saj skozi pregled strokovne literature prihajam do 
domnev in predvidevanj, da bo tudi v moji raziskavi prišlo do podobnih ugotovitev, 
oz. do morebitnih odstopanj od zakonitosti strokovne literature. V naslednjem 
poglavju predstavljam vpliv SES na učni uspeh ranljivejše skupine otrok, in sicer 
otrok s PPPU. 
 
4.3 Vpliv socialno-ekonomskega statusa na učence s primanjkljaji na 

posameznem področju učenja 
 
Ker je zelo malo raziskav, ki pričajo o vplivu socialno-ekonomskega statusa na 
učno uspešnost učencev s PPPU, v nadaljevanju podrobneje predstavljam 
raziskavo, ki je bila izvedena v našem prostoru in je potrdila vpliv socialno-
ekonomske prikrajšanosti na učno uspešnost otrok s PPPU. Strokovni delavci v 
Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani so opazili, da je v 
populaciji otrok, ki obiskujejo njihovo ustanovo, čedalje več tistih, ki izhajajo iz 
družin z nizkim SES in se ob tem soočajo s specifičnimi učnimi težavami. Tako 
Kavkler, Magajna, Mikuš Kos in Slodnjak (2006, str. 131) to potrdijo z rezultati 
raziskave, v kateri je od vzorca razvrščenih otrok v Svetovalnem centru bilo 
približno 27 odstotkov osnovnošolcev z izrazitejšimi specifičnimi učnimi težavami 
iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom. 
 
V omenjeni raziskavi so v enem izmed delov zajeli vzorec otrok, ki izhajajo iz družin 
z nižjim socialno-ekonomskim statusom, znotraj vzorca pa so oblikovali dva pod-
vzorca. V prvem vzorcu so bili otroci s PPPU, v drugem pa otroci, ki niso bili 
usmerjeni oz. nimajo PPPU. Za nas so v nadaljevanju pomembni rezultati prve 
skupine, otrok s PPPU z nižjim SES. 
 
V raziskavi so želeli ugotoviti ali nižji SES vpliva na učno uspešnost otrok s PPPU. 
Po pridobljenih rezultatih so ugotovili (Kavkler, Magajna, Mikuš Kos in Slodnjak, 
2006, str. 132), da so otroci s PPPU z nižjim SES v primerjavi s skupino otrok brez 
PPPU z nižjim SES pri vseh spremenljivkah (povprečna ocena pri slovenskem 
jeziku, matematiki, spoznavanju narave in družbe; pozorno poslušanje, bogato 
besedišče, prost slog obnavljanja besedila; usvojitev pisanja, branja, računanja; 
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razumevanje navodil) dosegali nižja povprečja. Ugotovili so namreč, da nižji kot je 
SES, nižja je učna uspešnost otroka s PPPU. 
V raziskavi prav tako ugotavljajo (Kavkler, Magajna, Mikuš Kos in Slodnjak, 2006, 
str. 133), da ima večina otrok s PPPU, ki imajo disleksijo, dobre sposobnosti vidno-
prostorskega predstavljanja. Dodajajo, da imajo otroci s PPPU v primerjavi z otroki 
brez PPPU slabše razvite sposobnosti (bogato besedišče, prost slog obnavljanja 
besedila, usvojitev branja), ki so predpogoj za uspešno učenje. 
Kot smo že omenili, domače okolje v predšolskem okolju otroku podaja dispozicije 
za vnaprejšnjo izobraževalno pot in kot omenja Košak Babuder (2006, str. 133), 
»manj spodbudno, revno okolje že v predšolskem obdobju vpliva na razvoj teh 
potrebnih predznanj, sposobnosti in spretnosti za uspešno šolsko delo.« 
 
Izsledki raziskave (Košak Babuder, 2006, str. 133) pričajo še o doseganju nižjih 
rezultatov otrok s PPPU pri uspešnosti učenja in slabše razvite jezikovne 
spretnosti, besednjaka, sposobnosti usmerjanja in vzdrževanja pozornosti ter 
razumevanje terminov in navodil. Košak Babuder (2006, str. 133) ugotavlja, da so 
otroci s PPPU zaradi primanjkljajev na področju pomnjenja in avtomatizacije ter 
poimenovanja in priklica, ki vplivata na jezikovne spretnosti, še dodatno ovirani. 
Zaradi težav v kratkotrajnem in delovnem pomnjenju, ki sta splošno značilna za 
otroke s SUT, jih to ovira predvsem pri obvladovanju veščin branja in pisanja ter v 
situacijah, ko morajo izvesti nalogo po danih navodilih.  
 
Raziskava predstavi tudi nekaj splošnih razlag slabše usvojene veščine branja in 
pisanja pri otrocih s PPPU, na podlagi socialno-ekonomskega vpliva. Ugotavljajo 
(Košak Babuder, 2006, str. 134), da se jezikovno učenje v domačem okolju pri 
otrocih iz revnih družin kvalitativno razlikuje od jezikovnega učenja otrok iz 
materialno bolje preskrbljenih družin. »Otroci iz revnih družin imajo nasploh 
skromnejši besednjak, besedne sposobnosti in jezikovne spretnosti ter se od otrok 
iz bolje materialno preskrbljenih družin zelo razlikujejo v svojem pridobivanju in 
uporabi jezika, v jezikovnem razumevanju, v razumevanju števil in vzročno-
posledičnih odnosov ter po svojem vedenju o svetu, ki jih obkroža« (Bowman, 
Donovan idr.; citirano po Košak Babuder, 2006, str. 134).  
Že omenjena avtorica (2006, str. 134) ta vidik razloži tudi na uporabi stimulativnih 
igrač in knjig, ki jih je v revnih družinah malo, s tem pa »starši manj spodbujajo in 
podpirajo intelektualno znanje ter kasnejšo šolsko uspešnost.«  
 
V splošnem so v raziskavi ugotovili in zaključili, da so pri otrocih s PPPU jezikovne 
spretnosti zaradi težav v poimenovanju, priklicu in pomnjenju bolj ali manj 
okrnjene. Z odraščanjem v okolju nižjega socialno-ekonomskega statusa, »ki je 
jezikovno nespodbudno in nestimulativno« (Košak Babuder, 2006, str. 134), pa so 
otroci s PPPU še dodatno ovirani, saj nimajo spodbud in možnosti nadoknaditi 
nastale primanjkljaje.  
 
Ob vseh teh spoznanjih se sprašujem, ali je res upravičeno, da učitelji pričakujejo 
od staršev, da bodo otrokom s PPPU nudili ustrezno obliko učne pomoči, saj je pri 
nekaterih starših situacija dvojno ovirana, in sicer s posebnimi potrebami otroka in 
nižjim socialno-ekonomskim statusom.  
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5 POMOČ STARŠEV OTROKOM PRI UČENJU 
 
Družina oz. starši so vsekakor pomemben dejavnik učne uspešnosti otroka, saj kot 
ugotavlja Mikuš Kos (v Žerdin,1991, str. 31): »Je lahko dobro sodelovanje med starši 
in šolo za otroka pomemben varovalni dejavnik pred šolsko neuspešnostjo.« 
 
Kako in na kakšen način se lahko starši vključujejo v šolsko delo otroka, pa Puklek 
Levpušček in Zupančič (2009) predstavita z delitvijo na: 

- »posredne oblike starševskega vključevanja (pomoč pri domači nalogi, 
preverjanje otrokovega znanja, spodbujanje k branju literarnih del, modeliranje 
in prenos izobraževalnih vrednot na otroka, spremljanje otrokovega učnega 
napredka, organizacija otrokovega časa pri učenju in prostočasnih dejavnostih) 
in  

- neposredne oblike starševskega vključevanja (kot so udeležba staršev na 
govorilnih urah in roditeljskih sestankih, sodelovanje pri izobraževanju za 
starše, prisotnost na učnih urah in sodelovanje pri delu za potrebe razreda in 
šole)« (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, str. 102).  

 
Moje mnenje je, da lahko pri večini otrok pomoč staršev pri otrokovem učenju prinese 
pozitivne učinke na njihov učni uspeh, a iz osebnega poznavanja različnih starševskih 
situacij mi je poznano, da mnogi starši nimajo toliko znanja, energije in prostega časa, 
da bi učinkovito pomagali otrokom pri učenju. To potrdi tudi Krumm (1998, str. 92) v 
eni izmed svojih raziskav, ki je bila vezana za avstrijsko območje, kjer dokaže, da 
večina staršev želi pomagati svojim otrokom pri učenju in šolskih obveznostih, a ne 
vedo kako, ali pa se njihova pomoč izkaže za neuspešno. Tako tudi Benedik (2010), 
ki piše o pomoči staršev pri otrokovem učenju za namen diplomskega dela, izpostavi 
ugotovitev avtorice De Carvalho (De Carvalho 1998; v Benedik, 2010, str. 14), da na 
segmentu vključevanja staršev v šolsko delo velikokrat nastopi problem, ko se pojavijo 
razlike v podedovanem kulturnem kapitalu in materialnih standardih. Kulturni kapital 
je, kot ga Bourdieu (v Peček in Lesar, 2006, str. 23) definira, zunanje bogastvo oz. 
kultura, izobrazba in ga predstavi v prenašanju družinskega kapitala na potomce z 
razlikovanjem družin v času, količini, skrbi in pozornosti, ki jo posamezna družina 
akumulira. 
Ravno zaradi tega sem si v empiričnem delu zadala cilj raziskati, koliko lahko starši 
pomagajo otroku s PPPU, čigar situacija je lahko dodatno otežena že zaradi posebnih 
potreb otroka in morebiti nižjega socialno-ekonomskega statusa. 
Med prebiranjem literature o pomoči staršev pri otrokovem učenju sem zasledila 
naslednjo misel: »če bi učitelji staršem posredovali zadostna znanja ter strokovno 
podporo za konkretno urjenje šolske snovi doma, bi bili mnogi starši otrokov boljši 
partner pomoči« (Jereb, 2011, str. 111), iz katere sklepam, da obstajajo izkušnje 
neučinkovitega sodelovanja in različnih pričakovanj med učitelji in starši otrok. Ob tem 
se tudi sprašujem, ali je realno pričakovanje učiteljev, da starši doma vsakodnevno z 
otroki urijo šolsko snov. 
 
Ob tej misli se sprašujem, kakšna pričakovanja imajo učitelji do pomoči staršev 
otrokom na splošno, zato to nameravam predstaviti v nadaljevanju besedila. Iz tega 
želim odgovoriti na vprašanji – kakšna so pričakovanja učiteljev do pomoči staršev 
otrokom s PPPU, ki potrebujejo več dodatne strokovne pomoči, in kakšna so šele 
pričakovanja učiteljev do pomoči staršev otrokom s PPPU  v situacijah, ki so dvojno 
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otežene, tako s posebnimi potrebami otroka kot z nižjim socialno-ekonomskim 
statusom.  
 
5.1 Pomoč staršev otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja 
 
Katera čustva doživljajo starši ob spoznanju, da je njihov otrok učenec z učnimi 
težavami oz. učenec s PPPU, piše Jereb (2011, str. 111). Trdi, da so učenci z učnimi 
težavami oz. učenci s PPPU za starše velikokrat vzrok njihovih čustvenih stisk. Mnogi 
starši ob soočanju z otrokovimi primanjkljaji na učnem področju doživljajo različna 
čustva in občutke: od šoka, zanikanja, nezaupanja, jeze, krivde do depresije in občutka 
sramu. Na eni strani obstajajo primeri (Jereb, 2011, 112), ko starši otroka težje 
sprejmejo, na drugi strani pa primeri staršev, ki postanejo do tega otroka pretirano 
zaščitniški. Nekateri izmed staršev postanejo celo zagovorniki otroka ali raznih društev 
otrok z učnimi težavami, poznani pa so tudi primeri staršev, ki se angažirajo kot aktivni 
zastopniki potrebnih sprememb znotraj šole ali celo izobraževalnega sistema (Jereb, 
2011, str. 112).  
 
V tem odstavku želim predstaviti tudi primer ene izmed mater, ki se je soočila z 
učinkovito pomočjo vsem trem otrokom s specifičnimi učnimi težavami in izdala knjigo 
Dokaži, da znaš2, kot priročnik za starše, ki so v enaki situaciji. Avtorica knjige Vanja 
Gale (2014) predstavi vrsto načinov pomoči, kako je pomagala otrokom pri branju, 
pisanju in računanju. Navaja (Gale, 2014, str. 93), da sta pri branju s hčerjo začeli 
najprej tako, da ji je razložila, kaj so besede. Nato jih je izgovarjala s presledki in 
poudarjala posamezno besedo, da sta lahko brali posamezne kratke besede. Sprva 
sta črke v besedi črkovali, da je hči lahko nato izgovorila celo besedo. Vadili in 
ponavljali sta vsak dan, da sta lahko prešli na daljše besede in postopoma na kratke 
povedi. Pri pisanju sta se najprej učili sestavljati besede, tako da je hči črkovala vsako 
besedo in vsak dan napisala nekaj besed, toliko časa, da jo je napisala prav. Po 
usvojitvi pisanja besed sta prešli na pisanje povedi in začeli z dvema povedma na dan. 
Avtorica opisuje, da je opazila, da so njeni otroci pogostokrat pozabljali na veliko 
začetnico in imeli veliko težav z ločili. Teh težav se je lotila tako, da sta s hčerjo dva 
meseca vsak dan najprej ustno ponavljali, kdaj se uporabljajo posamezna ločila, in 
nato pisno. Naprej sta vadili tako, da je mama zapisala poved, hči pa končno ločilo za 
vsako poved. Pri matematiki sta se soočili s težavo pri zapisovanju dvo- ali več mestnih 
številk. Avtorica piše, da hčeri zapisovanje številk z različnimi barvami ni pomagalo, 
zato jo je naučila, da pri dvomestnih številih najprej zapiše prvo številko, ki jo sliši, pred 
njo pa drugo. Pri stoticah ji je svetovala, da nariše tri črtice in na prvo črtico vedno 
zapiše stotico, na tretjo črtico enico, na drugo črtico pa desetico. Težave pomnjenja pri 
besedilnih nalogah sta rešili tako, da je hči v besedilni nalogi podčrtala vse številke in 
besede, ki so opisovale, kaj je potrebno narediti (npr. vzame 15 jabolk, razdeli trem 
otrokom), da je lahko rešila nalogo. 
Skratka, knjiga je odličen opis ustreznih načinov pomoči in čustev, s katerimi se sooči 
vsak starš ob spoznanju, da ima otrok učne težave, prav tako pa zelo dober primer 
prikaza, ko se starš spomni svojih težavnih šolskih dni. O slednjem piše tudi Strojin 
(1992, str. 42), psihologinja in nekdanja direktorica Svetovalnega centra v Ljubljani, in 

                                                      

 

2Gale, V. (2014). Dokaži, da znaš - knjiga za starše otrok z učnimi težavami 
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sicer, da je na vprašanje staršem, če je kateri izmed staršev imel v otroštvu podobne 
težave, dobila večkrat pritrdilen odgovor. Ugotavlja, da nekatere starše lastna izkušnja 
naredi bolj razumevajoče, zopet druge pa bolj zahtevne. »Očitno so svoje otroštvo 
krepko potlačili v podzavest, včasih še z večjo zavzetostjo »rujejo plevel« na otrokovi 
njivi, ker se ne želijo spominjati travm svojega otroštva. Mnogim staršem je na primer 
ostal strah in odpor do šolskega dela, s tem nočejo imeti nikdar več opravka, nočejo, 
da ima otrok težave [...]« (Strojin, 1991, str. 42).  
Prav tako pa lahko podobne članke s pozitivnimi zgodbami mater, ki so učinkovite v 
pomoči svojim otrokom s specifičnimi primanjkljaji na učnem področju, ravno zaradi 
podobnih izkušenj, zasledimo v zborniku prispevkov Otroci in mladostniki s specifičnimi 
učnimi težavami – spodbujanje, podpiranje in učinkovita pomoč (Čengija, 2006). 
 

5.2 Splošno o pričakovanjih med učitelji in starši do pomoči otrokom pri 
delu za šolo 

 
5.2.1 Pričakovanja staršev do učiteljev 
 
Preden odgovorim in predstavim, kakšna so pričakovanja učiteljev do pomoči staršev, 
želim izpostaviti tudi nekaj misli o pričakovanjih staršev do učiteljev.  
 
Iz osebnih izkušenj vem, da imajo starši vseh otrok v šoli različna pričakovanja do 
učiteljev, odvisno od njihovih izkušenj. Mnogo je staršev, ki za otrokove težave krivijo 
šolo ali učitelje. Skozi poučevalno prakso sem bila deležna spremljanja raznoraznih 
primerov, kot npr., ko so prišli starši v šolo do razredničarke svojega otroka in jo obtožili 
za prehlad njihovega otroka, saj ni opazila, da je učenec bil dva dni brez copat. Primer, 
ki se mi je globoko vtisnil  v spomin, je tudi ta, ko se je mamica enega učenca oglasila 
v razredu in zahtevala od razredničarke, da zmeraj preveri, če si je učenec zabeležil, 
kaj ima za domačo nalogo. Skratka, pričakovanja so različna in odvisna od 
posameznikovih izkušenj. Ob takih primerih sem mnenja, da mora biti učitelj dovolj 
samozavesten in odgovoren v svojem poklicu, da že v samem začetku šolskega leta 
seznani starše, kakšna pričakovanja ima do njih, jim predstavi naloge učencev in 
pojasni, kakšne so učiteljeve naloge. Predlagala bi predvsem pogovor s starši na 
roditeljskih sestankih skozi negativne in pozitivne primere podobnih izkušenj.  
 
Kaj nasploh pričakujejo starši od učiteljev? V diplomskem delu Pavc (2000) ugotavlja, 
da se starši želijo z učiteljem pogovoriti o otrokovem obnašanju, načinu učenja in 
osebnostnem razvoju. Prav tako pričakujejo, da jim bo učitelj svetoval, kako naj 
pomagajo otroku pri učenju, ter da bo učitelj pri svojem delu strokoven, tako na 
vsebinskem kot tudi metodičnem področju. Jelenc in Novljan (2001) pišeta, da starši 
od učiteljev pričakujejo primeren odnos do otrok, razumevanje morebitnih težav in 
nudenje pomoči. 
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5.2.2 Pričakovanja učiteljev do staršev 
 
Mnenja sem, da vsak odnos terja neka medsebojna pričakovanja subjektov. Tako v 
odnosu med učitelji in starši v nadaljevanju predstavljam, kakšna so pričakovanja 
učiteljev do pomoči staršev pri otrokovem učenju. 
 
Benedik (2010) v svojem diplomskem delu predstavi mnenje anketiranih staršev in 
ugotavlja, da učitelji od staršev pogosto pričakujejo, da otroku pomagajo pri branju, 
tako da poslušajo otroka, ko glasno bere, in se ob prebranem pogovorijo ter mu 
pomagajo pri pisanju, računanju in težjih nalogah. 
 
Jelenc in Novljan navajata (2001, str. 17), da učitelji od staršev pričakujejo sledeče:  
- da bodo zagotovili, da bo njihov otrok v šolo prihajal redno in spočit, 
- da bodo zagotovili, da bo njihov otrok prihajal v šolo pripravljen, 
- da bodo podpirali pravila vedenja, ki veljajo v šoli, 
- da bodo otroku uredili najboljše možne pogoje za domače delo, 
- da bodo podpirali enotne zadeve, ki so povezane s šolskim delom in 
- da se bodo udeleževali srečanj v šoli. 
 
Raziskava Wright in Stegelin (2003; v Rajgl, 2010) kaže na prepričanje staršev, da 
učitelji velikokrat pričakujejo več od staršev, kot so zmožni narediti. Avtorja 
raziskave (2003, v Rajgl, 2010) navedeta razloge staršev, zakaj so mnenja, da so 
učiteljeva pričakovanja velika, in sicer so prezaposleni, nimajo časa, otroci jih ne 
želijo ob sebi in ne vedo kaj narediti. Podobne razloge staršev v našem prostoru 
potrdi tudi Polak (2008) s svojo raziskavo. Katera so ta pričakovanja učiteljev do 
staršev, pa Hornby (v Kalin, 2003) odgovarja, da predvsem sprotno spremljanje 
domačega dela otroka (pregledovanje domačih nalog, poslušanje branja, 
ponavljanje učne snovi, spraševanje učne snovi …), ki je v splošnem vsepovsod 
po svetu enako, za naš prostor z raziskavo potrdi tudi Kalin (2003). 
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5.3 O pričakovanjih med učitelji in starši do pomoči otrokom s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 

Vzpostavitev aktivnega partnerskega sodelovanja med učiteljem in starši je ključnega 
pomena za večjo verjetnost učenčevega učnega napredka. Sodelovanje s starši pa za 
učitelja predstavlja eno izmed njegovih del in odgovornosti, ki jih zahteva učiteljski 
poklic.  
 
Oblikovanje tega pozitivnega odnosa s starši in njihovo vključevanje v izobraževanje 
je za otroka s PPPU toliko bolj pomembno, saj to pripomore k boljšemu premagovanju 
težav. Za starše pa to sodelovanje predstavlja seznanjanje z učnimi težavami oz. 
primanjkljaji na učnem področju, ki ga ima otrok, ter oblikovanje celovite in učinkovite 
mreže pomoči. Oboji – učitelji in starši, imajo skupne cilje – odkriti učne težave in 
vzroke zanje ter čim prej začeti z različnimi strategijami pomoči in spremljanjem 
učinkovitosti izvajanja teh strategij, kar na koncu vse skupaj tvori komplementaren 
odnos pomoči učencu s specifičnimi primanjkljaji pri učenju (Jereb, 2011, str. 110). 
 
5.3.1 Pričakovanja staršev otrok s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja do učiteljev 
 
Da obstajajo starši otrok z učnimi težavami, ki želijo pomagati svojim otrokom, potrdi 
Magajna (idr., 2008b) z raziskavo, opravljeno na vzorcu 277 staršev učencev z učnimi 
težavami oz. specifičnimi primanjkljaji na učnem področju. V tej raziskavi, so starši 
sami izrazili željo po tesnejšem sodelovanju in boljših odnosih z učitelji (Magajna idr., 
2008b). »V svojih predlogih so izpostavili več konkretnih navodil za pomoč svojemu 
otroku, več razpoložljivih učiteljev za pogovor in izmenjavo informacij o virih pomoči za 
otroka ter več izobraževalnih aktivnosti za starše (predavanje, delavnice, skupine 
staršev otrok z učnimi težavami), ki bi jim pomagale bolje spoznati naravo otrokovih 
težav ter nudile kar največ konkretnih nasvetov za pomoč staršev otrokom pri 
domačem delu za šolo« (Jereb, 2011, str. 112). 
 

5.3.2 Pričakovanja učiteljev do staršev otrok s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 

 
Kot piše Jereb (2011, str. 112) imajo učitelji, ki poučujejo učence s specifičnimi učnimi 
težavami, večkrat nerealna oz. visoka pričakovanja do staršev glede pomoči otrokom, 
saj starši niso strokovnjaki za učne težave. Prav zaradi tega, je nerealno pričakovati 
od staršev, da bodo znali npr. pomagati pri izboljšanju povezovanj glasov v besede ali 
integriranju informacij, avtomatizaciji poštevanke ipd., zlasti ker se učna snov 
spreminja in so npr. pri matematiki računski postopki pisnega seštevanja in odštevanja 
drugačni, kot so bili v času šolanja staršev. Navsezadnje so to otroci s PPPU in OPP. 
Pri učni pomoči je vsekakor potrebno strokovno znanje, kako pomagati otroku s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 
 
Da so pričakovanja učiteljev do pomoči staršev otrokom s PPPU nerealna, omenjam 
zato, ker starši nimajo strokovnega znanja, da bi uporabili pravilne metode ob pomoči 
pri učenju. Kot sem že omenila v prejšnjih poglavjih, se v številnih zapisih (npr. Končnik 
Goršič in Kavkler, 2002, str. 155; Gale, 2014; Strojin, 1992) omenjajo primeri staršev, 
ki so se ob spoznanju, da ima njihov otrok SUT, spomnili enakih težav v času svojega 
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šolanja. Ob tem so starši zapisali, da najlažje pomagajo tako, da razumejo stisko 
otroka, imajo pa premalo znanja, da bi uresničevali pravilne metode pri samem učenju.  
 
Ob omenjenem je za razmisliti, kako naj šele starš otroka s PPPU pomaga pri učenju 
v višjih razredih, kjer je učna snov zahtevnejša in velikokrat zahteva pravilne metodične 
postopke (npr. pri matematiki) ali pa poznavanje naravoslovnih pojavov (npr. pri fiziki, 
kemiji). Poleg tega je potrebno tudi strokovno poznavanje specifičnih primanjkljajev pri 
učenju in pravilno usmerjanje. 
 
Jereb (2011, str. 112) zato predlaga, da naj starši otrok z učnimi težavami v prvi vrsti 
prejmejo kar največ informacij o otrokovem funkcioniranju v šoli ter naravi njegovih 
učnih težav. Temu naj sledi svetovanje učiteljev staršem, kako lahko pomagajo otroku 
pri šolskem delu v njihovem domačem okolju in končno še krepitev staršev, da se 
zmorejo soočiti z otrokovimi učnimi težavami in kar najbolj aktivno vključiti v proces 
pomoči otroku ter sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci (Jereb, 2011, str. 112). 
 
Tukaj bi rada izpostavila besedo »krepitev staršev«, ki jo omenja Jereb (2011) kot 
»ojačanje staršev«. Vsekakor sem mnenja, da je starše potrebno seznaniti, da imeti 
učne težave ni bolezen otroka ali onemogočitev, da bi otrok dokončal šolo ali študij. 
Hkrati pa jih vsekakor tudi seznaniti, da je potrebno njihovo aktivno vključevanje v 
procesu pomoči in ne prelaganje odgovornosti ali krivde na učitelja.  
 
5.4 O pričakovanjih učiteljev do pomoči staršev z nižjim socialno-

ekonomskim statusom otrokom s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja  

 
Kot sem že omenila v prejšnjem poglavju, imajo starši otrok s PPPU premalo 
strokovnega znanja o specifičnih primanjkljajih njihovega otroka na učnem področju in 
tako ne poznajo metod, ki so potrebni za otrokovo lažjo usvojitev znanja. Ob tem se 
tudi sprašujem, kako je šele otežena situacija staršem teh otrok, čigar SES je nizek. 
Kot sem že omenila v poglavju o opredelitvi SES, se ta  meri po izobrazbi, dohodku, 
kulturnem imetju (npr. število knjig doma) starša. Nizek SES tako predstavlja nižjo 
izobrazbeno strukturo v družini, kar posledično pomeni pomanjkanje znanja in 
strokovne literature, v večji meri pa predstavlja oteženo situacijo otroku, saj nima 
spodbud in možnosti, da bi nadomestil primanjkljaje. 
 
Da je SES v tesni povezanosti s starševskim vključevanjem v šolsko delo, pričajo 
ugotovitve raziskave Cugmas (2010, str. 323): »Starši z višjim  SES sebe bolje 
predstavljajo v vlogi osebe, ki sodeluje z otrokovim učiteljem, in menijo, da imajo več 
pravic, ki zadevajo njihovo sodelovanje s šolo. Bolj izobražene matere imajo več 
informacij o šolanju otrok in so dejavneje vpletene v šolanje otrok. Starši z nižjimi 
dohodki pa imajo pogosto zadržke do sodelovanja pri otrokovem šolanju; to je 
povezano s pomanjkljivim znanjem, pomanjkanjem socialne opore in stresom, 
povezanim z manjšimi finančnimi možnostmi.«  
 
Ob vsem do sedaj omenjenem se je potrebno vprašati, ali so potem realna 
pričakovanja učiteljev do staršev otrok s PPPU z nižjim SES, ki so po mnenju avtorja 
Hornby (v Kalin, 2008) že tako preobremenjeni, da bi lahko pomagali pri delu za šolo.  
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Ravno to analizira tudi Košak Babuder (2011, str. 227), ki je mnenja, da so pogosto 
pričakovanja do staršev učencev iz revnih družin nerealna, saj ne morejo pomagati 
svojim otrokom. Razlogi za to so največkrat neustrezna izobrazba in pomanjkanje 
sredstev za plačevanje dragih inštrukcij (Košak Babuder, 2011, str. 228). Tukaj bi rada 
ponovno izpostavila že omenjen podatek – pomanjkanje stimulativnih igrač in knjig v 
predšolskem obdobju (Košak Babuder, 2006, str. 134), ki so velikokrat za starše z 
nižjim socialno-ekonomskim statusom prevelik finančni zalogaj. 
 
Košak Babuder (2011, str. 135) izpostavlja tudi podatek iz raziskave, ki priča o tem, da 
učitelji otroke iz revnih družin nasploh ocenjujejo z nižjimi ocenami, znanja in spretnosti 
otrok s PPPU iz revnih družin pa ocenjujejo še nižje zaradi njihovih izrazitejših učnih 
težav. Avtorica (Košak Babuder, 2011, str. 135) tako izpostavlja pereč problem 
učiteljev, ki v večji meri potencirajo socialno izključenost otrok s PPPU. Kot navaja 
(Košak Babuder, 2011, str. 135), učitelji najpogosteje izvajajo prilagoditve v smislu 
reduciranja šolske snovi in zahtevnosti, namesto da bi upoštevali znanja in strategije 
ter izvajali prilagoditve, ki upoštevajo PPPU, tem otrokom pa preprečujejo, da bi 
presegli prag učne neuspešnosti in se izognili socialni izključenosti.  
 
V mislih se mi zato pojavlja vprašanje, ali lahko starš z nižjim SES sploh pomaga otroku 
s PPPU pri šolskem delu. Košak Babuder (2011, str. 228) na to odgovarja, da lahko 
pomagajo, in sicer s kontrolo, motivacijo, spremljanjem in omogočanjem čim boljših 
pogojev za učenje v dani situaciji. 
 
Kot rešitev za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki izhajajo iz 
družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, se navajajo programi pomoči, v katere 
bi morali ti otroci biti vključeni že v predšolskem obdobju.  
Košak Babuder (2011, str. 224) je mnenja, da se »z intenzivnim izvajanjem različnih 
kompenzacijskih modelov, z dodatnimi vajami in treningi (za grafomotoriko, širjenje 
besednjaka, razvoj predbralnih sposobnosti, za sporočanje, branje, pozornost itd.), 
bodisi ob pomoči učitelja ali defektologa, lahko prepreči, da se problem razširi in 
manifestira kot šolski neuspeh in socialna izključenost« (Košak Babuder, 2011, str. 
224). Avtorica je prav tako mnenja (Košak Babuder, 2011, str. 135), da so otroci s 
PPPU iz revnih družin potrebni drugačne vrste obravnave. Po njenih navedbah 
potrebujejo intenzivno strokovno pomoč, ki je usmerjena v korekcijo specifičnih 
primanjkljajev, v učenje spretnosti in veščin, ki jih otroci zaradi manj spodbudnega 
okolja nimajo razvitih in jim sami starši ob tem težko pomagajo.  
 
Zato ob vsem napisanem ne vidim potreb po visokih pričakovanjih učiteljev do staršev 
otrok s PPPU, čigar situacija je lahko dvojno ovirana, že zaradi posebnih potreb in 
nižjega socialno-ekonomskega statusa. Prav zaradi tega je velika odgovornost na 
strani učiteljev, da ustrezno ravnajo v takšnih situacijah. 
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6 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA 
 
V splošnem je ugotovljeno, da je učni (ne)uspeh v tesni povezanosti s socialno-
ekonomskim statusom posameznega učenca (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009, 
str. 105). Ta povezanost se kaže tudi pri učnem uspehu otrok s posebnimi potrebami, 
saj je čedalje več tistih otrok, ki izhajajo iz družin z nižjim SES in se ob tem soočajo 
s splošnimi in specifičnimi učnimi težavami (Kavkler, idr., 2006, str. 131).  
 
Poleg dejavnika socialno-ekonomskega statusa, kaže veliko povezanost z učno 
uspešnostjo tudi starševsko vključevanje v izobraževanje otrok. Starši imajo 
pomembno vlogo pri izobraževanju svojih otrok, saj s šolo ne sodelujejo samo 
neposredno, ampak tudi takrat, kadar spremljajo učenčev napredek in delo doma 
(Puklek Levpušček, Zupančič, 2009, str. 102). Družina je tista prvotna forma, ki jo 
spozna otrok, zato je ključnega pomena, da starši svojemu otroku, poleg zavetja 
in ljubezni, predstavijo šolo kot skupno vez skozi ure skupnega branja, pogovore 
o doživetjih in pomoči pri domači nalogi.  
 
Dejstvo je, da je za vzgojno-izobraževalni napredek otrok vsekakor pomembno tudi 
aktivno partnersko sodelovanje med učitelji in starši. Neuspešno partnerstvo pa 
velikokrat nastopi, kadar imajo učitelji, ki poučujejo učence z učnimi težavami, 
nerealna pričakovanja do pomoči staršev. Učitelji vsepovsod po svetu v splošnem 
od staršev pričakujejo enako, in sicer pregledovanje domačih nalog, poslušanje 
branja, organiziranje učenja, ponavljanje snovi ipd. Mnogi starši pa zaradi 
preobremenjenosti z delom ali z drugimi družinskimi obveznostmi, pomanjkanjem 
časa in neznanja, težje pomagajo svojim otrokom pri šolskih obveznostih. 
 
Starši otrok s posebnimi potrebami so še pod večjim pritiskom glede učiteljevih 
pričakovanj do njihove pomoči pri delu za šolo. V primerjavi s starši otrok brez 
PPPU, starši otrok s PPPU težje pomagajo otroku pri učenju, saj gre za otrokove 
specifične primanjkljaje na posameznih področjih učenja, za kar je potrebna 
strokovna pomoč. Situacija pa je dodatno otežena, kadar nastopi dejavnik SES, 
saj z odraščanjem v okolju nižjega SES, ki je jezikovno nespodbudno in 
nestimulativno, učenci s PPPU nimajo spodbud in možnosti nadoknaditi nastale 
primanjkljaje, kar priča o dvojni oviranosti in posledično nerealnih pričakovanjih 
učiteljev do starševske pomoči pri učenju otroka.  
 
Raziskav, ki so vezane na področje povezanosti učnega (ne)uspeha s socialno-
ekonomskim statusom, je mnogo. Manj pa je raziskav, ki analizirajo povezanost SES 
in učnega uspeha otrok s posebnimi potrebami. Še manj raziskav je tistih, ki 
ugotavljajo, ali je med OPP več tistih, ki izhajajo iz nižjega SES, in ali je torej tudi 
usmerjanje otrok povezano s SES. Ker je to področje še dokaj neraziskano, sem se 
odločila, da ga osvetlim v empiričnem delu tega magistrskega dela.  
 
V empiričnem delu tega magistrskega dela bom analizirala, iz katerega SES izhajajo 
OPP, pri čemer se ne bom osredotočala na učence s posebnimi potrebami nasploh, 
temveč na PPPU, katerih je med učenci s posebnimi potrebami največ. Osredinila se 
bom tudi na mnenje staršev otrok s PPPU, o njihovi pomoči otrokom pri učenju in na 
njihove poglede na pričakovanja učiteljev do te vrste pomoči.  
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III EMPIRIČNI DEL  
 

1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V empiričnem delu svojega magistrskega dela bom raziskala in analizirala, ali večina 
otrok v Savinjski regiji, usmerjenih kot učenci s PPPU, izhaja iz nižjega socialno-
ekonomskega okolja in, ali je učna uspešnost učencev s PPPU povezana  s SES 
družine. Poleg tega želim tudi ugotoviti, ali se starši učenca s PPPU čutijo dovolj 
usposobljene za pomoč pri otrokovem učenju in kakšna so mnenja staršev o 
pričakovanjih učiteljev do njihove pomoči otroku pri učenju. Pridobiti želim mnenja 
staršev iz različnih socialno-ekonomskih okolij glede zgoraj zastavljenih problemov ter 
ugotoviti, ali obstajajo statistično pomembne razlike v njihovih mnenjih glede na 
socialno-ekonomski status družine. Za ta problem sem se odločila, ker so različne 
raziskave, med drugim tudi raziskava PISA (2012) pokazale, da je učni (ne)uspeh 
tesno povezan s SES in starševskim vključevanjem pri šolskem delu. A zelo malo je 
raziskav, ki bi proučevale OPP v povezavi s SES, še manj pa učence s PPPU in pomoč 
staršev tem otrokom, katerih situacija je dodatno otežena, če prihajajo iz nižjega SES 
po kriteriju izobrazbe starša in mesečnega prejemka v družini.  
 
1.1 Raziskovalni cilji in hipoteze 
 
Z raziskavo želim ugotoviti:  
- iz katerega SES izhajajo učenci s PPPU v Savinjski regiji; 
- ali je zaključna ocena učencev s PPPU pri matematiki, slovenskem jeziku in tujem 

jeziku povezana s SES; 
- ali se starši otrok s  PPPU čutijo usposobljene pomagati otrokom pri šolskem delu;  
- kakšna pričakovanja imajo učitelji do pomoči otrokom s PPPU pri šolskem delu in, 

ali so v zvezi s tem razlike v mnenjih staršev glede na njihovo izobrazbo in mesečni 
prejemek. 

 
 
Pri raziskovanju sem v skladu z opredeljenim problemom in cilji raziskave postavila 
naslednje hipoteze:  
 
H 1: Večina otrok s PPPU v Savinjski regiji izhaja iz nižjega SES, in sicer: 

- po kriteriju izobrazbe starša, 
- po kriteriju mesečnega prejemka v družini. 
 

H 2: Zaključna ocena učencev s PPPU pri slovenskem jeziku je statistično pomembno 
povezana s SES – nižji SES imajo učenci, nižja je njihova zaključna ocena pri 
slovenskem jeziku, in sicer: 

- po kriteriju izobrazbe starša, 
- po kriteriju mesečnega prejemka v družini. 
 

H 3: Zaključna ocena učencev s PPPU pri matematiki je statistično pomembno 
povezana s SES – nižji SES imajo učenci, nižja je njihova zaključna ocena pri 
matematiki, in sicer:  
 - po kriteriju izobrazbe starša, 
 - po kriteriju mesečnega prejemka v družini. 
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H 4: Zaključna ocena učencev s PPPU pri tujem jeziku je statistično pomembno 
povezana s SES – nižji SES imajo učenci, nižja je njihova zaključna ocena pri tujem 
jeziku, in sicer:  
 - po kriteriju izobrazbe starša, 
 - po kriteriju mesečnega prejemka v družini. 
 
H 5: Večina staršev otrok s PPPU na razredni in predmetni stopnji je mnenja, da se 
včasih počutijo usposobljene pomagati otroku pri šolskem delu. 
 
H 6: Po mnenju večine staršev imajo učitelji do staršev otrok s PPPU in njihove pomoči 
otroku pri šolskem delu velika pričakovanja. 
 
H 7: V odgovorih staršev se glede na njihovo izobrazbo pojavljajo statistično 
pomembne razlike pri vprašanjih o pomoči pri otrokovem učenju in pričakovanjih 
učiteljev. 
 
H 8: V odgovorih staršev se glede na njihov mesečni prejemek pojavljajo statistično 
pomembne razlike pri vprašanjih o pomoči pri otrokovem učenju in o pričakovanjih 
učiteljev.  
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2  RAZISKOVALNI PRISTOP IN RAZISKOVALNE METODE 
 
V raziskavi sem za raziskovalni pristop uporabila kvantitativno raziskovanje, metoda 
pedagoškega raziskovanja je deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna.  
 
2.1 Opis vzorca 
 
Način vzorčenja je bil neslučajnostni. Starši so bili izbrani namensko. Med starše otrok 
s PPPU iz 10-ih šol Savinjske regije sem razdelila 126 anketnih vprašalnikov, vrnjenih 
sem dobila 86 vprašalnikov.  
 

Preglednica 1: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca staršev glede na spol 

 

Spol staršev f  f % 
Moški 18 20,9 

Ženski 68 79,1 

SKUPAJ 86 100,0 

 
V vzorcu so prevladovale ženske oz. matere (79,1 %). Moških, torej očetov je 
sodelovalo manj, in sicer 20,9 %.  
 
Preglednica 2: Številčni in odstotkovni prikaz vzorca otrok glede na spol 

Spol otrok f f % 
Moški 47 54,7 

Ženski 39 45,3 

SKUPAJ 86 100,0 

 
Največ otrok s PPPU je bilo moškega spola oz. dečkov (54,7 %), deklic je bilo 45,3 %.  
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Preglednica 3: Številčni in odstotkovni prikaz otrok s PPPU glede na obiskan razred 

Razred, ki ga obiskuje otrok s PPPU. 

 f 
f % 

 
Razred f f % 

 
 

Razredna stopnja 

 
 

34 
39,5 

2 1 1,2 

3 7 8,1 

4 8 9,3 

5 18 20,9 

Predmetna stopnja 

 
 

52 
60,5 

6 16 18,6 

7 13 15,1 

8 13 15,1 

9 10 11,6 

SKUPAJ 86 
100 

 86 100,0 

 
Kot je razvidno iz prikazanih rezultatov (Preglednica 3), je večji delež otrok s PPPU, ki 
so zajeti v vzorcu raziskave, na predmetni stopnji osnovne šole. Dobro razviden 
podatek pa je tudi ta, da je veliko število otrok s PPPU v 5. razredu (20,9 %), kar kaže 
na to, da se primanjkljaji na posameznih področjih učenja pokažejo že na razredni 
stopnji osnovne šole. 
 
Preglednica 4: Številčni in odstotkovni prikaz otrok s PPPU glede na zaključne ocene 
pri posameznem predmetu v preteklem šolskem letu 

 Zaključna ocena 
otrok s PPPU pri 

matematiki 

Zaključna ocena 
otrok s PPPU pri 

slovenskem jeziku 

Zaključna 
ocena otrok s 

PPPU pri tujem 
jeziku 

 f 
f % 

Zaključna 
ocena f f % f f % f f % 

Razredna stopnja 26 
34,2 

1 0 0 0 0 0 0 
2 5 6,6 5 6,6 5 7,3 
3 8 10,5 14 18,4 5 7,3 
4 7 9,2 4 5,3 3 4,4 
5 6 7,9 3 3,9 6 8,7 

Predmetna stopnja 50 
65,8 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
2 16 21,1 17 22,4 17 24,6 
3 18 23,7 17 22,4 17 24,6 
4 15 19,7 11 14,5 13 18,8 
5 1 1,3 5 6,6 3 4,3 

SKUPAJ 76 
100,0  76 100,0 76 100,0 69 100,0 

 
Pri tem (Preglednica 4) želim opozoriti na drugačen delež učencev na razredni in 
predmetni stopnji ter pri skupnem deležu, saj so vsi deleži izračunani na vzorcu 76-ih 
učencev, ki so v prejšnjem šolskem letu bili ocenjeni. Preostalih 10 učencev je v 
preteklem šolskem letu imelo opisne ocene. Skupni delež učencev pri tujem jeziku je 
prav tako različen od deleža učencev pri slovenskem jeziku in matematiki, saj je le 69 
učencev v prejšnjem letu obiskovalo predmet tujega jezika. 
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Kot je razvidno (Preglednica 4), se največji delež otrok s PPPU na razredni stopnji 
porazdeljuje pri zaključni oceni dobro (3), in sicer pri matematiki 8 učencev (10,5 %) in 
pri slovenskem jeziku 14 učencev (18,4 %). Učenci s PPPU se na razredni stopnji v 
preteklem šolskem letu, glede na zaključne ocene pri tujem jeziku, sorazmerno enako 
porazdeljujejo, medtem ko na predmetni stopnji izstopajo predvsem višji deleži otrok s 
PPPU, ki pri vseh treh predmetih dosegajo zadostno (2), dobro (3) ali prav dobro (4) 
zaključno oceno.  
 
Preglednica 5: Številčni in odstotkovni prikaz starševske samoocene družbenega 
sloja 

 
V anketni vprašalnik sem vključila tudi vprašanje o samooceni družbenega sloja, in 
sicer z vprašanjem po kakovosti življenja, v kateri družbeni sloj bi se posameznik 
uvrstil. Kot je razvidno iz tabele, je na to vprašanje skupaj odgovorilo 84 od 86-ih 
staršev, zato v nadaljevanju predstavljam odstotkovni delež na vzorcu 84-ih staršev. 
Kar 64 staršev (76,2 %) se je opredelilo za srednji družbeni sloj, 19 staršev (2,6 %) za 
visoki sloj in samo en starš (1,2 %) za nizki družbeni sloj. 
 
2.2 Postopek zbiranja podatkov 
 
Zbiranje podatkov je potekalo od novembra 2015 do polovice januarja 2016. Raziskavo 
sem želela izvesti na populaciji staršev otrok s PPPU v Šaleški dolini, ker pa je bil odziv 
šol zelo slab (odgovorile se le tri šole), sem raziskavo razširila na večjo – Savinjsko 
regijo, z 58-imi osnovnimi šolami. Postopek zbiranja podatkov sem pričela s prošnjo 
preko elektronske pošte Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Prosila sem jih 
za podatke o številu usmerjenih otrok s PPPU na posamezni šoli v Savinjski regiji. Po 
prejetju teh podatkov sem šolam Savinjske regije poslala elektronski dopis s prošnjo 
za sodelovanje v raziskavi, na katero je pozitivno odgovorilo le 6 šol. Tako sem s 
prejšnjimi tremi šolami in s šestimi na novo pridobljenimi šolami pridobila 9 osnovnih 
šol iz Savinjske regije, ki so mi omogočile sodelovanje v raziskavi. Po dovoljenju 
ravnateljev posameznih šol sem se z nekaterimi svetovalnimi delavkami sestala 
osebno, s preostalimi pa dogovorila kar po elektronski pošti. Predstavila sem jim 
anketni vprašalnik in oddala določeno število anketnih vprašalnikov s priloženo 
kuverto, ki so jih svetovalne delavke nato razdelile staršem otrok s PPPU na 
posamezni šoli. Za izpolnitev in vrnitev anketnih vprašalnikov so starši imeli na voljo 
14 dni, vrnili pa so jih lahko osebi, ki jim je predala vprašalnik, ali pa v tajništvo. Z 
vsemi, od mojega kraja bivanja, oddaljenimi šolami sem se dogovorila, da mi anketne 

 
 

Družbeni sloj 
 

Samoocena družbenega sloja 

 
f 

 
f % 

 
Nizek 

 
1 

 
1,2 

 
Srednji 

 
64 

 
76,2 

 
Visok 

 
19 

 
22,6 

 
SKUPAJ 

 
84 

 
100,0 
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vprašalnike pošljejo po pošti. Dobila sem pričakovano število vrnjenih vprašalnikov, 
med katerimi je bilo nekaj tudi pomanjkljivo rešenih. 
 
2.3 Opis instrumentov 
 
Raziskovanje sem izvedla s pomočjo nestandardiziranega anketnega vprašalnika. Pri 
sestavljanju vprašanj, ki se nanašajo na profesionalni razvoj pedagoških delavcev, 
sem si pomagala z vprašalnikoma, ki sta bila uporabljena v diplomskih nalogah Pomoč 
staršev pri otrokovem učenju (Benedik, 2010) in Starši o zasebnem šolstvu v Sloveniji 
(Ahlin Janša, 2014). Pri oblikovanju večine vprašanj sva sodelovali jaz, kot avtorica 
magistrskega dela, in mentorica. Pred izvedbo anketiranja staršev otrok s PPPU sem 
izvedla pilotsko testiranje, da sem preverila izdelano anketo. Na osnovi te ankete sem 
izoblikovala končno verzijo vprašalnika. Anketni vprašalnik je sestavljen iz uvoda, v 
katerem sem se anketirancem predstavila, jih seznanila s cilji raziskave in podala 
splošna navodila za reševanje vprašalnika, ter iz dveh delov vprašanj. V prvem delu 
sem zbrala podatke o otroku in podatke o starših z vprašanji, ki so spraševala po spolu 
starša, spolu otroka in razredu, ki ga obiskuje otrok. V drugem delu sem zbrala podatke 
o dejavnikih, ki pričajo o povezanosti učnega uspeha otrok s PPPU in SES z vprašanji 
o zaključni oceni njihovega otroka pri posameznem predmetu v preteklem šolskem 
letu, z vprašanji o najvišji stopnji dosežene izobrazbe starša, o številu knjig, ki jih imajo 
doma, o regresirani šolski prehrani, o vsoti mesečnega prejemka celotnega njihovega 
gospodinjstva in o njihovi oceni kakovosti življenja, v kateri družbeni sloj bi se uvrstili. 
Pri vprašanju o vsoti mesečnega prejemka celotnega gospodinjstva sem v pomoč 
navedla, katere dohodke naj upoštevajo: z dela, otroški dodatek, preživnina, družinska 
pokojnina, pokojnina, socialno nadomestilo. Pri tem vprašanju sem ponudila izbiro 
deset dohodkovnih razredov, ki jih je Ahlin Janša (2014) za namen svojega 
diplomskega dela oblikovala po podatkih Statističnega urada republike Slovenije – 
STAT.  
Drugi del anketnega vprašalnik je vključeval tudi analizo mnenj staršev otrok o njihovi 
pomoči pri učenju otroka s PPPU (kdaj, koliko, ali znajo pomagati) in učiteljevih 
pričakovanjih do te pomoči. Eno izmed vprašanj z lestvico stališč z 11-imi postavkami 
se je nanašalo na mnenje staršev o učiteljevih pričakovanjih do njihove pomoči otroku 
s PPPU pri učenju. Anketni vprašalnik je skupaj vključeval 11 vprašanj izbirnega tipa, 
2 vprašanji izbirno-odprtega tipa, 2 vprašanji odprtega tipa in vprašanje z lestvico 
stališč z 11-imi postavkami.  
 
 
2.4 Preverjanje objektivnosti, veljavnosti, zanesljivosti 
 
Da sem anketnemu vprašalniku zagotovila objektivnost, so vsem izpolnjevalcem 
vprašalnika bili zagotovljeni enaki pogoji. Reševanje vprašalnika je bilo anonimno.  
 
Da sem anketnemu vprašalniku zagotovila veljavnost, sem najprej sestavila poskusni 
vprašalnik, s katerim sem dobila vpogled, ali z njim pridobim želene podatke.  
 
Zanesljivost anketnega vprašalnika sem zagotovila z natančnimi navodili in 
enopomenskimi, specifičnimi vprašanji. Zanesljivost anketnih vprašanj sem 
kontrolirala tudi s primerjanjem odgovorov na vsebinsko sorodna vprašanja (npr. 
samoocena družbenega sloja in izobrazba starša, samoocena družbenega sloja in 
mesečni prejemek v družini). S koeficientom Cronbach alfa pa sem preverila 
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zanesljivost sklopa ocenjevalnih lestvic o pričakovanjih učiteljev do  pomoči staršev pri 
učenju otroka s PPPU. Rezultat je bil 0,83, kar predstavlja visoko zanesljivost lestvice 
v celoti. 
 
Preglednica 6: Preverjanje zanesljivosti ocenjevalnih lestvic o pričakovanjih učiteljev 
do pomoči staršev pri učenju otroka s PPPU 

 
 
 
 
 
 
 
2.5 Postopek obdelave podatkov 
 
Pridobljene podatke sem vnesla v Microsoftovo Excelovo preglednico. Vse podatke 
sem statistično obdelala v skladu z namenom in predvidevanji raziskave s pomočjo 
statističnega programa SPSS za Windows na osebnem računalniku. S pomočjo tega 
programa sem podatke vprašalnika obdelala na nivoju deskriptivne in inferenčne 
statistike. Naredila sem frekvenčno analizo (f, f %) atributivnih spremenljivk, hi-kvadrat 
preizkus hipoteze enake verjetnosti in hi-kvadrat hipoteze neodvisnosti, in sicer 
Kullbackov 2 preizkus (Likelihood Ratio), ker ni bil izpolnjen pogoj o teoretičnih 
frekvencah za običajni hi-kvadrat preizkus. Podatki so prikazani opisno in tabelarično. 
Odstotki so pri posameznih vprašanjih izračunani glede na število anketirancev, ki so 
na posamezno vprašanje odgovorili, in ne glede na število anketirancev, zajetih v 
raziskavo. 
  

Cronbach's Alpha 
(Cronbach alfa) N 

0,83 11 
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3 REZULTATI RAZISKAVE 
 
3.1 Socialno-ekonomski status, iz katerega izhajajo učenci s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja 
 
Zanimalo me je, iz katerega SES izhajajo učenci s PPPU v Savinjski regiji. V anketnem 
vprašalniku sem SES opredelila kot kombinacijo spremenljivk – izobrazba staršev, 
število knjig doma, regresirana prehrana in vsota celotnega mesečnega dohodka v 
skupnem gospodinjstvu. Ker pa zanesljivih virov klasifikacije števila knjig doma in 
regresirane prehrane na treh ravneh SES ni, bom v nadaljnji obdelavi SES opredelila 
na osnovi dveh spremenljivk – izobrazba starša in mesečni prejemek v družini.  
 
V okviru raziskave sem zastavila hipotezo:  
H 1: Večina otrok s PPPU v Savinjski regiji izhaja iz nižjega SES, in sicer: 

- po kriteriju izobrazbe starša, 
- po kriteriju mesečnega prejemka v družini. 

 
V poglavju o socialno-ekonomskem statusu in njegovem vplivu na učni uspeh učencev 
sem predstavila teorije in nekaj raziskav, ki pričajo o vplivu SES na učni uspeh 
učencev. Največkrat je predstavljeno, da otroci staršev z višjo izobrazbo dosegajo višji 
učni uspeh v primerjavi z otroki, čigar starši imajo nižjo izobrazbo (Timss 1995, Peček 
in Lesar 2006, Razdevšek Pučko idr. 2002, Good in Brophy 1995).  
 
Za lažje ločevanje, kaj predstavlja nizek, srednji in visoki razred pri posamezni 
spremenljivki, želim v nadaljevanju razjasniti, kako se merijo in delijo posamezne 
spremenljivke v razrede. Tako se npr. pri izobrazbi, ravni izobraževanja v slovenskem 
šolskem sistemu, merijo po ISCED. ISCED je mednarodna statistična klasifikacija, 
opredeljena kot orodje za zbiranje in izkazovanje statistike s področja izobraževanja v 
posameznih državah in za mednarodne potrebe, sprejeta s strani Splošne konference 
Unesca, novembra leta 1997 (Razvrstitev kategorij slovenskega sistema 
izobraževanja v kategorije po ISCED 1997, 2012).  
ISCED 1997 (2012, str. 16) narekuje naslednje ravni izobrazbe: 
� Nizko izobrazbo predstavljajo ravni: raven 0 – predprimarna vzgoja in 

izobraževanje (predšolska vzgoja), raven 1 – primarno izobraževanje ali prvo 
obdobje osnovnega izobraževanja (nedokončana osnovnošolska izobrazba), raven 
2 – nižje sekundarno ali drugo obdobje osnovnega izobraževanja (osnovnošolska 
izobrazba).  

� Srednjo izobrazbo predstavljajo ravni: raven 3 – (višje) sekundarno izobraževanje 
(srednje poklicna in podobna izobrazba)  in raven 4 – posekundarno predterciarno 
izobraževanje (srednje strokovna in splošna izobrazba).  

� Visoko izobrazbo predstavljata: raven 5 – prvo obdobje terciarnega izobraževanja 
(višješolska, višje strokovna in podobna izobrazba) in raven 6 – drugo obdobje 
terciarnega izobraževanja (doktor znanosti in podobna izobrazba).  

 
Pri vprašanju o vsoti mesečnega dohodka celotnega gospodinjstva sem v pomoč v 
anketnem vprašalniku navedla, katere dohodke naj upoštevajo: z dela, otroški 
dodatek, preživnina, družinska pokojnina, pokojnina, socialno nadomestilo (Ahlin 
Janša, 2014). Pri tem vprašanju sem ponudila izbiro desetih dohodkovnih razredov, ki 
jih je Ahlin Janša (2014) za namen svojega diplomskega dela oblikovala po podatkih 
Statističnega urada republike Slovenije – STAT. »Dohodkovni razredi so oblikovani na 
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podlagi anketnih vprašalnikov, ki jih je STAT uporabil za raziskave o življenjskih 
pogojih ter porabi v gospodinjstvih v letu 2012« (Ahlin Janša, 2014). Ker smo že leta 
2016, sem pisala Statističnemu uradu RS, če obstajajo novejše raziskave o življenjskih 
pogojih in porabi  gospodinjstev, a so odgovorili, da ankete o porabi gospodinjstev 
(uporablja se kratica APG) izvajajo na vsaka tri leta. Tako so zadnji podatki na voljo za 
leto 2012, enkrat v letu 2016 pa bodo objavili še podatke za referenčno leto 2015.  
Leta 2012 je bila povprečna poraba na gospodinjstvo 1781,25 €, kar v mojem primeru 
od desetih navedenih dohodkovnih razredov predstavlja šesti razred (Ahlin Janša, 
2014). STAT je v mesecu septembra leta 2015 objavil podatke o kazalnikih dohodka 
in revščine za leto 2014, zato tokrat navajam novejši podatek, in sicer je prag revščine 
leta 2014 bil nižji od 596,00 € na ekvivalentno odraslo osebo na mesec (Kazalniki 
dohodka in revščine, Slovenija, 2014), kar je 10,00 € manj kot leta 2012. Tako sem za 
lažjo obdelavo podatkov, tako kot je uporabila Ahlin Janša (2014) v svoji raziskavi, prve 
štiri razrede (do 1300, 00 €) smatrala za nižji dohodek družine. Glede na povprečno 
porabo gospodinjstev leta 2012 sem razrede od 1301,00 € do 2500,00 € smatrala kot 
srednji razred, razrede od 2501,00 € dalje pa opredelila kot najvišji dohodek na družino 
(Ahlin Janša, 2014, str. 40).  
 
Kot sem že omenila, je v nadaljnji obdelavi SES opredeljen le na osnovi dveh 
spremenljivk (izobrazba starša in mesečni prejemki v družini), saj zanesljivih virov 
klasifikacije števila knjig doma na treh ravneh SES ni. 
 

Preglednica 7: Številčni in odstotkovni prikaz staršev otrok s PPPU glede na 
posamezno spremenljivko SES ter izid hi-kvadrat preizkusa 

 
V vzorcu staršev so prevladovali starši s srednjo izobrazbo, in sicer je bilo 54 staršev 
(62,8 %) od 86-ih s srednjo izobrazbo, visoko izobrazbo ima 23 staršev (26,7 %) in 
nizko izobrazbo 9 staršev (10,5 %) od 86-ih staršev zajetih v vzorec. Izid χ2-preizkusa 
kaže, da je razlika med ravnmi SES statistično značilna (χ2= 37,000, P= 0,000). En del 

 Spremenljivke SES 

 
 

Statusni razred SES 
 

Dosežena izobrazba Mesečni dohodek 

f f % f f % 

 
Nizek 

 
9 

 
10,5 

 
39 

 
45,4 

 
Srednji 

 
54 

 
62,8 

 
33 

 
38,4 

 
Visok  

 
23 

 
26,7 

 
9 

 
10,4 

 
SKUPAJ 

 
86 

 
100,0 

 
81 

 
94,2 

 
Ni odgovora 

   
5 

 
5,8 

 
SKUPAJ 

   
86 

 
100,0 

 
Izid χ2-preizkusa 

 
χ2= 37,000 

 
P= 0,000 

 
χ2= 18,667 

 
P= 0,000 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Arnela Jahić – Magistrsko delo 
 

43 

 

hipoteze H 1, v kateri sem predvidevala, da večina otrok s PPPU v Savinjski regiji 
izhaja iz nižjega SES po kriteriju izobrazbe starša, nisem potrdila. 
Pri vprašanju o skupnem mesečnem prejemku družin 5-ih staršev (5,8 %) iz vzorca 
86-ih staršev ni želelo odgovoriti na to vprašanje, tako da tokrat predstavljam podatke 
81-ih staršev, ki so odgovorili. Največ družin iz zajetega vzorca 81-ih staršev prejema 
nizek skupni mesečni prejemek, in sicer 39 družin (45,4 %) od 81-ih. Za njimi sledi 33 
družin (38,4 %) s srednjim mesečnim dohodkom in 9 družin (10,4 %) z visokim 
mesečnim prejemkom. Izid χ2-preizkusa kaže, da je razlika med ravnmi SES statistično 
značilna (χ2= 18,667, P= 0,000). S tem sem potrdila drugi del hipoteze H 1, da večina 
staršev otrok s PPPU v Savinjski regiji izhaja iz nižjega SES po kriteriju mesečnega 
prejemka v družini.  
 
 
H 1 je tako potrjena po kriteriju mesečnega prejemka v družini, ne pa tudi po kriteriju 
izobrazbe, kar pomeni, da lahko H 1 le delno potrdim. 
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3.2 Vpliv SES na zaključno oceno otroka s PPPU pri slovenskem jeziku 
 
V nadaljevanju me je zanimalo, ali SES vpliva na zaključno oceno učenca s PPPU pri 
slovenskem jeziku. Hipotezo sem ločeno preverjala z vidika SES kot stopnje izobrazbe 
starša in mesečnega prejemka v družini. 
 
H 2: Zaključna ocena učencev s PPPU pri slovenskem jeziku je statistično pomembno 
povezana s SES – nižji SES imajo učenci, nižja je njihova zaključna ocena pri 
slovenskem jeziku, in sicer: 

- po kriteriju izobrazbe starša, 
- po kriteriju mesečnega prejemka v družini. 

 
Preglednica 8: Ugotavljanje povezanosti med zaključno oceno otroka s PPPU pri 
slovenskem jeziku in izobrazbo starša ter izid Kullbackovega preizkusa 
 

 
Med učenci obstajajo statistično značilne razlike v zaključnih ocenah iz slovenskega 
jezika glede na SES po kriteriju izobrazbe starša (χ2= 15,393, P= 0,017). Učenci z 
nižjim SES pogosteje dosegajo najnižje ocene (zadostno oceno dosega 50 % učencev 
in dobro oceno prav tako 50 % učencev), medtem ko tisti z visokim SES dosegajo 
najvišje ocene (npr. prav dobro oceno dosega 33,3  % učencev in odlično oceno 27,7 
% učencev). Na tej osnovi lahko potrdim del hipoteze H 2 o nižji zaključni oceni pri 
slovenskem jeziku, in sicer nižji je SES po kriteriju izobrazbe starša, nižja je zaključna 
ocena otrok s PPPU pri slovenskem jeziku. 
 
  

 
 

SLOVENSKI JEZIK  
 
 
 
Σ 
f 

f % 

Zaključna ocena  2 3 4 5 

 f f % f f % f f % f f % 

 
SES po 
kriteriju 
izobrazbe 
starša 

Nizek 4 50,0 4 50,0 0 0 0 0 8 
100,0 

Srednji 15 30,0 23 46,0 9 18,0 3 6,0 50 
100,0 

Visok 3 16,6 4 22,2 6 33,4 5 27,8 18 
100,0 

 
Izid χ2- preizkusa 

 
χ2= 15,393 

 
P= 0.017 

 
f= 76 
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Preglednica 9: Ugotavljanje povezanosti med učnim uspehom otroka s PPPU pri 
slovenskem jeziku in mesečnim prejemkom v družini ter izid Kullbackovega preizkusa 

 
 

SLOVENSKI JEZIK  
 
 
 
Σ 
f 

f % 

Zaključna ocena  2 3 4 5 

 f f % f f % f f % f f % 

 
SES po 
kriteriju 
mesečnega 
prejemka v 
družini 

Nizek 11 29,7 20 54,1 5 13,5 1 2,7 37 
100,0 

Srednji 9 33,3 8 29,6 8 29,6 2 7,5 27 
100,0 

Visok 1 14,3 1 14,3 1 14,3 4 57,1 7 
100,0 

 
Izid χ2-preizkusa 

 
χ2= 17,198 

 
P= 0,009 

 
f= 71 

 
Med učenci obstajajo statistično značilne razlike v zaključnih ocenah iz slovenskega 
jezika glede na SES po kriteriju mesečnega prejemka v družini (χ2= 17,198, P= 0,009). 
Učenci z nižjim SES pogosteje dosegajo najnižje ocene (npr. zadostno oceno dosega 
29,7 % učencev in dobro oceno 54,1 % učencev), medtem ko tisti z visokim SES 
dosegajo najvišje ocene (npr. odlično oceno dosega 57,1 % učencev). Na tej osnovi 
potrjujem tudi drugi del hipoteze H 2 o zaključni oceni pri slovenskem jeziku, in sicer 
nižji je SES po kriteriju mesečnega prejemka v družini, nižja je zaključna ocena otrok 
s PPPU pri slovenskem jeziku.  
 
 
H 2 je tako v celoti potrjena, tako po kriteriju izobrazbe starša kot tudi mesečnega 
prejemka v družini. 
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3.3 Vpliv SES na zaključno oceno otroka s PPPU pri matematiki  
 
Zanimalo me je tudi, ali SES vpliva na zaključno oceno učenca s PPPU pri matematiki. 
Tudi to hipotezo sem ločeno preverjala z vidika SES kot stopnje izobrazbe starša in 
mesečnega prejemka v družini. 
 
H 3: Zaključna ocena učencev s PPPU pri matematiki je statistično pomembno 
povezana s SES – nižji SES imajo učenci, nižja je njihova zaključna ocena pri 
matematiki, in sicer:  
 - po kriteriju izobrazbe starša,  
 - po kriteriju mesečnega prejemka v družini. 
 
Preglednica 10: Ugotavljanje povezanosti med zaključno oceno otroka s PPPU pri 
matematiki in izobrazbo starša ter izid Kullbackovega preizkusa 

 
 

MATEMATIKA  
 
 
 
Σ 
f 

f % 

Zaključna ocena 2 3 4 5 

 f f % f f % f f % f f % 

 
SES po 
kriteriju 
izobrazbe 
starša 

Nizek 4 50,0 2 25,0 2 25,0 0 0,0 8 
100,0 

Srednji 16 32,0 17 34,00 15 30,0 2 4,0 50 
100,0 

Visok 1 5,5 7 38,9 5 27,8 5 27,8 18 
100,0 

 
Izid χ2-preizkusa 

 
χ2= 14,898 

 
P= 0,061 

 
f= 76 

 
Med učenci se v zaključnih ocenah iz matematike ne pojavljajo statistično pomembne 
razlike glede na SES po kriteriju izobrazbe starša (χ2= 14,898, P= 0,061). Namreč, kot 
je razvidno (Preglednica 10), imajo nizke zaključne ocene tudi učenci z višjim SES 
(npr. oceno dobro ima 38,9 % učencev in en učenec ima zadostno oceno). Na tej 
osnovi ne morem potrditi del hipoteze H 3, v kateri sem predvidevala, da nižji kot je 
SES po kriteriju izobrazbe starša, nižja je zaključna ocena pri matematiki. 
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Preglednica 11: Ugotavljanje povezanosti med zaključno oceno otroka s PPPU pri 
matematiki in mesečnim prejemkom v družini ter izid Kullbackovega preizkusa 

 
 

MATEMATIKA  
 
 
 
Σ 
f 

f % 

Zaključna ocena  2 3 4 5 

 f f % f f % f f % f f % 

 
SES po 
kriteriju  
mesečnega 
prejemka 

Nizek 11 29,8 13 35,1 13 35,1 0 0,0 37 
100,0 

Srednji 9 33,3 9 33,3 5 18,6 4 14,8 27 
100,0 

Visok 0 0 2 28,6 2 28,6 3 42,8 7 
100,0 

 
Izid χ2-preizkusa 

 
χ2= 19,641 

 
P= 0,012 

 
f= 71 

 
V zaključnih ocenah iz matematike med učenci obstajajo statistično značilne razlike 
glede na SES po kriteriju mesečnega prejemka v družini (χ2= 19,641, P= 0,012). 
Učenci z nižjim SES pogosteje dosegajo najnižje ocene (npr. zadostno oceno dosega 
29,8 % učencev, dobro oceno pa 35,1 % učencev). Pri nizkem SES izstopa tudi delež 
učencev s prav dobro oceno (35,1 %), a kot je videti, ni v vzorcu nobenega učenca z 
nižjim SES, ki bi imel oceno odlično. Rezultati kažejo v smeri, da učenci z visokim SES 
dosegajo najvišje ocene (npr. odlično oceno 42,8 % učencev), noben učenec z visokim 
SES pa ne dosega najnižje ocene. Na tej osnovi lahko potrdim drugi del hipoteze H 3 
v kateri sem predvidevala, da nižji je SES po kriteriju mesečnega prejemka v družini, 
nižja je zaključna ocena otroka s PPPU pri matematiki.  
 
 
H 3 je tako potrjena po kriteriju mesečnega prejemka v družini, ne pa tudi po kriteriju 
izobrazbe starša, kar pomeni, da lahko H 3 le delno potrdim. 
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3.4 Vpliv SES na zaključno oceno otroka s PPPU pri tujem jeziku 
 
V okviru raziskave me je zanimalo tudi, ali SES vpliva na zaključno ocena učenca s 
PPPU pri tujem jeziku. Hipotezo sem ločeno preverjala z vidika SES kot stopnje 
izobrazbe starša in mesečnega prejemka v družini. 
 
H 4: Zaključna ocena učencev s PPPU pri tujem jeziku je statistično pomembno 
povezana s SES – nižji SES imajo učenci, nižja je njihova zaključna ocena pri tujem 
jeziku, in sicer:  
 - po kriteriju izobrazbe starša,  
 - po kriteriju mesečnega prejemka v družini. 
 

Preglednica 12: Ugotavljanje povezanosti med zaključno oceno otroka s PPPU pri 
tujem jeziku in izobrazbo starša ter izid Kullbackovega preizkusa 

 
 

TUJI JEZIK  
 
 
 
Σ 
f 

f % 

Zaključna ocena 2 3 4 5 

 f f % f f % f f % f f % 

 
SES po 
kriteriju 
izobrazbe 
starša 

Nizek 4 57,1 1 14,3 1 14,3 1 14,3 7 
100,0 

Srednji 15 31,9 14 29,8 12 25,5 6 12,8 47 
100,0 

 
Visok 3 20,0 7 46,7 3 20,0 2 13,3 15 

100,0 
 

Izid χ2-preizkusa 
 

χ2= 4,187 
 

P= 0,651 
 

f= 69 

 
Med učenci se v zaključnih ocenah iz tujega jezika ne pojavljajo statistično pomembne 
razlike glede SES po kriteriju izobrazbe starša (χ2= 4,187, P= 0,651). Namreč, kot je 
razvidno iz tabele, imajo nizke zaključne ocene tudi učenci z visokim SES (npr. oceno 
dobro  ima 46,7  % učencev), medtem ko pri višjih ocenah (prav dobro in odlično) ni 
veliko učencev z visokim SES (npr. oceno odlično ima 13,3 % učencev). Še več, delež 
učencev z odlično oceno je v vseh treh razredih SES podoben. Na tej osnovi ne morem 
potrditi del hipoteze H 4 v kateri sem predvidevala, da nižja je zaključna ocena otroka 
s PPPU pri tujem jeziku, nižji je SES po kriteriju izobrazbe starša. 
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Preglednica 13: Ugotavljanje povezanosti med zaključno oceno otroka s PPPU pri 
tujem jeziku in mesečnim prejemkom v družini ter izid Kullbackovega preizkusa 

 
 

TUJI JEZIK  
 
 
 
Σ 
f 

f % 

Zaključna ocena 2 3 4 5 

 f f % f f % f f % f f % 

 
SES po 
kriteriju 
mesečnega 
prejemka v 
družini 

Nizek 13 37,1 12 34,3 7 20,0 3 8,6 35 
100,0 

Srednji 7 29,2 7 29,2 5 20,8 5 20,8 24 
100,0 

Visok 0 0,0 2 40,0 2 40,0 1 20,0 5 
100,0 

 
Izid χ2-preizkusa 

 
χ2= 6,059 

 
P= 0,417 

 
f= 64 

 
 
Med učenci se v zaključnih ocenah iz tujega jezika ne pojavljajo statistično pomembne 
razlike glede SES po kriteriju mesečnega prejemka v družini (χ2= 6,059, P= 0,417). Na 
tej osnovi ne morem potrditi drugi del hipoteze H 4, v kateri sem predvidevala, da nižji 
je SES po kriteriju mesečnega prejemka v družini, nižja je zaključna ocena otroka s 
PPPU pri tujem jeziku. 
 
 
H 4 ni potrjena niti po kriteriju mesečnega prejemka v družini niti po kriteriju izobrazbe 
starša. 
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3.5 Mnenje staršev o usposobljenosti za pomoč otroku pri šolskem delu 
 
Zanimalo me je, kakšna je usposobljenost staršev za pomoč otroku pri šolskem delu 
oz., ali se starši počutijo usposobljene za to pomoč. V okviru tega sem si zastavila 
hipotezo in jo ločeno preverjala z vidika staršev na razredni in predmetni stopnji. V 
nadaljevanju sem si zastavila tudi cilj analizirati mnenje staršev otrok s PPPU o 
starševski pomoči pri šolskem delu, z različnimi vprašanji: ali pomagajo otroku pri 
opravljanju šolskih obveznosti; ali menijo, da je pomoč otroku pri opravljanju šolskih 
obveznosti njihova dolžnost; kdo po njihovem mnenju lahko največ pripomore k 
učnemu uspehu otroka.  
 
H 5: Večina staršev otrok s PPPU na razredni in predmetni stopnji je mnenja, da se 
včasih počutijo usposobljene pomagati otroku pri šolskem delu.  
 
Preglednica 14: Odstotkovni in številčni prikaz staršev otrok s PPPU z razredne in 
predmetne stopnje glede na njihovo usposobljenost za pomoč pri učenju ter izid hi-
kvadrat preizkusa 

  
Ali znate otroku pomagati pri delu za šolo? 

Izid χ2-
preizkusa 

 Redko 
f 

f % 

Včasih 
f 

f % 

Pogosto 
f 

f % 

Vedno 
f 

f % 

Σ 
f 

f % 
χ2 P 

 
Razredna stopnja  

2 
5,9 

6 
17,6 

10 
29,4 

 

16 
47,1 

34 
100 12,588 0,006 

 
Predmetna stopnja 

 

8 
15,4 

19 
36,5 

14 
26,9 

11 
21,2 

52 
100 5,077 0,166 

Σ 
f 

f % 

 
10 

11,6 

 
25 

29,1 

 
24 

27,9 

 
27 

31,4 

 
86 
100 

 

 
Na razredni stopnji je največji delež staršev otrok s PPPU, ki znajo vedno pomagati 
otroku pri delu za šolo (47,1 %). Izid χ2-preizkusa (χ2=  12,588, P= 0,006) kaže, da 
obstajajo statistično pomembne razlike med odgovori staršev otrok s PPPU na 
razredni stopnji, a en del hipoteze, v kateri predvidevam, da se večina staršev otrok s 
PPPU na razredni stopnji le včasih počuti usposobljene pomagati otroku pri šolskem 
delu, ne morem potrditi, saj je večina omenjenih staršev mnenja, da znajo vedno 
pomagati otroku pri delu za šolo in ne le včasih. 
Na predmetni stopnji se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenjih o 
usposobljenosti staršev za pomoč otroku pri delu za šolo (χ2= 5,077, P= 0,166), čeprav 
rezultati kažejo, da je večji delež staršev (36,5 %) na predmetni stopnji, ki včasih znajo 
pomagati pri delu za šolo. Drugi del hipoteze, v kateri sem predvidevala, da starši otrok 
s PPPU na predmetni stopnji včasih pomagajo pri delu za šolo, tako ne morem potrditi. 
 
 
H 5 tako ni potrjena, a se je kljub temu, ob pridobljenih rezultatih potrebno vprašati, kaj 
je vzrok tega, da desetina anketiranih staršev zna le redko pomagati otroku pri učenju 
in kar 29,1 % delež staršev, ki zna samo včasih pomagati pri delu za šolo. Sprašujem 
se, ali so ti odgovori povezani z njihovimi oteženimi situacijami, saj imajo otroka s 
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posebnimi potrebami, ki mu je potrebna strokovna pomoč, sami pa imajo nižjo stopnjo 
izobrazbo. 
 
V tem delu sem želela preveriti tudi, ali starši sploh pomagajo otroku pri delu za šolo, 
in ali menijo, da je pomoč otroku pri opravljanju šolskih obveznosti njihova dolžnost.  
Tako sem pri vprašanju: »Ali pomagate otroku pri opravljanju šolskih obveznosti 
(učenje, opravljanje domačih nalog, spodbujanje branja, preverjanje znanja …)?« 
dobila naslednje rezultate: 
 
Preglednica 15: Primerjava odgovorov s številčnim in odstotkovnim prikazom staršev 
pri vprašanjih, ali pomagajo otroku pri opravljanju šolskih obveznosti, in če je pomoč 
otroku pri šolskem delu njihova dolžnost 

  f f % 

 
Ali pomagate otroku pri opravljanju šolskih 
obveznosti (učenje, opravljanje domačih nalog, 
spodbujanje branja, preverjanje znanja …)? 

Da 80 93,0 

Ne 6 7,00 

SKUPAJ 86 100 

 
 
Menite, da je pomoč otroku pri opravljanju šolskih 
obveznosti vaša dolžnost? 

Da 60 69,8 

Ne 26 30,2 

SKUPAJ 86 100 

 
Večina staršev (93 %) pomaga otroku pri opravljanju šolskih obveznosti, kar znese 80 
staršev od 86-ih zajetih v vzorcu. Preostalih 6 staršev (7 %) je odgovorilo, da otroku 
pri šolskih obveznostih ne pomagajo.  
Prav tako pa je večina staršev (69, 8 %) mnenja, da je pomoč otroku pri opravljanju 
šolskih obveznosti njihova dolžnost, 30,2 % staršev (kar znese 26 staršev od 86-ih 
zajetih v vzorcu) pa ni tega mnenja, saj menijo, da pomoč otroku ni njihova dolžnost.  
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Zastavila sem še eno vprašanje, saj me je zelo zanimalo, kaj starši menijo, kdo lahko 
največ pripomore k učnemu uspehu otroka.  
 
Preglednica 16: Številčni in odstotkovni prikaz staršev glede na njihovo mnenje, kdo 
lahko največ pripomore k učnemu uspehu njihovega otroka 

 
Kdo lahko največ pripomore k učnemu uspehu otroka?  
 f f % 
Otrok sam 56 65,1 

Učitelj 15 17,4 

Starši 9 10,5 

Šolska svetovalna služba 5 5,8 

SKUPAJ 85 98,8 

Ni odgovora 1 1,2 

SKUPAJ 86 100,0 

 
Kot vidimo, en starš na to vprašanje ni odgovoril, je pa večina staršev (65,1 %) 
odgovorila, da lahko k učnemu uspehu njihovega otroka največ pripomore otrok sam. 
17,4 % staršev je prepričano, da k učnemu uspehu lahko največ pripomore učitelj, 
medtem ko je samo 10,5 % staršev (kar znese 9 od 85-ih staršev) mnenja, da lahko 
največ pripomorejo starši. 5,8 % staršev je odgovorilo, da k učnemu uspehu lahko 
največ pripomore šolska svetovalna služba.  
 
Ob pridobljenih rezultatih iz opisne statistike (Preglednica 15 in Preglednica 16) 
ugotavljam, da so starši v večini mnenja, da je pomoč otroku pri opravljanju šolskih 
obveznosti njihova dolžnost, prav tako pa je večina teh staršev odgovorila, da otroku 
pomagajo pri opravljanju šolskih obveznosti. Sklepam, da so starši mnenja, da biti 
dober starš pomeni tudi pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti in s tem omogočitev 
otroku čim bolj ugodnih pogojev za učenje ter posledično višji učni uspeh. Kot pričajo 
rezultati (Preglednica 6), to še ne pomeni, da lahko starši največ pripomorejo k učnemu 
uspehu otroka. Namreč, večina staršev (65,1 %) je mnenja, da k učnemu uspehu 
otroka lahko največ pripomore otrok sam.   
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3.6 Pričakovanja učiteljev do staršev otrok s PPPU in njihove pomoči 
otroku pri delu za šolo  

 
V okviru raziskave me je zanimalo kakšna so pričakovanja učiteljev do staršev otrok s 
PPPU, oz. ali po mnenju staršev imajo učitelji velika pričakovanja do njih in njihove 
pomoči otrokom pri šolskem delu. V nadaljevanju sem zastavila hipotezo, ki sem jo 
preverjala po posameznih elementih starševske pomoči, in sicer: 

- pregled domače naloge, 
 - pisanje domače naloge, 
 - pregled urejenosti torbe in zvezkov, 
 - pomoč pri organiziranju učenja, 
 - ponovna razlaga učne snovi, 
 - spraševanje učne snovi, 
 - poslušanje otrokovega branja, 
 - pogovor o prebranem, 
 - ponavljanje učne snovi, 
 - bližina staršev ob otrokovem učenju, 
 - najem inštruktorja. 
 
H 6: Po mnenju večine staršev imajo učitelji do staršev otrok s PPPU in njihove pomoči 
otroku pri šolskem delu velika pričakovanja.  
 
Preglednica 17: Mnenje staršev otrok s PPPU z razredne in predmetne stopnje o 
učiteljevih pričakovanjih do njihove pomoči pri šolskem delu ter izid hi-kvadrat 
preizkusa 

  
Ali učitelj vašega otroka pričakuje, da boste pomagali otroku pri 

opravljanju šolskih obveznosti? 
NE (nikoli) 

 
f 

f % 

DA (včasih, pogosto) 
 
f 

f % 

Σ 
 

F 
f % 

Pregled domače naloge 8 
9,3 

78 
90,7 

86 
100,0 

Izid χ2-preizkusa χ2= 56,977 P= 0,000 

Pomoč pri pisanju domače 
naloge 

27 
31,4 

59 
68,6 

86 
100,0 

Izid χ2-preizkusa 
χ2= 11,907 P= 0,001 

Pregled torbe in zvezkov 25 
29,1 

61 
70,9 

86 
100,0 

Izid χ2-preizkusa χ2= 15,070 P= 0,000 

Organizacija učenja 12 
14,0 

74 
86,0 

86 
100,0 

Izid χ2-preizkusa χ2= 44,698 P= 0,000 

Razlaga učne snovi še 
enkrat 

23 
26,7 

63 
73,3 

86 
100,0 

Izid χ2-preizkusa χ2= 18,605 P= 0,000 
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Spraševanje učne snovi 9 
10,5 

77 
89,5 

86 
100,0 

Izid χ2-preizkusa χ2= 53,767 P= 0,000 

Poslušanje otrokovega 
branja 

17 
19,8 

69 
80,2 

86 
100,0 

Izid χ2-preizkusa χ2= 31,442 P= 0,000 

Pogovor o prebranem 15 
17,4 

71 
82,6 

86 
100,0 

Izid χ2-preizkusa χ2= 36,465 P= 0,000 

Ponavljanje učne snovi 14 
16,3 

72 
83,7 

86 
100,0 

Izid χ2-preizkusa χ2= 39,116 P= 0,000 

Bližina staršev ob 
otrokovem učenju 

11 
12,8 

75 
87,2 

86 
100,0 

Izid χ2-preizkusa χ2= 47,628 P= 0,000 

Najem inštruktorja 63 
73,3 

23 
26,7 

86 
100,0 

Izid χ2-preizkusa χ2= 18,605 P= 0,000 

 
V vseh elementih starševske pomoči (pregled domače naloge, pisanje domače naloge, 
pregled urejenosti torbe in zvezkov, pomoč pri organiziranju učenja, ponovna razlaga 
učne snovi, spraševanje učne snovi, poslušanje otrokovega branja, pogovor o 
prebranem, ponavljanje učne snovi, bližina staršev ob otrokovem učenju, najem 
inštruktorja) se pojavljajo statistično pomembne razlike ko starši odgovarjajo, kakšna 
so učiteljeva pričakovanja. Medtem ko je pri vseh omenjenih elementih starševske 
pomoči, razen pri zadnjem naštetem elementu (najem inštruktorja), več kot polovica 
staršev odgovorila s pritrdilnim odgovorom, je pri zadnjem elementu starševske 
pomoči (najem inštruktorja), več kot polovica staršev zanikala učiteljevo pričakovanje 
o tem.  
Na osnovi prikazanih rezultatov (Preglednica 17) in opisanega lahko večji del hipoteze 
H 6, po elementih starševske pomoči in sicer pregled domače naloge, pisanje domače 
naloge, pregled urejenosti torbe in zvezkov, pomoč pri organiziranju učenja, ponovna 
razlaga učne snovi, spraševanje učne snovi, poslušanje otrokovega branja, pogovor o 
prebranem, ponavljanje učne snovi, bližina staršev ob otrokovem učenju, potrdim, saj 
so po mnenju večine staršev učiteljeva pričakovanja do omenjenih elementov 
starševske pomoči, velika. Gledano samo po elementu najem inštruktorja, pa hipoteze 
H 6 ne morem potrditi, saj večina staršev ni mnenja, da imajo učitelji velika 
pričakovanja pri najemu inštruktorja.  
 
 
Glede na to, da so pri večini elementov starševske pomoči (pregled domače naloge, 
pisanje domače naloge, pregled urejenosti torbe in zvezkov, pomoč pri organiziranju 
učenja, ponovna razlaga učne snovi, spraševanje učne snovi, poslušanje otrokovega 
branja, pogovor o prebranem, ponavljanje učne snovi, bližina staršev ob otrokovem 
učenj), starši izrazili mnenje, da imajo učitelji do te vrste pomoči velika pričakovanja, 
lahko H 6  potrdim.  
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Ob prvotnem predvidevanju, da imajo učitelji velika pričakovanja do staršev in njihove 
pomoči otrokom pri učenju, sem razmišljala tudi v smeri, ali so starši preobremenjeni 
z otrokovim delom za šolo. Menim, da je neučinkovita pomoč staršev pri učenju 
velikokrat odraz utrujenosti zaradi drugih družinskih ali službenih obveznosti. Tako 
sem se spomnila primera, ki sem ga predstavila v uvodu tega dela, kjer pišem o tem, 
da je večina domačih nalog bila rešena z odraslo pisavo. Čemu? Sklepam, da starši 
ne želijo, da otroci prihajajo v šolo z nerešenimi domačimi nalogami, prav tako pa 
predvidevam, da večina staršev nima potrpljenja ali časa, da bi sedeli zraven ob 
otrokovem reševanju, in v izogib vsemu, včasih sami rešijo naloge. Tako sem staršem 
postavila vprašanje: »Ali se čutite obremenjeni s šolskimi obveznostmi vašega 
otroka?« Rezultati odgovorov so zame nepričakovani, saj sem pričakovala, da bo 
večina staršev odgovorila pritrdilno. Rezultate so predstavljeni v nadaljevanju 
(Preglednica 18). 
 
Preglednica 18: Številčni in odstotkovni prikaz mnenja staršev o obremenjenosti s 
šolskimi obveznostmi otroka 

Ali ste obremenjeni s šolskimi obveznostmi 
vašega otroka? f f % 
Ne  51 59,3 

Da  35 40,7 

SKUPAJ  86 100,0 

 
Večina staršev je odgovorila, da se ne počutijo obremenjene s šolskimi obveznostmi 
otroka, in sicer kar 51 staršev (59,3 %) od 86-ih staršev zajetih v vzorcu. 35 staršev 
(40,7 %) pa je odgovorilo, da se počutijo obremenjeni.  
 
Da je 40,7 % staršev obremenjenih s šolskimi obveznostmi otroka, nikakor ni 
zanemarljiv podatek. Zanimivi so bili odgovori staršev, kaj jih obremenjuje pri šolskih 
obveznosti njihovega otroka. Tako sem njihove različne odgovore strnila v posamezne 
skupine odgovorov (Preglednica 19). 
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Preglednica 19: Številčni in odstotkovni prikaz navedb staršev o tem, kaj jih 
obremenjuje pri šolskih obveznostih otroka 

Kaj  vas obremenjuje pri šolskih obveznosti vašega otroka? 
 

f 
 

f % 
 

Obremenjuje me pomanjkanje časa zaradi službenih obveznosti. 5 15,2 

Obremenjuje me velika obremenitev otrok z domačimi nalogami in učenjem ter 
hkrati s Power Point predstavitvami, kar pomeni, da se doma večina popoldnevov 
vrti okrog šolskega dela, saj moramo starši pomagati. 

14 42,4 

Obremenjuje me službena utrujenost. Ko pridem domov, si želim le spočiti in 
velikokrat nimam energije za pomoč pri učenju, kar povzroča le jezo v staršu in 
posledično iskanje napak na otroku. 

5 15,2 

Počutim se preobremenjen/-a, saj imam veliko otrok v družini in težko pomagam 
vsakemu posebej, poleg tega mi zmanjkuje časa zase in za vsakodnevna hišna 
opravila. 

2 6,1 

Obremenjujejo me nesoglasja s šolo (učiteljevo "nerazumevanje" otrok z odločbo, 
neprestano opozarjanje in klicanje iz šole, da pomagam otroku ...). 4 12,1 

Obremenjen/-a sem z mislijo, da velikokrat otroku ne znam pomagati, ne znam 
razložiti snovi. 3 9,0 

SKUPAJ 33 100,0 

 
Na to vprašanje je odgovorilo samo 33 staršev od 86-ih staršev zajetih v vzorec. Od 
teh 33-ih staršev je 14 staršev (42,4 %) preobremenjenih z »veliko obremenitvijo otrok 
z domačimi nalogami in učenjem ter hkrati s Power Point predstavitvami«, kar za 
starše, ki morajo pomagati, pomeni, da se večina popoldnevov vrti okrog šolskega 
dela. Pet staršev od 33-ih (15,2 %) je odgovorilo, da jih obremenjuje pomanjkanja časa 
zaradi službenih obveznosti in drugih pet staršev od 33-ih (15,2 %) je mnenja, da jih 
obremenjuje službena utrujenost, saj nimajo dovolj energije, da bi pomagali otroku pri 
učenju. Štirje starši od 33-ih (12,1 %) so odgovorili, da jih obremenjujejo nesoglasja s 
šolo, trije starši (9,0 %) so obremenjeni z mislijo, da velikokrat otroku ne znajo 
pomagati in dva starša (6,1 %) se počutita obremenjena, saj imata veliko otrok v družini 
in težko pomagata vsakemu posebej.  
 
Ob vseh naštetih primerih se mi zastavlja vprašanje, ali je smiselno imeti velika 
pričakovanja do staršev in njihove pomoči pri učenju otroka. Menim, da je pomoč 
staršev pri šolskih obveznostih otroka zelo dobrodošla v nižjih razredih, ko je otroka 
potrebno privaditi na organizacijo, pregledati domačo nalogo in šolsko torbo, vsekakor 
pa ne v višjih razredih. Kadar pa govorimo o pomoči staršev otrokom s posebnimi 
potrebami pri učenju, menim, da je situacija za starše otežena, saj nimajo strokovnega 
znanja, kako prilagoditi metode učenja. Situacija pa je dodatno otežena, kadar gre za 
starše, katerih SES ni visok, kar priča na nižjo izobrazbo in nižji mesečni prejemek, ki 
je pogojen z nižjim delovnim mestom starša. Iz izkušenj je možno trditi, da so v večini 
ti starši obremenjeni s pomanjkanjem znanja in službeno utrujenostjo, ki je verjetno 
posledica težjega fizičnega dela. Dokaz temu je 40,7 % delež staršev oz. 35 od 86-ih 
staršev zajetih v vzorec, ki so odgovorili, da so obremenjeni s šolskimi obveznostmi 
otroka, med katerimi je 33 staršev to potrdilo z omembami »služba, premalo znanja, 
utrujenost …«. 
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3.7 Razlike v mnenjih staršev glede na njihovo izobrazbo o pomoči pri 
otrokovem učenju in pričakovanjih učiteljev 

 

Zanimalo me je, ali  se v mnenjih staršev otrok s PPPU, glede na njihovo izobrazbo, 
pojavljajo statistično pomembne razlike pri odgovarjanju na vprašanja o pomoči pri 
otrokovem učenju in o pričakovanjih učiteljev. V nadaljevanju sem zastavila hipotezo, 
ki sem jo sem preverjala po posameznih elementih starševske pomoči, in sicer: 

- pregled domače naloge, 
 - pisanje domače naloge, 
 - pregled urejenosti torbe in zvezkov, 
 - pomoč pri organiziranju učenja, 
 - ponovna razlaga učne snovi, 
 - spraševanje učne snovi, 
 - poslušanje otrokovega branja, 
 - pogovor o prebranem, 
 - ponavljanje učne snovi, 
 - bližina staršev ob otrokovem učenju, 
 - najem inštruktorja. 
 
H 7: V odgovorih staršev se glede na njihovo izobrazbo pojavljajo statistično 
pomembne razlike pri vprašanjih o pomoči pri otrokovem učenju in o pričakovanjih 
učiteljev.  

 
Preglednica 20: Razlike v mnenjih staršev o pomoči pri otrokovem učenju glede na 
njihovo izobrazbo in o pričakovanjih učiteljev do posamezne vrste pomoči ter izid hi-
kvadrat preizkusa 

 
RAZLIKA V MNENJIH GLEDE NA IZOBRAZBO STARŠA 

Učitelj pričakuje, da otroku 
pomagamo tako, da: 

Status 
razreda 

NE 
(nikoli) 

f 
f % 

DA 
(včasih, pogosto) 

f 
f % 

 
Izid χ2-preizkusa 
χ2 P 

– pregledamo domačo 
nalogo; 

Nizek 1 
1,2 

8 
9,3 

 
 
 

5,297 

 
 
 

0,071 
Srednji 7 

8,1 
47 

54,7 
Visok 0 

0,0 
23 

26,7 
f (f %) 86 (100 %) 

– pomagamo pri pisanju 
domače naloge; 

Nizek 3 
3,5 

6 
7,0 

 
 
 

0,026 

 
 
 

0,987 
Srednji 17 

19,8 
37 

34,0 
Visok 7 

8,1 
16 

18,6 
f (f %) 86 (100 %) 

– pregledamo torbo in 
zvezke ter ga spodbudimo 
k njihovi urejenosti; 

Nizek 2 
2,3 

7 
8,1 

 
 
 

0,467 

 
 
 

0,792 
Srednji 17 

19,8 
37 

43,0 
Visok 6 17 
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7,0 19,8 
f (f %) 86 (100 %) 

– pomagamo pri 
organizaciji učenja 
(kaj/kdaj/koliko časa/kako 
naj se uči); 

Nizek 2 
2,3 

7 
8,1 

 
 

1,079 
 

 
 

0,583 Srednji 8 
9,3 

46 
53,5 

Visok 2 
2,3 

21 
24,4 

f (f %) 86 (100 %) 

– mu razložimo učno snov 
še enkrat; 

Nizek 4 
4,7 

5 
5,8 

 
 
 

1,504 

 
 
 

0,472 
Srednji 13 

15,1 
41 

47,7 
Visok 6 

7,0 
17 

19,8 
f (f %) 86 (100 %) 

– poslušamo otroka, ko 
glasno bere; 

Nizek 2 
2,3 

7 
8,1 

 
 
 

0,142 

 
 
 

0,931 
Srednji 10 

11,6 
44 

51,2 
Visok 5 

5,8 
18 

20,9 
f (f %) 86 (100 %) 

– ga sprašujemo učno 
snov; 

Nizek 1 
1,2 

8 
9,3 

 
 
 

1,492 

 
 
 

0,474 
Srednji 7 

8,1 
47 

54,7 
Visok 1 

1,2 
22 

25,6 
f (f %) 86 (100 %) 

 – skupaj ponavljamo učno 
snov; 

Nizek 3 
3,5 

6 
7,0 

 
 
 

4,980 

 
 
 

0,083 
Srednji 10 

11,6 
44 

51,2 
Visok 1 

1,2 
22 

25,6 
f (f %) 86 (100 %) 

– se z njim pogovorimo o 
tem, kar je prebral; 

Nizek 2 
2,3 

7 
8,1 

 
 
 

0,682 

 
 
 

0,711 
Srednji 8 

9,3 
46 

53,5 
Visok 5 

5,8 
18 

20,9 
f (f %) 86 (100 %) 

– smo v njegovi bližini, ko 
se otrok uči in dela domačo 
nalogo; 

Nizek 1 
1,2 

8 
9,3 

 
 

2,604 

 
 

0,272 Srednji 9 
10,5 

45 
52,3 

Visok 1 
1,2 

22 
25,6 

f (f %) 86 (100 %) 
– mu najamemo 
inštruktorja. 

Nizek 8 
9,3 

1 
12 

 
 
 

2,075 

 
 
 

0,354 
Srednji 40 

46,5 
14 

16,3 
Visok 15 

17,4 
8 

9,3 
f (f %) 86 (100 %) 
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Med starši otrok s PPPU se glede na njihovo izobrazbo ne pojavljajo statistično 
pomembne razlike glede njihovih mnenj o pričakovanjih učiteljev do posameznih 
elementov pomoči: pregled domače naloge, pisanje domače naloge, pregled 
urejenosti torbe in zvezkov, pomoč pri organiziranju učenja, ponovna razlaga učne 
snovi, spraševanje učne snovi, poslušanje otrokovega branja, pogovor o prebranem, 
ponavljanje učne snovi, bližina staršev ob otrokovem učenju, najem inštruktorja.  
 
Na osnovi prikazanih rezultatov (Preglednica 20), hipoteze H 7, po vseh naštetih 
elementih starševske pomoči, ne morem potrditi.  
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3.8 Razlike v mnenjih staršev glede na njihov mesečni prejemek o 
pomoči pri otrokovem učenju in pričakovanjih učiteljev 

 
V okviru raziskave me je zanimalo, ali se v mnenjih staršev otrok s PPPU, glede na 
njihov mesečni prejemek, pojavljajo statistično pomembne razlike pri odgovarjanju na 
vprašanja o pomoči pri otrokovem učenju in o pričakovanjih učiteljev. V nadaljevanju 
sem zastavila hipotezo, ki sem jo preverjala po posameznih elementih starševske 
pomoči, in sicer: 

- pregled domače naloge, 
 - pisanje domače naloge, 
 - pregled urejenosti torbe in zvezkov, 
 - pomoč pri organiziranju učenja, 
 - ponovna razlaga učne snovi, 
 - spraševanje učne snovi, 
 - poslušanje otrokovega branja, 
 - pogovor o prebranem, 
 - ponavljanje učne snovi, 
 - bližina staršev ob otrokovem učenju, 
 - najem inštruktorja. 
  
H 8: V odgovorih staršev se glede na njihov mesečni prejemek pojavljajo statistično 
pomembne razlike pri vprašanjih o pomoči pri otrokovem učenju in o pričakovanjih 
učiteljev.  
 
Preglednica 21: Razlike v mnenjih staršev glede na njihov mesečni prejemek o 
pomoči pri otrokovem učenju in o pričakovanjih učiteljev do posamezne vrste pomoči 
ter izid hi-kvadrat preizkusa 

 
 RAZLIKA V MNENJIH GLEDE NA MESEČNI PREJEMEK V DRUŽINI 

Učitelj pričakuje, da otroku 
pomagamo tako, da: 

Status 
razreda 

NE 
(nikoli) 

f 
f % 

DA 
(včasih, pogosto) 

f 
f % 

 
Izid χ2-preizkusa 
χ2 P 

– pregledamo domačo 
nalogo; 

Nizek 4 
4,9 

35 
43,2 

 
 

1,757 

 
 

0,415 Srednji 3 
3,7 

30 
37,1 

Visok 0 
0,0 

9 
11,1 

f (f %) 81 (100 %) 

– pomagamo pri pisanju 
domače naloge; 
 
 

 

Nizek 14 
17,3 

25 
30,9 

 
 

0,990 

 
 

0,610 
 

Srednji 9 
11,1 

24 
29,6 

Visok 2 
2,5 

7 
8,6 

f (f %) 81 (100 %) 
– pregledamo torbo in 
zvezke ter ga spodbudimo 
k njihovi urejenosti; 

Nizek 11 
13,6 

28 
34,6 

 
 

0,103 

 
 

0,950 Srednji 10 
12,3 

23 
28,4 
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Visok 3 
3,7 

6 
7,4 

f (f %) 81 (100 %) 
– pomagamo pri 
organizaciji učenja 
(kaj/kdaj/koliko časa/kako 
naj se uči); 

Nizek 6 
7,4 

33 
40,7 

 
 

1,230 

 
 

0,541 Srednji 3 
3,7 

30 
3,7 

Visok 2 
2,5 

7 
8,6 

f (f %) 81 (100 %) 

– mu razložimo učno snov 
še enkrat; 

Nizek 12 
14,8 

27 
33,3 

 
 

1,731 

 
 

0,421 Srednji 8 
9,9 

25 
30,9 

Visok 1 
1,2 

8 
9,9 

f (f %) 81 (100 %) 
– poslušamo otroka, ko 
glasno bere; 

Nizek 6 
7,4 

33 
40,7 

 
 

1,457 

 
 

0,483 Srednji 7 
8,6 

26 
32,1 

Visok 3 
3,7 

6 
7,4 

f (f %) 81 (100 %) 
– ga sprašujemo učno 
snov; 

Nizek 5 
6,2 

34 
42,0 

 
 
 

2,264 

 
 
 

0,322 
Srednji 4 

4,9 
29 

35,8 
Visok 0 

0,0 
9 

11,1 
f (f %) 81 (100 %) 

 – skupaj ponavljamo učno 
snov; 

Nizek 8 
9,9 

31 
38,3 

 
 

1,125 

 
 

0,570 Srednji 4 
4,9 

29 
35,8 

Visok 1 
1,2 

8 
9,9 

f (f %) 81 (100 %) 
– se z njim pogovorimo o 
tem, kar je prebral; 

Nizek 7 
8,6 

32 
39,5 

 
 

1,388 

 
 

0,500 Srednji 5 
6,2 

28 
34,6 

Visok 3 
3,7 

6 
7,4 

f (f %) 81 (100 %) 
– smo v njegovi bližini, ko 
se otrok uči in dela 
domačo nalogo; 

Nizek 4 
4,9 

35 
43,2 

 
 

3,462 

 
 

0,177 Srednji 6 
7,4 

27 
33,3 

Visok 0 
0,0 

9 
11,1 

f (f %) 81 (100 %) 
– mu najamemo 
inštruktorja. 

Nizek 31 
38,3 

8 
9,9 

 
 

1,699 

 
 

0,428 Srednji 22 
27,2 

11 
13,6 

Visok 6 
7,4 

3 
3,7 
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f (f %) 81 (100 %) 

 
 
Med starši otrok s PPPU se po kriteriju mesečnega prejemka ne pojavljajo statistično 
pomembne razlike glede njihovih mnenj o učiteljevih pričakovanjih do naslednjih 
elementov starševske pomoči: pregled domače naloge, pisanje domače naloge, 
pregled urejenosti torbe in zvezkov, pomoč pri organiziranju učenja, ponovna razlaga 
učne snovi, spraševanje učne snovi, poslušanje otrokovega branja, pogovor o 
prebranem, ponavljanje učne snovi, bližina staršev ob otrokovem učenju, najem 
inštruktorja.  
 
Na osnovi predstavljenih rezultatov (Preglednica 21), hipoteze H 8, po vseh naštetih 
elementih starševske pomoči, ne morem potrditi.  
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4 INTERPRETACIJA EMPIRIČNEGA DELA  
 

Raziskava, ki sem jo izvedla s pomočjo anketnega vprašalnika med 86-imi starši otrok 
s PPPU v Savinski regiji, me je pripeljala do ugotovitev, in sicer:  
 
− Rezultati omenjene raziskave so pokazali, da skoraj polovica otrok s PPPU v 

Savinjski regiji izhaja iz družin, kjer je mesečni prejemek v družini nizek (do 1300 
EUR), kar bi, izhajajoč iz tega kriterija pomenilo, da velik delež učencev s PPPU v 
Savinjski regiji izhaja iz nižjega SES. Izobrazba staršev po ISCED klasifikaciji je 
srednja oz. prevladujejo starši s srednje poklicno in splošno srednjo šolo, zato 
gledano po kriteriju izobrazbe starša, večina učencev s PPPU ne izhaja iz nižjega 
SES. Ob teh rezultatih bi rada opozorila, da se je več kot polovica staršev po 
kakovosti svojega življenja uvrstila v srednji družbeni sloj. Rezultati raziskave se 
delno potrjujejo z rezultati raziskave Kavkler, Magajna, Mikuš Kos in Slodnjak 
(2006), v kateri ugotavljajo, da večina otrok s PPPU v Svetovalnem centru za 
otroke, mladostnike in starše v Ljubljani prihaja iz nižjega SES. Raziskava tega 
magistrskega dela pa potrjuje, da večina otrok s PPPU v Savinski regiji prihaja iz 
nižjega SES le po kriteriju mesečnega prejemka v družini. Ob tem bi bilo potrebno 
preveriti, kateri kriteriji SES so bili vključeni v omenjeni raziskavi (Kavkler idr., 
2006), ali so raziskavo potrdili po kriteriju nižje izobrazbe starša, ali po kriteriju 
mesečnega prejemka v družini, ali celo oboje. Ob tem bi opozorila tudi, da različne 
raziskave (Kavkler idr., 2006; Cugmas idr., 2010; Košak Babuder, 2011; 
Razdevšek-Pučko idr., 2003), ki proučujejo vpliv SES na učno uspešnost vseh 
učencev ali učencev s posebnimi potrebami, v svojih interpretacijah rezultatov ne 
predstavljajo posameznih kriterijev klasifikacije SES. Zato menim, da morda 
prihaja do razlik med raziskavami zato, ker so njihove raziskave vključevale večji 
vzorec (moja raziskava je bila omejena le na Savinjsko regijo) ali različne kriterije 
SES (moja raziskava je vključevala kriterij izobrazbe starša in kriterij mesečnega 
prejemka v družini). Ob ugotoviti pričujoče raziskave, da učenci s PPPU izhajajo 
iz nižjega SES le po kriteriju mesečnega prejemka in ne po kriteriju izobrazbe 
starša, razmišljam tudi v smeri, ali se kriterij mesečnega prejemka v družini kaže 
morda kot pomembnejši pokazatelj kakovosti življenja ter širi razsežnosti svojega 
negativnega vpliva tudi na izobraževalno pot posameznih otrok. Saj, kot je 
ugotovljeno v raziskavi, ima večina družin z otroki s PPPU nizek mesečni prejemek 
in gledano po tem kriteriju, tudi nižjo učno uspešnost učencev s PPPU pri 
matematiki ter pri slovenskem jeziku. 

 
− Rezultati so pokazali, da je zaključna ocena učencev s PPPU pri matematiki 

statistično pomembno povezana s SES – nižji SES po kriteriju mesečnega 
prejemka v družini imajo učenci, nižja je njihova zaključna ocena pri matematiki. 
Zaključna ocena učencev s PPPU pri slovenskem jeziku je tudi statistično 
pomembno povezana s SES – nižji kot je SES po kriteriju mesečnega prejemka in 
izobrazbe starša, nižja je njihova zaključna ocena pri slovenskem jeziku. Ti 
rezultati, ki kažejo vpliv starševske izobrazbe na učni uspeh otroka, se potrjujejo z 
rezultati in ugotovitvami več raziskav in strokovnjakov (TIMSS, 1995; Razdevšek 
Pučko idr., 2002; Good in Brophy, 1995; Košak Babuder, 2011; Toličič in Zorman, 
1977; Kavkler idr. 2006). Dani rezultati, ki pričajo, da nižji kot je SES po kriteriju 
izobrazbe starša, nižja je njihova zaključna ocena pri slovenskem jeziku, so skladni 
z ugotovitvami Košak Babuder (2006, str. 133). Košak Babuder (2006, str. 133) je 
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namreč izpostavila, da starši z nižjo izobrazbo niso usposobljeni, da bodo 
učinkovito pomagali svojemu otroku s PPPU pri težavah na področju pomnjenja, 
avtomatizacije in obvladovanja veščin branja, pisanja ter računanja, saj je pri taki 
pomoči potrebno teoretično in praktično poznavanje otrokovih primanjkljajev ter 
pedagoško-andragoško znanje.  

 
− Rezultati moje raziskave pa so pokazali obratno situacijo v primeru zaključne 

ocene učencev s PPPU pri tujem jeziku. Ugotovljeno je, da zaključna ocena 
učencev s PPPU pri tujem jeziku ni statistično pomembno povezana s SES, niti po 
kriteriju izobrazbe starša niti po kriteriju mesečnega prejemka v družini. Kot je 
razvidno iz rezultatov, imajo tudi nizke zaključne ocene pri tujem jeziku učenci, 
katerih izobrazba staršev in mesečni prejemek v družini sta visoka. Izidi rezultatov 
statistične povezanosti SES in zaključne ocene učencev s PPPU pri tujem jeziku 
presenečajo, saj so bila moja predvidevanja drugačna. Takšen izid bi morda lahko 
pripisala nizki pomoči in podpori staršev pri učenju tujega jezika, kljub njihovi višji 
izobraženosti in situiranosti. Predvidevala sem, da se starši z višjo izobrazbo in 
višjim mesečnim prejemkom aktivneje vključujejo, pomagajo in podpirajo otroka pri 
jezikovnem izobraževanju, kot to potrjujejo avtorji Bartram (2006; v Lešnik, 2014) 
ter Walker in Tedick (2001; v Lešnik, 2014). Kljub temu, da takšen izid moje 
raziskave preseneča, pa bi to morda lahko pojasnila s tem, da je učenje tujega 
jezika za vse učence s PPPU težje, prav tako pa tudi za starše otrok s PPPU. V 
šolah bi bilo potrebno prilagoditi način poučevanja prav tem učencem. 
 

− Ugotovljeno je, da je večina staršev otrok s PPPU na razredni stopnji mnenja, da 
znajo vedno pomagati otroku pri šolskem delu. Izid tega rezultata je zame 
presenetljiv, saj sem po ugotovitvah več raziskav (Krumm, 1998; Benedik, 2010; 
Pavc, 2010; Jelenc in Novljan, 2001), ki so pisale o problemih staršev s soočanjem 
z otrokovim šolskim delom predvidevala, da starši znajo pomagati le včasih. Pa 
vendar so rezultati drugačni za razredno in predmetno stopnjo. Takšen izid moje 
raziskave bi morda lahko pojasnila z dejstvom, da starši še znajo pomagati 
otrokom v nižjih razredih, medtem ko v višjih razredih, verjetno posebno pri 
naravoslovnih predmetih, pomagajo težje. To so tudi potrdile trditve staršev v 
anketnem vprašalniku, saj menijo, da je snov v višjih razredih pri novih predmetih 
(fizika, kemija, biologija) zahtevnejša in kompleksnejša. Ugotovljeno je tudi bilo, da 
se med starši otrok s PPPU na predmetni stopnji ne pojavljajo statistično 
pomembne razlike v mnenjih o usposobljenosti za pomoč otroku pri šolskem delu. 

 
− Starši otrok s PPPU so v večini mnenja, da imajo učitelji do njih in njihove pomoči 

otroku pri učenju velika pričakovanja tako glede pregledovanja domače naloge, 
pisanja domače naloge, pregledovanja torbe in zvezkov, organiziranja učenja, 
ponovnega razlaganja učne snovi, spraševanja učne snovi, poslušanja otrokovega 
branja, pogovarjanja o prebranem, ponavljanja učne snovi kot tudi njihove bližine 
ob otrokovem učenju ali branju, kar je bilo v skladu z mojimi predvidevanji. Ti 
rezultati so v skladu z rezultati raziskav, ki sem jih predstavila že v teoretičnem 
izhodišču (Jereb, 2011; Kalin, 2008). Rezultati raziskave pa so pokazali tudi, da so 
starši otrok s PPPU enakega mnenja glede pričakovanj učiteljev o najemu 
inštruktorja, kar niso ocenili kot veliko pričakovanje s strani učiteljev. 

 
− Med starši otrok s PPPU se glede na njihov mesečni prejemek in izobrazbo ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v mnenjih o njihovi pomoči pri otrokovem 
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učenju in o učiteljevih pričakovanjih do posamezne vrste pomoči. Iz pričujočih 
rezultatov je moč sklepati, da so starši ne glede na SES, iz katerega prihajajo po 
kriteriju izobrazbe ali mesečnega prejemka, enakega mnenja, ko odgovarjajo, da 
imajo učitelji do njihove pomoči pri šolskem delu velika pričakovanja. To enotnost 
mnenja staršev, ne glede na njihov SES, bi morda lahko pojasnila z ugotovitvami 
strokovnjakov (Wright in Stegelin, 2003; Kalin, 2003), da so vsi starši prezaposleni, 
nimajo veliko časa in so naveličani vsakodnevnega spremljanja otrokovega 
šolskega dela.  
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IV SKLEP 
 
Cilj magistrskega dela je bil, da predstavim vpliv socialno-ekonomskega statusa na 
učence s PPPU. Izhajala sem iz številnih pričevanj literature, kjer se je kazal vpliv SES 
na učni uspeh otroka v šoli. Ker sem ob tem ugotovila, da je zelo malo napisanega o 
učnem uspehu otroka s posebnimi potrebami, katerih položaj je dodatno otežen, kadar 
govorimo še o nižjem socialno-ekonomskem statusu, sem se odločila, da to področje 
osvetlim v svojem magistrskem delu.  
 
Ko sem osnovnim šolam v Savinjski regiji pošiljala prošnje za sodelovanje v raziskavi, 
tako telefonsko, kakor elektronsko, sem naletela na veliko neodobravanje s strani šol. 
Zanimivo dejstvo je, da se šole ne odzovejo na prošnje za sodelovanje v raziskavah, 
ki kažejo na  »občutljive teme«. Tako sem ob omembi, da želim raziskati vpliv socialno-
ekonomskega statusa na učence s PPPU, slišala veliko neodobravanj s pojasnili, da 
so starši otrok s PPPU že tako ali tako preobremenjeni in jih šola ne želi dodatno 
izpostavljati številnim raziskovanjem. Omenjeni razlogi so bili tudi, da se bo šola morala 
znova braniti pred številnimi očitki posameznih staršev o spodbujanju 
neenakopravnosti, da je podobnih raziskovanj že tako ali tako preveč, da so ravnatelji 
in učitelji preobremenjeni s številnimi anketami in raziskavami v namene zaključnih 
študijskih del ipd. Po večmesečnem trudu, da bi pridobila dovolj velik vzorec za 
raziskavo, sem se po številnih zavrnitvah o sodelovanju šol v raziskavi, odločila, da 
pišem na Urad za razvoj izobraževanja RS. Pisala sem z idejo, da se ustanovi 
raziskovalni sektor izobraževalnih ustanov, ki bi npr. vsaki šoli po nekajkratnih 
udejstvovanjih v raziskavah »malih« in »velikih« raziskovalcev, podelil certifikat, 
podoben certifikatom, kot jih že imajo šole na drugih področjih, npr. eko šola, kulturna 
šola, zdrava šola ipd. Menim, da bi tovrsten certifikat olajšal sodelovanje s šolami oz. 
zbiranje podatkov v raziskovalne namene predvsem študentom pedagoških smeri. 
Odgovor iz strani Urada za izobraževanje RS je bil ta, da se pri sodelovanju s šolami 
tudi sami srečujejo s podobnimi izkušnjami, vendar z manj oviranimi, kakor študentje, 
in da trenutno na Uradu potekajo razmisleki ter dogovori o nagrajevanju odzivnosti 
posameznih šol za potrebe znanosti. Na koncu sem le prepričala 9 šol od 56-ih, da so 
potrdile sodelovanje v raziskavi, s pojasnili, da tema socialno-ekonomskega statusa 
ne bo nikoli manj občutljiva, če o njej ne bomo pričeli pisati, razpravljati in iskati rešitve. 
Tako sem v 9-ih šolah v Savinjski regiji razdelila 126 vprašalnikov, vrnjenih pa sem 
dobila 86. Anketni vprašalnik je zajemal tri sklope vprašanj, in sicer so me v prvem 
sklopu zanimali dejavniki, ki pričajo o povezanosti učnega uspeha učencev s PPPU in 
njihovega SES, v drugem sklopu mnenja staršev otrok s PPPU o njihovi pomoči pri 
učenju in učiteljevih pričakovanjih do te pomoč ter v tretjem sklopu primerjava mnenj 
staršev o njihovi pomoči pri učenju in pričakovanjih učitelja do te pomoči glede na 
njihov SES.  
Glavni cilj empiričnega dela je bil ugotoviti vpliv SES po kriterijih izobrazbe in 
mesečnega prejemka na zaključne ocene otroka s PPPU ter raziskati mnenja staršev 
do pomoči otroku pri učenju in učiteljevih pričakovanj. V raziskavo so bili vključeni starši 
otrok s PPPU od 2. do 9. razreda osnovnih šol Savinjske regije. Rezultati raziskave so 
pokazali, da večina otrok s PPPU v Savinjski regiji izhaja iz nižjega SES po kriteriju 
mesečnega prejemka v družini. Zaključne ocene učencev s PPPU pri slovenskem 
jeziku in matematiki so statistično pomembno povezane s SES po kriteriju mesečnega 
prejemka v družini, in sicer nižji kot je mesečni prejemek v družini, nižja je zaključna 
ocena otroka pri slovenskem jeziku in matematiki. Zaključna ocena učencev s PPPU 
pri slovenskem jeziku je prav tako statistično pomembno povezana s SES po kriteriju 
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izobrazbe starša, in sicer nižja kot je izobrazba starša, nižja je zaključna ocena otroka 
pri slovenskem jeziku. Glede učiteljevih pričakovanj do staršev otrok s PPPU in njihove 
pomoči otroku pri šolskem delu, je večina staršev mnenja, da so pričakovanja (pregled 
domače naloge, pisanje domače naloge, pregled torbe in zvezkov, organizacija učenja, 
razlaga učne snovi, spraševanje učne snovi, poslušanje otrokovega branja, pogovor o 
prebranem, ponavljanje učne snovi, bližina staršev ob otrokovem učenju) velika. Pri 
enem izmed raziskovalnih vprašanj sem starše vprašala tudi, ali se počutijo 
obremenjene s šolskimi obveznostmi otroka. Večina  staršev (59,3 %) je odgovorila, 
da se ne počutijo obremenjene, medtem ko se preostalih 40,7 % staršev čuti 
obremenjene in so v nadaljevanju izpostavili zanimive vzroke njihove obremenjenosti.  
V večini so kot vzrok navajali obremenjenost z domačimi nalogami otrok in učenjem, 
pri katerem morajo pomagati, pomanjkanje časa zaradi službenih obveznosti in 
splošno službeno utrujenost.  
Ob teh in podobnih odgovorih, ki pričajo o obremenjenosti staršev in omembi dveh 
staršev, da učitelji storimo premalo za otroke s PPPU, sem pričela intenzivneje 
razmišljati o svoji vlogi. Menim, da kot bodoča učiteljica, ki imam za seboj 5 let 
izobraževanja in strokovne usposobljenosti, lahko poleg otroka samega, največ 
pripomorem k napredku otroka s PPPU. Vsekakor je pomembno, da v to usmerjanje 
vključimo tudi starše otroka in jim predstavimo naravo dela z otroki s PPPU. V tem 
odnosu pa ključno vlogo odigrajo pričakovanja, ki jih imamo drug do drugega. Kot smo 
že spoznali, prihajajo starši iz različnega SES in v primerih, ko gre za starše z nižjim 
SES, katerih situacija je dodatno otežena z otrokom s posebnimi potrebami, moramo 
naša (učiteljeva) pričakovanja prilagoditi.  
 
Glede na to, da starši niso strokovnjaki za poučevanje svojih otrok, pri čemer imajo 
verjetno še večje težave starši otrok s PPPU, kjer so specifičnosti poučevanja še večje, 
učitelji težko pričakujemo, da bodo starši veliko pomagali svojim otrokom pri šolskem 
delu, še težje pa to pričakujemo v primerih, ko se starši ukvarjajo s problemi nižjega 
SES. Za učiteljevo delo bi to pomenilo, da mora prilagoditi pričakovanja do pomoči 
staršev pri šolskem delu in o tem širše razmišljati, ko ima pred seboj otroka s PPPU. 
Namreč, danes smo priča številnim družbenim situacijam, ki ne kažejo ravno bleščečo 
kakovost življenja v državi, npr. na eni strani imamo veliko brezposelnost mladih, na 
drugi strani večanje obsega dela in podaljševanje delovnih let zaposlenih ter zopet 
čedalje višjo stopnjo revščine, kar vse skupaj lahko privede do onemogočanja otroku 
najboljših pogojev za učenje. In ravno zaradi vseh teh družbenih problemov, moramo 
pedagoški delavci o tem pisati in iskati rešitve, zlasti v primerih, ko gre za OPP in 
njihove starše, katerih življenje je lahko v omenjenih pogojih še dodatno oteženo. Prav 
tako pa ne smemo dovoliti, da se o t. i. »občutljivih temah« ne piše oz. ne govori. Ko 
sem v svoji končni študijski nalogi predstavljala položaj staršev otrok s PPPU in SES 
družine, me je to pisanje spodbudilo k zavedanju pomembnosti učiteljevega položaja 
in k širšem razmišljanju predstavljenega raziskovalnega problema. 
Raziskav, ki bi proučevale vpliv SES na učni uspeh OPP oz. na učence s PPPU je 
malo. Kljub temu, da je moja raziskava odgovorila na nekaj vprašanj v zvezi s tem, je 
še veliko vprašanj ostalo odprtih. Zato upam, da bo moja raziskava izhodišče za 
kakšno nadaljnjo raziskavo, ki bo tovrstno tematiko še bolj poglobila. Pomembno bi 
bilo raziskati proučevani problem tudi v drugih slovenskih regijah, hkrati pa tudi narediti 
primerjalne analize med različnimi državami (ali se vpliv SES kaže na učni uspešnosti 
učencev s PPPU, iz katerega SES izhaja večina teh učencev ipd.). 
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VI PRILOGE 
 

1. Anketni vprašalnik za starše otrok s PPPU v Savinjski regiji  
 
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE OTROK S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA  
 
Spoštovani starši/skrbniki,   
sem Arnela Jahić, absolventka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, na oddelku Poučevanje na razredni 
stopnji. Zaključna obveznost mojega študija je magistrsko delo, v katerem me zanima mnenje staršev, kakšno je 
sodelovanje med starši otroka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) in šolo. S tem si želim 
pridobiti čim več znanja, ki mi bo omogočilo bolj uspešno delo z učenci s PPPU. Prosim Vas, če lahko odgovorite 
na spodnji vprašalnik. Vaši odgovori so anonimni in bodo uporabljeni izključno za namen raziskave mojega 
magistrskega dela. Prosim Vas, da izpolnjen vprašalnik oddate v  priloženi kuverti, v tajništvo šole ali osebi, ki vam 
ga je predala, najkasneje 15. 1. 2016.  
Za vašo pomoč se Vam vnaprej iskreno zahvaljujem. 

Arnela Jahić 
 
 
1. Vaš spol:   M  Ž     2. Spol vašega otroka:   M         Ž 
 
3. Razred, ki ga obiskuje vaš otrok: ________  
 
4. Zaključni učni uspeh vašega otroka v preteklem šolskem letu:  
a)    MAT (matematika): ________    SLJ (slovenski jezik): _______     TJ (tuji jezik angleščina ali nemščina): 
_______ 
 
b)     Ne morem odgovoriti, ker je moj otrok v prejšnjem šolskem letu imel opisne ocene.  
 
5. Katera je vaša najvišja dosežena stopnja izobrazbe? Obkrožite. 
a) nedokončana osnovna šola  
b) osnovna šola  
c) poklicna šola  
č) srednja strokovna šola  
d) gimnazija  
e) višja strokovna šola  
f) univerzitetna diploma  
g) magisterij  
h) doktorat  
 
6. Koliko knjig imate doma? Obkrožite. 
a) 0–10 knjig  
b) 11–25 knjig  
c) 26–100 knjig  

č) 101–200 knjig  
d) 201–500 knjig  
e) več  kot 500 knjig 

 
7. Ali ima vaš otrok regresirano šolsko prehrano? Obkrožite. 
a) DA                  b) NE 
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8. Označite vsoto mesečnega prejemka celotnega vašega gospodinjstva. Obkrožite. (Upoštevajte dohodke 
z dela, otroški dodatek, preživnino, družinsko pokojnino, pokojnino, socialno nadomestilo.) 

a) do 500 EUR 
b) do 700 EUR  
c) do 900 EUR  
č) do 1.300 EUR  
d) do 1.700 EUR 

e) do 2.100 EUR 
f) do 2.500 EUR 
g ) do 2.900 EUR 
h) do 3.300 EUR  
i) več kot 3.300 EUR 

 
9. V kateri družbeni sloj bi se uvrstili po vaši oceni kakovosti življenja? Obkrožite. 
a)  visok  družbeni sloj                  b)  srednji  družbeni sloj                         c  ) nizek družbeni sloj 
 
10. Ali pomagate otroku pri opravljanju šolskih obveznosti (učenje, opravljanje domačih nalog, 
spodbujanje branja, preverjanje znanja ...)? Obkrožite. 
a) DA                  b) NE 
 
11. Menite, da je pomoč otroku pri opravljanju šolskih obveznosti vaša dolžnost? Obkrožite. 
a) DA                  b) NE 
 
12. Kdo po vašem mnenju lahko največ pripomore k učnemu uspehu vašega otroka. Obkrožite. (Možen je 
samo en odgovor.)  
a) otrok sam 
b) učitelj   
c) starši 
č) šolska svetovalna služba (socialni pedagog, specialni pedagog, psiholog, šolski svetovalni delavec) 
 
13. Koliko ur na dan povprečno posvetite vašemu otroku pri opravljanju šolskih obveznosti?  
a) nič  
c) eno uro  
č) dve uri 
d) tri ure 
e) več kot tri ure 
 
14. Ali se čutite obremenjeni s šolskimi obveznostmi vašega otroka?Obkrožite. 
a) DA                  b) NE 
 
Če je vaš odgovor da, vas prosim, da navedete konkreten primer ali izkušnjo, kaj vas najbolj obremenjuje.  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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15. Ali učitelj vašega otroka pričakuje, da boste pomagali otroku pri opravljanju šolskih obveznosti? Svoj 
odgovor označite s kljukico v ustrezen prostor v tabeli. Pri vsaki trditvi označite samo en odgovor.  

 
UČITELJ PRIČAKUJE, DA OTROKU 
POMAGAMO TAKO, DA: 

 
POGOSTO 

 
VČASIH 

 
NIKOLI 

- pregledamo, ali je domača naloga 
opravljena. 

   

- pomagamo pri pisanju domače naloge.    
- pregledamo torbo in zvezke ter ga 
spodbudimo k njihovi urejenosti. 

   

- pomagamo pri organizaciji učenja 
(kaj/kdaj/kje/koliko časa/kako naj se uči).  

   

- mu razložimo učno snov še enkrat.     
- ga sprašujemo učno snov in tako 
preverimo, kaj otrok že zna. 

   

- poslušamo otroka, ko glasno bere.    
- se z njim pogovorimo o tem, kar je 
prebral.  

   

- skupaj ponavljamo učno snov.    
- smo v njegovi bližini, ko se otrok uči in 
dela domačo nalogo ter smo tako vedno na 
voljo, da nas lahko vpraša, če česa ne zna. 

   

- mu najamemo inštruktorja.    
Drugo:  
 
 

   

 
16. Ali znate otroku pomagati pri delu za šolo?  
a) vedno  
b) pogosto  
c) včasih  
č) redko 
d) nikoli  
 
Prosim, če utemeljite svoj odgovor, pri čem mu lahko pomagate in pri čem ne.  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________ 
 
 


